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هتخانشان يدرم  گرزب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

باتک تاصخشم 

.ینیـسح اضرمالغ  هتخانـشان / يدرم  گرزب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   - 1346 اضرمالغ ، ینیسح  هسانـشرس : 
لایر 3-250-973-964-978  9000 کباش :  .ص  95 يرهاظ :  تاصخشم  . 1388 نارکمج ، سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 
زا لبق   23 لوا ، ماما  ع ، )  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم :  .سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  اپاف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو 

52  : ییوید يدـنب  هدر  فـلا 1388 8  ح   / BP37/3 هرگنک :  يدـنب  هدر  مـق )  ) نارکمج دجـسم  هدوزفا :  هسانـش  .ق   40 ترجه - 
 : 1886104 یلم یسانشباتک  هرامش  297/951 

همدقم

اب دومن ؛ یم  دروخرب  تفگ و  یم  نخس  دوخ  مارم  هب  مدرم  زا  هتسد  ره  اب  هک  مییوگب  نخس  هتخانـشان  يدرم  گرزب  زا  میهاوخ  یم 
ثیح زا  ناققحم  اب  ناشنایاپ ، یب  ملع  هب  نادنمـشناد  اب  ناشلمع ، ِیکین  تهج  زا  ناراـکوکین  اـب  ناـشرکف ، يدـنلب  رظنم  زا  نارکفتم 

اب ناش ، یتبغر  یب  دهز و  هریس  زا  ایند  هب  ناتبغر  یب  اب  ناش ، تفوطع  رهم و  رظن  زا  ناگشیپ  ّتبحم  اب  ناشرمتـسم ، شواک  قیقحت و 
نابیدا اب  ناش ، تیمولظم  ساسحا  زا  ناگدید  متس  اب  ناش ، ناوارف  درد  زا  نادنمدرد  اب  ناش ، تاحالصا  هویش  زا  یعامتجا  ناحلصم 

یم فرش  ار  نآ  هک  هچنآ  هب  ینامز  ره  ِتیناسنا  اب  ناشیالاو و  تاجرد  هب  نادیهـش  اب  ناشتعاجـش ، رظن  زا  نانامرهق  اب  ناش ، بدا  اب 
.درک یم  دروخرب  دزاس ، یم  هبترم  دنلب  دشخب و 

وت یناسنا  تاساسحا  ات  دـیآ  یم  وت  يوس  هب  تسا ، اناوت  يربهر  اورنامرف و  قیال ، يریدـم  هناگی ، یبیدا  اتمه ، یب  يدنمـشناد  هک  وا 
: هک دـهد  ياج  وت  ناـج  لد و  قاـمعا  رد  ار  نیرفآ  يداـش  هفطاـع  ساـسحا و  نیا  دروآرد و  شوج  بنج و  هب  هدرک ، کـیرحت  ار 

متس وت  هب  هک  ار  یسک  .دشاب  ینابرهم  یمارآ و  هب  دیاب  مدرم ، اب  وت  دروخرب  »
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هب تبسن  هکنآ  اب  ینک و  دنویپ  هدومن ، هطبار  عطق  وت  اب  هک  یسک  اب  ینک و  اطع  هتخاس ، مورحم  ار  وت  هک  یسک  هب  یـشخبب و  هدرک ،
«. ینک ارادم  هدیزرو ، ینمشد  وت 

ییاذـغ مه  راب  کی  یّتح  رمع  مامت  رد  تفرگن و  مارآ  يا  هظحل  مدرم  رطاخ  هب  هک  مییوگب  ییاورناـمرف  اـهنت  زا  میهاوخ  یم  يرآ ،
دشاب يا  هنسرگ  شا ، ییاورنامرف  تحت  عیسو  نیمزرـس  زا  يا  هشوگ  رد  دیاش  هک  ارچ  تسا ؛ هتخاسن  هریخذ  یمهرد  هدروخن و  ریس 
ردارب زا  .دنیامیپن  ار  شور  هار و  نیا  زا  ریغ  هک  دنک  یم  هیـصوت  زین  دوخ  نارای  نادنزرف و  هب  یتح  و  تسا ، هدشن  ریـس  هاگ  چیه  هک 
هوشر هب  هک  ینان  هّکت  يارب  ار  دوخ  نارای  .دـنک و  یم  تساوخزاب  تساوخ ، لیلد  نودـب  لاملا  تیب  زا  هک  رانید  کی  رطاخ  هب  دوخ 

موش رادربخ  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  : » دهد یم  ماغیپ  زاوها  رد  دوخ  رادنامرف  هب  .دنک  یم  همکاحم  دنا ، هدروخ  هتفرگ و  يدـنمتورث  زا 
ناوتان هتـسخ و  هراچیب ، هک  مریگ  یم  تخـس  وت  رب  ار  راک  نانچ  نآ  داـیز ، اـی  دـشاب  مک  يا ، هدرک  تناـیخ  نیملـسم  لاـملا  تیب  هب 

«. يدرگ

: هک دناسرت  یم  زغن  هاتوک و  نخس  نیا  اب  ار  يرگید  لوؤسم  و 

سپ باسح  دیاب  يا ، هدروخ  هدیسر  تتسد  هب  ار  هچنآ  يا و  هدرک  بصغ  هدوب  تیاپ  ریز  هچره  ورد و  ار  نیمز  هدیسر  ربخ  نم  هب  »
«. ییامن شرازگ  نم  يارب  ار  تا  یلام  عاضوا  یهد و 

.دنز یم  هلصو  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  شفک  هدناخرچ و  یم  بایسآ  دوخ  تسد  هب  شتسایر  نامز  رد  هک  تسا  يریما  اهنت  وا 

، نانمـشد دـندش و  یم  دـّحتم  وا  هیلع  نیمز  يور  مدرم  همه  رگا  یتح  دومن ، یم  لمع  ّقح  هیاپ  رب  هشیمه  هک  تسا  یلداع  هناگی  وا 
ار نابایب  تشد و 
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دنویپ وا  قـالخا  اـب  تشاد ، ناـیرج  شمـسج  رد  هک  یحور  شیاـه و  گر  رد  هک  ینوـخ  نوـچمه  تلادـع ، اریز  دـنتخاس ؛ یم  رپ 
.دوب هدروخ 

مورحم ینک  اجک  ار  ناتسود 

نآ تشاد و  یم  تسود  دـنناسنا  هک  رطاخ  نیدـب  ار  نمـشد  نایرکـشل  دوب ، نابرهم  لاح  نیع  رد  عاجـش و  روالد و  يزراـبم  هک  وا 
هب رگا  دیگنجن و  اهنآ  اب  دـنا  هدرکن  عورـش  ار  گنج  ات  : » دـنک یم  هیـصوت  دوخ  نارای  هب  هک  دور  یم  شیپ  يزرورهم  نیا  رد  نانچ 

یمخز دـییامنن ، بیقعت  دـنک  یم  رارف  هک  ار  نآ  دیـشکن و  هدرک  تشپ  امـش  هب  هک  ار  یـسک  نآ  دـیدش ، زوریپ  اهنآ  رب  ادـخ  يرای 
«. دیناسرن رازآ  ناش  نانز  هب  دییامن و  ناش  يرای  دیهن و  مهرم  ار  ناگدش 

اهنآ دوخ  ًالبق  هک  درک  یم  توعد  يدور  نامه  رـس  رب  بآ  ندیـشون  يارب  ار  نانآ  تفای ، یم  طلـست  دوخ  نانمـشد  رب  هک  یماگنه 
نآ زا  رتشیب  ددرگ ، دیهـش  ادـخ  هار  رد  هک  يدـهاجم  شاداپ  : » تفگ یم  دوخ  ناراـی  هب  دـندوب و  هدرک  مورحم  نآ  زا  ار  ناناملـسم 

ناگتـشرف زا  درذگ  یم  نارگید  هابتـشا  زا  هک  یـسک  دیاش  .دـشخبب  هدومن و  تشذـگ  یلو  هتـشاد ؛ ماقتنا  تردـق  هک  تسین  یـسک 
«. دشاب

رت کیدزن  يراکزیهرپ  هب  دیشخبب  ار  وا  رگا  : » دیوگ یم  هدومن و  شرافـس  زین  دوخ  لتاق  دروم  رد  ینابرهم ، تّدش  زا  ترـضح  نآ 
«. تسا

هبلغ وا  رب  یتشز  هانگ و  هک  یـسک  : » دـیوگ یم  يزوریپ ، يارب  يا  هلیح  ره  هب  کسمت  ياـج  هب  هک  يرادـم  تسایـس  اـهنت  تسوا  و 
«. تسا هدروخ  تسکش  عقاو  رد  دیامن ، هبلغ  نارگید  رب  گنرین  هعدخ و  اب  هک  سک  نآ  تسین و  زوریپ  دشاب ، هتشاد 

نادرم لـمع  نیرتـهب  : » دوـمن یم  يروآداـی  درک ، یم  یـشوپ  مشچ  شنانمـشد  یتـح  نارگید ، ياـه  يدـب  زا  هک  یلاـح  رد  ناـشیا 
«. تسا نارگید  ياه  يدب  زا  یشوپ  مشچ  فیرش ،

هاجنپ زا  شیب  ربهر  هک  وا 
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اب دیشک ، تسد  شتموکح  ياه  تورث  اه و  تردق  مامت  زا  دوب ، اقیرفآ  هراق  ياهتنا  ات  اجنآ  زا  اپورا و  برغ  ات  ایسآ  قرش  زا  روشک 
تـسناوتن شرویز  رز و  مامت  اب  مه  ایند  .دـشاب  شناشیوخ  دوخ و  رکف  هب  رگید  نایاورنامرف  نامکاح و  دـننامه  تسناوت  یم  هک  نآ 

يویند ياهرویز  ایند و  هب  باطخ  دوب ، هدـنک  لد  زین  يویند  تاـناکما  نیرت  هداـس  زا  هک  یلاـح  رد  وا  دـهد و  بیرف  ار  وا  يا  هظحل 
!« ما هدومن  هقالط  هس  ار  وت  نم  هک  نک  ور  يرگید  يوس  هب  ایند ! يا  : » تفگ یم 

يراد نتـشیوخ  هب  ار  دوخ  نارای  دـنتفگ ، یم  ازـسان  وا  هب  هک  یماـگنه  .داد  یم  زردـنا  دـنپ و  وکین ، يدروخرب  اـب  ار  دوخ  نانمـشد 
«. نادرگزاب يراکوکین  اب  و  نک ، خیبوت  ندرک  یکین  اب  ار  دوخ  ردارب  : » تفگ یم  هدرک و  توعد 

تـسا یـسک  وت  تسود  : » تفگ یم  دیآ ، رانک  ناراک  هبت  زا  یـضعب  اب  شتموکح  ظفح  يارب  دنداد  یم  داهنـشیپ  وا  هب  هک  ینامز  و 
«. دهد بیرف  هدرک و  لافغا  ار  وت  هک  تسا  یسک  وت  نمشد  درادزاب و  یتشز  زا  ار  وت  هک 

«. دشاب وت  ّدض  رب  هچ  رگا  هد ؛ حیجرت  غورد  رب  ار  یتسار  : » داد یم  همادا  نآ  زا  سپ  و 

اب یتح  دـینکن  ملظ  مدرم  زا  یهورگ  چـیه  هب  : » درک یم  هیـصوت  دوخ  نارادـنامرف  هب  دوب ، یبهذـم  يربهر  ینید و  ییاوشیپ  هک  وا  و 
هدرک و تشذـگ  نانآ  زا  نانچ  نآ  .وت  دـننامه  یناسنا  ای  دـنَاوت ، ینید  ردارب  اـی  مدرم  هک  ارچ  دنتـسین ، وت  هدـیقع  مه  هک  یناـفلاخم 

«. دشخبب ار  نات  هانگ  هدرک و  یشوپ  مشچ  امش  بیع  زا  دنوادخ  دیراد  تسود  هک  دییامن  یشوپ  مشچ 

همامی بهار  تراشب 

وا هب  داد و  تراشب  يو  دالیم  هب  ار  بلاطوبا  همامی ، بهار  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تامارک  زا 
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ناــمز رد  و  ( 1) گرزب سوماـن  تسوا  و  دوـش ، یم  شناـمز  لـها  رتـهم  هک  دـیآ  یم  دوـجو  هـب  وـت  زا  يدـنزرف  يدوز  هـب  تـفگ :
هب ارم  مالس  ینیبب  ار  وا  نوچ  منک و  یمن  كرد  ار  وا  نامز  نم  تسا و  يو  ریزو  داماد و  روای ، وزاب و  وا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

(. منک شتاقالم  مه  نم  تسا  نکمم  تسا و  کیدزن  وا  هب  نم  نامز  ینعی   ) منیبب ار  وا  مه  نم  هک  تسا  کیدزن  ناسرب و  يو 

هیلع شدنزرف  دزن  تشگرب  تسا ، هتفر  ایند  زا  دید  دنک ، ربخ  ار  وا  ات  تفر  بلاطوبا  دـمآ ، ایند  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نوچ  و 
يا هتسکش  نادند  بهار  نآ  دزن  زا  ردپ ! يا  تفگ : درک و  مالـس  وا  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دیـسوب  تفرگ و  ار  وا  مالـسلا و 

! ادخ ّیلو  يا  یتفگ  تسار  تفگ : بلاطوبا  شردپ  .دومن  لقن  وا  رب  ار  بهار  هّصق  و  يدـمآ ؟ داد ، تراشب  نم  تدالو  هب  ار  وت  هک 
(2)

دنوادخ تینهت 

يا تشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  تدالو  ماگنه  لـیئربج  اـنامه  : » دومرف یثیدـح  نمـض  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
ریزو و و  تیومعرسپ ، تردارب ، تدالو  ببس  هب  ار  وت  دیوگ ، یم  داب  كرابم  تینهت و  دناسر و  یم  مالـس  ار  وت  یلاعت  ّقح  دّمحم !
رب تسا  نم  نیـشناج  وا  تسایـصوا و  نیرترب  مالـسلا  هیلع  یلع  و  متـسه ، ایبنا  نیرترب  نم  انامه  : » دومرف ربمایپ  هکنیا  ات  تنیـشناج .»

(3 «.) نیملسم مامت 

ترـضح زا  ینالوط  یثیدـح  رد  ترـضح  نآ  هدرک : لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  يرافغ » رذوبا   » هداـنج نب  بدـنج 
رب مالـسلا  هیلع  یلع  تدالو  ماگنه  لیئربج  نم  بیبح  : » دومرف نآ  نمـض  رد  راوگرزب  نآ  هک  دومن  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر 

دناسر و یم  تمالس  دنوادخ  ادخ ! بیبح  يا  تفگ : هدش ، لزان  نم 
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، بلاط یبا  نب  یلع  هطـساو  هب  نوچ  تسا ؛ وت  يربمایپ  ندش  راکـشآ  هجرد و  ندرب  الاب  وت و  تّوبن  شیادیپ  ماگنه  نیا  دیامرف : یم 
هکنیا ات  .مدومن  تا  يرای  کمک و  مدرک ، دنلب  وا  ببـس  هب  ار  تمان  هدرک و  مکحم  نادب  ار  تتـشپ  هک  یـسک  تا و  هفیلخ  ردارب و 

(4 «.) تسا ایصوا  لضفا  نم  یصو  ناربمغیپ و  لضفا  نم  هک  دیناد  یم  ایآ  ادخ  هب  ار  امش  دومرف :

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  فیصوت  رد  نآرق  تایآ 

هیآ دصیس  نآرق  رد  تسا : هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  قثوم ... ) يوار   ) رفعج نب  لیعامسا  زا  یلع ) نب  دمحا  رکبوبا   ) يدادغب بیطخ 
یف نآرقلا  نم  لزن  ام   » ماـن هب  ییاـه  هلاـسر  میعنوبا  يربط و  دـننام  امدـق  زا  یخرب  ( 5) .تسا هدـش  لزان  بلاط  یبا  نب  یلع  هراـبرد 

.دنا هدومن  فیلأت  یلع »

هب .دنا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ار  هیآ  دصیس  عوضوم  سابع  نبا  زا  رکاسع ، نبا  زا  ( 7) یجنلبش و  ( 6) رجح نبا  نینچمه 
: مینک یم  هراشا  هیآ  دنچ 

(8 (؛» ٍتاِملَک ِّهِبَر  ْنِم  ُمَدآ  یّقَلَتَف   - » 1

نیـسح نسح و  همطاـف و  یلع و  دّـمحم و  تاـملک ، نیا  زا  دوصقم  هک  درک ؛» تفاـیرد  شراـگدرورپ  زا  ار  یتاـملک  رـشبلاوبا  مدآ  »
.دنتسه

(9 (؛» ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ   - » 2

لها زا  دوصقم  هک  دنادرگ ؛» هزیکاپ  ار  امـش  دربب و  نوریب  تیب  لها  امـش  زا  ار  يدیلپ  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  »
.دنتسه نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  مالسلا ، مهیلع  تیب 

ْلِهَْتبَن َُّمث  ْمُکَسُفنَأَو  انَسُفنَأَو  ْمُکَءآِسنَو  انَءآِسنَو  ْمُکَءآْنبَأَو  انَءآْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءآج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجآح  ْنَمَف   - » 3
(10 (؛» َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف 

، دنزیخرب زیتس  هّجاحم و  هب  وت  اب  یناسک  زاب ) ، ) هدیسر وت  هب  حیسم ) هرابرد   ) هک یشناد  ملع و  زا  دعب  هاگره  »
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نانز مه  امـش  مییامن ، توعد  ار  شیوخ  نانز  ام  ار ؛ دوخ  نادـنزرف  مه  امـش  مینک ، توعد  ار  دوخ  نادـنزرف  ام  دـییایب  وگب : اهنآ  هب 
«. میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  و  مینک ؛ هلهابم  هاگ  نآ  دوخ ؛ سوفن  زا  مه  امـش  مینک ، توعد  دوخ  سوفن  زا  ام  ار ؛ دوخ 

(11) .تسا هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  سفن  هلزنم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  سفن  هیآ  نیا  رد  هک 

(12 (؛» َنوُعِکار ْمُهَو  َهاکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َهالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِا   - » 4

لاح رد  دنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  هک  یناسک  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  دنتسه  یناسک  وا و  لوسر  ادخ و  امـش  ّیلو  هک  تسین  نیا  زج  »
«. دنهد یم  تاکز  عوکر 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  تسا ، هداد  تاکز  عوکر  لاح  رد  هک  یسک 

: تسا هدروآ  نینچ  دوخ  راعشا  رد  ار  عوکر  رد  تاکز  ناتساد  تباث ، نب  ناسح 

دّیس ریخ  ای  نومیملا  کمتاخب  عکار  ریخ  ای  موقلا  سوفن  کتدف  عکار  تنأ  اذإ  تیطعأ  يذلا  تناف 

هیالو ریخ  هَّللا  کیف  لزنأف  عیاب  ریخ  ای  مث  راش  ریخ  ایو 

(13) عیارشلا تامکحم  یف  اهنیبو 

ادخ دهع 

نم هب  یتاـملک  مالـسلا  هیلع  یلع  هراـبرد  مراـگدرورپ  : » دومرف یثیدـح  نمـض  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  كراـبم  دوـجو 
ياورنامرف مالسلا  هیلع  یلع  انامه  دومرف : مراگدرورپ ! کیّبل  متشاد : هضرع  دّمحم ! يا  دومرف : یلاعت  ّقح  ترـضح  هدومن ، شرافس 

ناراکزیهرپ رب  هک  تسا  يا  هملک  وا  .تسا و  نانمؤم  ياوشیپ  سیئر و  ینارون و  نایور  دیفـس  رادـمامز  نایقّتم و  ياوشیپ  ناـنمؤم و 
(14 «.) هدب هدژم  ینعم  نیا  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  .رتراوازس  نادب  دندوب و  نآ  لها  اهنآ  نوچ  ما ؛ هدرک  مزال 

يا : » دـیامرف یم  هک  هلالج -  ّلج  دـنوادخ -  شیامرف  هراـبرد  مالـسلا  هیلعاـضرلا  نسحلاوبا  ترـضح  زا  دـیوگ : یم  رـصن  یبا  نبا 
نامیا هک  یناسک 
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یم مالسلا  مهیلع  همئا  نایوگ  تسار  : » دومرف ترضح  نآ  مدومن ، شسرپ  ( 15 «.) دیشاب نایوگتسار  اب  دیزیهرپب و  ادخ  زا  دیا  هدروآ 
هدروآ ناربمغیپ  هک  راگدرورپ  رماوا  زا   ) ناشیرادرب نامرف  ببـس  هب  دنیاهنآ ) زین  تسا ، هدش  رکذ  نآرق  رد  هک   ) نوقیّدـص دنـشاب و 

(16 «.) دنشاب یم  ناقیّدص  هرمز  زا  ناشیا  زا  يرادرب  نامرف  ببس  هب  ناشیا  نایعیش  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  .دنا 

علاط دیشروخ 

، دمآ ایند  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  : » دومرف ترـضح  نآ  هدش : لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ینالوط  یثیدـح  نمـض  رد 
یم یهاوگ  درک : هدجـس  نیمز  رب  و  دوب ، علاط  دیـشروخ  دننام  و  دـش ، ربارب  ود  ناگراتـس  ینـشور  و  تشگ ، نشور  وا  رون  هب  نیمز 

دّمحم و هب  ار  تّوبن  دنوادخ  تسا ، ربمغیپ  ّیصو  مالـسلا  هیلع  یلع  و  تسا ، ادخ  ربمغیپ  دّمحم  و  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد 
نز شردام و  ردپ و  اب  ینالوط  ینانخـس  ترـضح  نآ  دیوگ : يوار )  ) سپـس ما .» نینمؤملاریما  نم  و  دومرف ، متخ  نم  هب  ار  تیاصو 

(17) .تفگ رگید  ياه 

تّوبن و  ادخ ، یگناگی  هب  مالسلا  هیلع  یلع  و  تفرگ ، ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دش ، دلوتم  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو 
(18) .تشاد ترضح ) نآ  اب   ) ینالوط یمالک  و  دناوخ ، دوب ، هدرک  لزان  دنوادخ  هک  یفحص  داد و  تداهش  ربمغیپ ،

نم طبس  ود  ردپ  وت  یشاب و  یم  ناینارون  زاتشیپ  نانمؤمریما و  وت  یلع ! يا  : » دومرف یثیدح  نمض  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
(19 «.) تسام زا  تّما  نیا  يدهم  و  ینیسح ، بلص  زا  هناگ  ُهن  ياه  ماما  ردپ  و 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  مان  نیرق  شمان 

هراشا

هک ینامز  نم  انامه  منک ، هاگن  نآ  هب  هک  متـشاد  تسود  سپ  .مدـید  هارمه  نورقم و  مدوخ  مان  اب  ار  وت  مان  اج  راـهچ  رد  یلع ! يا  »
ار وا  هَّللا ، لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالإ  هلإ  ال  دوب : هتشون  نآ  گنس  رب  هک  متفای  مدیسر ، سدقملا  تیب  هب  نامسآ  يوس  هب  جارعم  ریسم  رد 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : تسیک ؟ نم  ریزو  متفگ : لیئربج  هب  سپ  .میامن  یم  شا  يرای  هدومن و  تیاـمح  شریزو  کـمک  هب 
زا ریغ  هک  متسه  ییادخ  نم  انامه  دوب : هتشون  نآ  رب  هک  متفای  مدیسر ، یهتنملا  هردس  هب  نوچ  .مالسلا 
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هب .میامن  یم  يرای  تیامح و  شریزو  کمک  هب  ار  وا  هک  دـشاب  یم  میاه  هدـیرفآ  مامت  زا  هدـش  راـیتخا  دّـمحم  تسین ، ییادـخ  نم 
متفای .مدیـسر  شرع  هب  متـشذگ ، یهتنملا  هردس  زا  نوچ  .مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : تسیک ؟ نم  ریزو  متفگ : لیئربج 

تیامح و ار  وا  تسا ، نم  تسود  بیبح و  دّمحم  .تسین  ییادـخ  نم  زا  ریغ  هک  ما  هناگی  يادـخ  نم  دوب : هتـشون  شیاه  هیاپ  رب  هک 
دّمحم .ما  هناگی  يادـخ  نم  دوب : هتـشون  شرع  نطاب  رب  مدـید  مدرب ، ـالاب  فرط  هب  ار  مرـس  نوچ  .شریزو  کـمک  هب  مدومن  تیوقت 

(20 «.) منک یم  شا  يرای  وا  هلیسو  هب  هدومن و  تیامح  شریزو  هلیسو  هب  ار  وا  .تسا  نم  لوسر  هدنب و 

یهلا يادن 

نیمز رد  ادخ  هفیلخ  تساجک  دنک : ادـن  يدانم  ادـخ ، شرع  لخاد  زا  دوش ، تمایق  زور  نوچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
هرابود سپ  .ییادخ  نیـشناج  زین  وت  دنچره  میدرکن ؛ هدارا  ار  وت  دـسر : دـنوادخ  بناج  زا  باطخ  دزیخرب ، دواد  ترـضح  سپ  وا ؟

بناج زا  دیآ  ادن  هاگ  نآ  دزیخرب ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  سپ  نیمز ؟ رد  ادـخ  نیـشناج  تساجک  دـیآ : ادـن 
، وا ناگدنب  رب  تسادخ  تّجح  و  وا ، نیمز  رد  تسادخ  نیشناج  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  نیا  مدرم ! هورگ  يا  ّلجوّزع : دنوادخ 
(21 «.) دوش دراو  تشهب  دنلب  تاجرد  رد  شلابند  هب  دنز و  شناماد  هب  تسد  مه  نونکا  هدز ، وا  ناماد  هب  تسد  ایند  رد  هکره  سپ 

ربمایپ اب  يردارب  هتسیاش 

لوا تمسق 

تّوخا يردارب و  نامیپ  شباحـصا  ناـیم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رمع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  يذـمرت 
يردارب تباحصا  نایم  هَّللا ! لوسر  ای  تشاد : هضرع  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  نایرگ  مالسلا  هیلع  یلع  درک ، رارقرب 

(22 «.) ترخآ ایند و  رد  ینم  ردارب  وت  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يدرکن ؟ ردارب  يدحا  اب  ارم  يدرک و  رارقرب 

، مربکا قیدص  نم  ادخ و  لوسر  ردارب  نم  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هَّللا  دبع  نب  دابع  زا  دوخ  دنـس  هب  هجام  نبا 
(23 «.) مدناوخ زامن  مدرم  ریاس  زا  لبق  لاس  تفه  نم  تسا ، باّذک  دنک  ییاعدا  نینچ  نم  زا  دعب  سکره 

و هبیـش ، یبا  نبا  هتفگ  دنا و  هدروآ  ( 27) یقتم راصتخا و  روط  هب  ( 26) یئاسن و  ( 25) يربط ریرج  نبا  و  ( 24) مکاح ار  ثیدح  نیا 
زین یقتم  دنا و  هدرک  تیاور  هفرعملا  رد  میعنوبا  مکاح و  یلیقع و  هّنسلا و  رد  مصاع  یبا  نبا  صیاصخ و  رد  ییاسن 
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ییاعدا نانچ  يدرم  سپ  دشاب ، وگغورد  هک  نآ  رگم  دیوگ  یمن  ار  نیا  نم  زا  دـعب  يدـحا  هتفگ ؛ شرخآ  رد  و  ( 28) هدروآ ار  نآ 
(29) .تسا هدرک  لقن  یعلق  زا  مه  يربط  بحم  یندع .) زا  لقن   ) دش هناوید  درک و 

رمع و تخادـنا ، يردارب  شباحـصا  نایم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رمع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  مکاـح 
هـضرع مالـسلا  هیلع  یلع  درک ، ردارب  فوع  نب  نامحرلا  دـبع  اب  نافع  نب  نامثع  و  مه ، اب  ار  ریبز  هحلط و  درک ، مه  ردارب  ار  رکبوبا 

ردارب نم  هک  یتسین  یضار  ایآ  یلع ! ای  : » دومرف تسیک ؟ نم  ردارب  سپ  يدرک ، رارقرب  يردارب  تباحصا  نایم  هَّللا ! لوسر  ای  تشاد :
نم ردارب  وت  سپ  دومرف : ترـضح  هَّللا ! لوسر  ای  هلب  تشاد : هضرع  دوب ، عاجـش  دـلَج و  يدرم  یلع  دـیوگ : یم  رمع  نبا  مشاـب ؟ وت 

(30) .ترخآ رد  مه  ایند و  رد  مه  یتسه 

یم هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تاـیح  ناـمز  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  مکاـح 
بقع هب  دوش  هتـشک  ای  دریمب و  وا  رگا  ایآ  ( » 31 (؛» ْمُِکباقْعَأ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتام  ْنِإَفَأ  : » دیامرف یم  ّلجوّزع -  يادـخ -  دومرف :
بانج نآ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  هدرک ، تیاده  ار  ام  ادخ  هکنیا  اب  میدرگ .» یمنرب  دوخ  بقع  هب  ام  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیدرگ ؟ یم  رب 

وا و ردارب  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  موش ، هتـشک  ات  منک ، یم  لاتق  درک ، یم  لاتق  وا  هک  یهار  نامه  رد  دوش ، هتـشک  اـی  دورب و  اـیند  زا 
(32) .دشاب نم  زا  رتراوازس  هک  تسیک  میوا ، ملع  ثراو  وا و  يومعرسپ  وا و  ّیلو 

هتفگ وا  هدرک و  تیاور  زین  ( 34) يربط بحم  و  ( 33) ییاسن ار  ثیدح  نیا 
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وا لاـجر  هدرک و  تیاور  ار  نآ  یناربـط  هـتفگ : و  ( 35) هدرک تیاور  ار  نآ  زین  یمثیه  هدروآ و  دوـخ  بقاـنم  رد  ار  نآ  دـمحا  هـک 
.تسا حیحص 

حبص هک  نیمه  مدوب ، رضاح  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  فافز  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سیمع  تنب  ءامسا  زا  دوخ  دنـس  هب  مکاح 
وت ردارب  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  اـب  تفگ : نمیا  ّما  دـیایب ، یلع  وگب  نمیا  ّما  يا  تفگ : دـمآ و  لزنم  برد  راـنک  ادـخ  لوـسر  دـش 

شیاـعد دیـشاپ و  وا  رب  یبآ  ادـخ  لوسر  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  هاـگ  نآ  نمیا ! ّما  يا  هلب  دومرف : يداد ؟ وا  هب  رتخد  روطچ  تسا ،
، دیزغل یم  شیاهاپ  دورب ، هار  تسناوت  یمن  تسرد  تلاجخ  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  دیایب ، مالسلا  اهیلع  همطاف  وگب  دومرف : دعب  درک ،

(36) .مداد رهوش  متیب  لها  نیرت  بوبحم  هب  ار  وت  هک  شاب  مارآ  دومرف : وا  هب  ادخ  لوسر 

یلـصادخ لوسر  هدمآ : نآ  رد  هدروآ و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  جیوزت  رد  یثیدح  دوخ  تاقبط  رد  مه  دعـس  نبا 
: تفگ نمیا  ّما  تساـجنیا ؟ مردارب  دیـسرپ : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  درک ، زاـب  ار  رد  تفر و  نمیا  ّما  دز ، رد  هـلآو  هـیلع  هللا 

یهاتوک وت  قح  رد  همطاف ! يا  :( » دومرف هک  اجنآ  اـت   ) تسا نینچ  وا  دومرف : يداد ؟ وا  هب  ار  ترتخد  هکنیا  اـب  تسا  وت  ردارب  هنوگچ 
یفالتخا رـصتخم  اب  زین  هدزناپ  هحفـص  رد  دعـس  نبا  ار  تیاور  نیمه  و  مدرک .» جـیوزت  متیب  لها  نیرت  بوبحم  هب  ار  وت  اریز  مدرکن ؛

.هدروآ

لوسر رتـخد  همطاـف  جـیوزت  ماـگنه  رد  هک  دـنک  یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  تیاـکح  نیا  سیما  تنب  ءامـسا  زا  يربـک  ننـس  رد  یئاـسن 
هللا یلصربمایپ  حبص  ماگنه  مدوب ، رضاح  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
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هب هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  سپ  دوشگ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  يور  هب  ار  برد  نمیا  ّما  دیبوک و  ار  هناخ  برد  هلآو  هیلع 
ار ترتـخد  تردارب  هب  هنوگچ  هلآو ! هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  اـی  درک : ضرع  نمیا  ّما  دـیروایب  نم  دزن  ار  مردارب  دوـمرف : نمیا  ّما 
، دندیـشک رانک  ار  دوخ  دندوب  رـضاح  اجنآ  رد  هک  نانز  همه  و  نمیا ، ّما  يا  هلب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ینک ؟ یم  جـیوزت 

یبآ زا  درک و  اعد  یلع  يارب  ربمایپ  دـمآ و  یلع  سپ  مدرک ، ناـهنپ  يا  هشوگ  رد  ار  دوخ  زین  نم  دـیوگ : یم  زین  سیما  تنب  ءامـسا 
ایح يایوگ  هک  یتروص  هب  مالسلا  اهیلعارهز  دیبلط ، ار  همطاف  شرتخد  سپـس  دیـشاپ ، یلع  تروص  رب  يرادقم  تشاد  دوخ  دزن  هک 

تیب لـها  نیرت  بوبحم  جاودزا  هب  ار  وت  مرتـخد  دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دـمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دزن  دوـب ،
(37) .دیشاپ وا  تروص  هب  زین  بآ  زا  يرادقم  درک و  اعد  شرتخد  يارب  مدروآرد و  مدوخ 

نمیا ّما  تساـجنیا ؟ مردارب  دومرف : دـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هدـمآ : نآ  رد  هدروآ و  ناتـساد  نیمه  رد  یثیدـح  یقّتم 
(38) .لاح نیع  رد  دومرف : يداد ؟ وا  هب  ار  رتخد  هکنیا  اب  تسا ، وت  ردارب  وا  هنوگچ  تردارب ؟ یتسار  تردارب ؟ تفگ :

یلع ینعی  تساجنیا -  مردارب  دیسرپ : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هدمآ : نآ  رد  و  هدروآ ، ناتـساد  نیمه  رد  یثیدح  مه  یمثیه 
رد هدروآ و  مه  یناربـط  ار  تیاور  نیا  دـیوگ : یم  یمثیه  يداد !؟ وا  هب  ار  رتـخد  هکنیا  اـب  تردارب ؟ تفگ : نمیا  ّما  مالـسلا -  هیلع 

: دیسرپ دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هدروآ  يرگید  ثیدح  باتک  نامه  هحفص 209 
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وت ردارب  نیا  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : دوب -  هحلاـص  یمناـخ  و  یـشبح ، ینز  دـیز و  نب  هماـسا  رداـم  هک  نمیا  ّما  تساـجنیا - ؟ مردارب 
ار مالـسلا  هیلع  یلع  هدرک و  رارقرب  يردارب  دـقع  ود  هب  ود  شباحـصا  نایم  ادـخ  لوسر  ًالبق  يداد ؟ وا  هب  ار  ترتخد  هکنیا  اـب  تسا 

نامه هحفـص 210  رد  .دوش و  یم  يزیچ  نینچ  نمیا ! ّما  يا  هلب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اذـل  دوب ، هتخاس  دوخ  ردارب 
نمیا ّما  .دـیایب  مردارب  وگب  نمیا  ّما  هب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  سپ  .هدـمآ  نآ  رد  هک  هدروآ ، یموس  ثیدـح  باتک 

(39 (؟ يدرک شرسمه  ار  ترتخد  هکنیا  اب  تسا  وت  ردارب  وا  دیسرپ :

: دیـسرپ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  تفر ، رد  کـیدزن  نمیا  ّما  هک : هدـمآ  نآ  رد  هدروآ و  هراـب  نیمه  رد  یثیدـح  مه  ییاـسن 
(40) .تسا نم  ردارب  لاح  نیمه  رد  دومرف : يداد ؟ وا  هب  ار  رتخد  هکنیا  اب  تسا  وت  ردارب  هنوگچ  تشاد : هضرع  تساجنیا ؟ مردارب 

ینب هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ذجان  نبا  هعیبر  زا  دوخ  دنـس  هب  لبنح  نب  دـمحا 
لوسر دندیـشون ، یم  بآ  نَم  هس  دندروخ و  یم  ار  هرب  کی  ییاهنت  هب  هک  دندوب  یعمج  نانآ  نایم  رد  درک ، توعد  ار  بلطملادبع 
هدنام یقاب  ماعط  نآ  زا  زونه  دندش و  ریس  دندروخ و  نآ  زا  همه  دوب ، هدرک  تسرد  ماعط  ولیک  کی  ردق  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

زا زونه  هزات  دندش  باریس  ات  دندیشون  نآ  زا  همه  دندروآ ، بآ  داد  روتسد  هاگ  نآ  .هدروخن  تسد  ًالـصا  ییوگ  هک  يروط  هب  دوب 
ای هدروخن و  تسد  ًالصا  ییوگ  هک  يروط  هب  دوب  هدنام  نآ 
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، مومع روط  هب  مدرم  يوس  هب  و  صوصخ ، هب  امش  يوس  هب  ما  هدش  ثوعبم  نم  بلطملا ! دبع  نادنزرف  يا  دومرف : سپ  .دنا  هدیـشونن 
نم ردارب  بحاصم و  هک  دـنک ، تعیب  انعم  نیا  رب  نم  اب  هک  تسیک  لاح  دـیدیمهف ، دـیمهفب  دـیاب  هک  ار  هچنآ  هزجعم  نیا  زا  امـش  و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مدوب -  رت  کچوک  همه  زا  هک  یلاـح  رد  دـشن -  دـنلب  سک  چـیه  دـیامرف : یم  یلع  دـشاب ؟
دوخ تسد  موس  تبون  رد  .نیشنب  دومرف : یم  وا  متساخ و  یمرب  نم  تبون  ره  رد  درک و  رارکت  راب  هس  ار  دوخ  داهنشیپ  نیا  نیشنب و 

(41) .مدرک تعیب  وا  اب  نم  داهن و  نم  تسد  هب 

لوسر زا  لقن  رد  و  ( 43) هدروآ ار  نآ  زین  يربط  ریرج  نبا  دـنا و  هقث  همه  شلاـجر  هتفگ : و  ( 42) هدروآ ار  ثیدـح  نیا  زین  یمثیه 
دمحا هتفگ : و  ( 44) هدروآ ار  نآ  زین  يربط  بحم  و  دـشاب » نم  ثراو  نم و  بحاـصم  نم و  ردارب  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

رب دـنک  یم  تعیب  نم  اب  امـش  زا  کـی  مادـک  دومرف : شرخآ  لـقن  رد  هدروآ و  ار  نآ  هحفـص 18  صیاصخ  رد  ییاسن  بقاـنم و  رد 
مدـش و میومع  رـسپ  ثارو  نم  تهج  نیمه  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هک  اـجنآ  اـت  دـشاب ؟ نم  ثارو  بحاـصم و  ردارب و  هکنیا 

.دشن وا  ثراو  میومع 

: دومرف نینچ  نآ  رد  هک  دنا  هدرک  تیاور  ار  نآ  یسدقم  ءایـض  ریرج و  نبا  لبنح و  نب  دمحا  هتفگ : و  ( 45) هدروآ ار  نآ  مه  یقّتم 
: متـشاد هضرع  مدرک و  زارد  تسد  نم  سپ  دشاب ؟ نم  زا  دعب  امـش  ّیلو  مبحاصم و  مردارب و  هکنیا  اب  دـنک  تعیب  نم  اب  هک  تسیک 

نم
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(46) .منک یم  تعیب  وت  اب 

یلع دـش ، جراخ  هکم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  یتقو  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  لبنح  نب  دـمحا 
یلع دندرک ، هوکـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  دـیز  رفعج و  وا  هرابرد  هدروآ و  نوریب  هکم  زا  ار  هزمح  رتخد  مالـسلا  هیلع 
هزمح اب  دیز  و  تسا -  نم  هدازردارب  تفگ : دیز  .تسا  نم  رـسمه  وا  هلاخ  تسه و  زین  نم  يومعرتخد  تشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع 

نم و ِتسود  وت  دومرف : دیز  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دندوب -  هتـسب  يردارب  دقع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامرف  هب 
نآ .ینم  هیبش  قالخا  تقلخ و  ثیح  زا  وت  دومرف : رفعج  هب  .ینم و  بحاصم  نم و  ردارب  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  .یتسه و  وا 

(47) .دشاب شا  هلاخ  دزن  دیاب  دومرف : درک و  مکح  رفعج  عفن  هب  هاگ 

(48) .تسا هدرک  لقن  راجنلا  نبا  زا  راصتخا  روط  هب  مه  یقّتم  ار  تیاور  نیا 

سیمع رتخد  یملـس  شردام  هک  بلطملا  دبع  نب  هزمح  رتخد  هرامع  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  دعـس  نبا 
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  مالسلا  هیلع  یلع  دروآ ، فیرشت  هنیدم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  یتقو  .دوب  هکم  رد  تسا ،

نآ مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  میراذـگب ؟ نیکرـشم  ناـیم  ار  ناـمیومعرتخد  هزمح ، میتـی  ارچ  هک  درک  تبحـص  وا  هراـبرد 
هزمح ّیـصو  هک  هثراح -  نب  دـیز  .دروآ  نوریب  هّکم  زا  ار  هرامع  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  درکن ، یهن  هرامع  نداد  چوک  زا  ار  بانج 

هک درک  اعّدا  دوب -  هدناوخ  يردارب  دقع  هزمح  وا و  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ًالبق  دوب و 
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یعون دوخ  هلاخ  تفگ : دینـشب ، ار  نیا  بلاط  یبا  نب  رفعج  هاگ  نآ  .تسا  نم  هدازردارب  نوچ  هرامع ، يرادهگن  هب  مرتراوازـس  نم 
رتخد صوصخ  رد  متشادن  راظتنا  دومرف : یلع  .تسا  نم  رسمه  سیمع  تنب  ءامسا  شا  هلاخ  هک  میوا ، هب  رتراوازس  نم  تسا و  ردام 

.مدروآ نوریب  هکم  زا  ار  وا  نم  هکنیا  اب  دینک ، همصاخم  نم  اب  نم  يومع 

اّما ییوا و  لوسر  تسود  وا و  دوخ  تسود  هک  دیز ! يا  وت  اّما  منک ! یم  مکح  امش  نایم  نم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
یسک يراد و  ار  وا  هلاخ  وت  نوچ  و  ینم ، قلُخ  تقلخ و  رد  نم  هیبش  هک  رفعج  يا  وت  اّما  ینم و  بحاصم  نم و  ردارب  هک  یلع  ای  وت 

(49) .شاب هتشاد  وت  ار  هرامع  اذل  دربب ، وا  هلاخ  ای  همع و  رس  ار  ینز  دناوت  یمن 

(50) .هدرک تیاور  ار  نآ  رکاسع  نبا  هتفگ : هدروآ و  هدایز  یمک  اب  یقّتم  مه  ار  تیاور  نیا 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  یتـقو  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دّـمحم  زا  دوـخ  دنـس  هـب  دعـس  نـبا 
زا لبق  نیا  دومن و  رارقرب  ار  هطبار  نیا  راصنا  نیرجاهم و  نیب  زین  درک و  ردارب  یـضعب  اب  ار  یـضعب  نیرجاـهم  ناـیم  دروآ ، فیرـشت 

مالـسلا هیلع  یلع  اب  دوخ  نایم  سپ  دنـشاب ، هتـشاد  تاواسم  مه  ّقح  رد  اـت  درک  رارقرب  ناـنآ  ناـیم  ار  يردارب  هک  دوب ، ردـب  گـنج 
(51) .درک رارقرب  يردارب 

ناـیم یتـقو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  هدـمآ  نآ  رد  هدروآ و  یلع  نـب  رمع  نـب  دّـمحم  زا  يرگید  ثیدـح  زین  دعـس  نـبا 
وت : » دومرف سپس  تشاذگ و  مالسلا  هیلع  یلع  هناش  هب  تسد  درک ، رارقرب  توخا  شباحصا 
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(52) .دیدرگ یغلم  ثراوت  هنوگ  نیا  دش ، لزان  ثرا  هیآ  یتقو  یلو  مرب .» یم  ثرا  وت  زا  نم  يرب و  یم  ثرا  نم  زا  ینم و  ردارب 

هروس رخآ  رد  ِهَّللا » ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأَو  ْمِِهلاْومَأـِب  اوُدَـهاجَو  اوُرَجاـهَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » هیآ ریـسفت  لـیذ  روثنملا ، ّردـلا  رد  یطویس 
راصنا رجاـهم و  زا  ناناملـسم  ناـیم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  هیودرم  نبا  هتفگ : لاـفنا 

ماوع و نب  ریبز  نیب  ءارفع و  نب  ذاـعم  باـطخ و  نب  رمع  نیب  هثراـح و  نب  دـیز  بلطملادـبع و  نب  هزمح  ناـیم  هدرک  رارقرب  توـخا 
ریاس هب  دومن و  رارقرب  توخا  عیبر  نب  دعس  فوع و  نب  نامحرلادبع  نایم  هَّللادیبع و  نب  هحلط  رکب و  یبا  نایم  دوعسم و  نب  هَّللادبع 

.تسا نم  ردارب  مه  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  نیا  دینک و  تاخاؤم  ود  هب  ود  مه  امش  دومرف : زین  شباحصا 

ّیِل لَعْجاَو  : » دـش لزان  هیآ  نیا  یتقو  هتفگ : هط  هروس  لیاوا  رد  يِرْدَـص » ِیل  ْحَرْـشا    ّ ِبَر َلاق   » هیآ ریـسفت  لیذ  رد  نینچمه  یطویس 
دناوخب دوخ  راگدرورپ  سپ  دوب ، یهوک  يالاب  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يِرْزَأ » ِِهب  ْدُدْشا  یِخَأ *  َنوُراه  ِیلْهَأ *  ِم  ْنّ ًاریِزَو 

.دومن باجتسم  ار  شیاعد  دنوادخ  نک و  مکحم  مردارب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  مه  ارم  تشپ  اراگدرورپ ! تفگ : و 

نب هزمح  نیب  رکب و  یبا  رمع و  نایم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دـیوگ : یم  یقتم 
نم و نیب  کلام و  نب  دعـس  فوع و  نب  نامحرلادبع  نیب  ماوع و  نب  ریبز  دوعـسم و  نب  هَّللادبع  نیب  هثراح و  نب  دیز  بلطملادبع و 

تایعلخ رد  یعلخ  زا  لقن  ( ؛ درک رارقرب  توخا  شدوخ 
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(53 (.) روصنم نب  دعس  یلیقع و  یقهیب و  و 

(54) .تسا هدرک  تیاور  یعلخ  ار  نیا  هتفگ : هدروآ و  مه  يربط  بحم  ار  ثیدح  نیا 

توخا مدرم  ناـیم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  یتـقو  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هماـمث  یبا  زا  عفار  یبا  نبا  زا  و  دـیوگ : یم  یقتم 
، هدرک لقن  هماما  یبا  زا  ار  نیا  مه  یمثیه  هتبلا  ( 55 (.) رکاسع نبا  زا  لقن  ( ؛ دومن تاخاؤم  مالسلا  هیلع  یلع  اب  دوخ  نیب  درک ، رارقرب 

تیاور یملید  زا  یناربـط و  طـسوا  زا  ار  نآ  مه  يواـنم  هدرک ، تیاور  ار  نیا  یناربـط  تسا : هـتفگ  هاـگ  نآ  (، 56) هماـمث یبا  زا  هن 
(57) .تسا هدرک 

رد مد  يروُش  زور  رد  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هلثاو  نب  رماع  لیفطلا  یبا  زا  دّمحم  نب  ثراح  زا  يدرم  رفاز  زا  دیوگ : یم  یقتم 
تعیب رکب  یبا  اب  مدرم  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  مدینـش  هناخ  لخاد  زا  نم  دش و  دنلب  ادـص  رـس و  ناهگان  هک  مدوب  هداتـسیا 

هب مدرم  مدیـسرت  نوچ  مدرک ، مه  تعاطا  چـیه ، متفگن  هک  يزیچ  یلو  مدوب ؛ رتراوازـس  دـنگوس  ادـخ  هب  نم  هکنآ  لاـح  دـندرک و 
رتراوازـس دنگوس  ادخ  هب  نم  هک  نآ  لاح  دندرک و  تعیب  رمع  هب  رکبوبا  زا  دعب  مدرم  هاگ  نآ  دنتفیب ، مه  ناج  هب  دندرگرب و  بقع 

سپ .دننز  راک  هب  رگیدکی  رد  ریشمش  دندرگرب و  نید  زا  مدرم  مدیـسرت  مدرک ، تعاطا  متفگن و  يزیچ  یلو  مدوب ؛ رما  نیا  رد  وا  زا 
نآ رفن ، جنپ  نایم  رد  ارم  رمع  دنچره  منک ، یم  تعاطا  میوگ و  یمن  يزیچ  مه  زاب  دـینک ، تعیب  نامثع  اب  دـیهاوخ  یم  امـش  نآ  زا 
رفن جنپ  نآ  هتشادن ، غارـس  میارب  تیحالـص  رد  يرترب  چیه  هدوبن و  لئاق  نم  يارب  یلـضف  چیه  ییوگ  داد ، رارق  نانآ  مشـش  ارم  مه 

چیه ییوگ  مه 
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مدز یم  فرح  متساوخ  یم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  یلو  میربارب ؛ انعم  مامت  هب  تموکح  رد  ام  همه  و  دنتخانش ، یمن  نم  يارب  یتلیـضف 
هن دـنک و  در  ار  تازایتما  نآ  زا  یکی  تسناوت  یم  ناشبرع  هن  تقو  نآ  مدرمـش ، یم  ار  دوخ  لـیاضف  مدرک و  یم  یفرعم  ار  دوخ  و 

، دیرـضاح اجنیا  رد  هک  يرفن  دنچ  يا  مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : هاگ  نآ  .نیکرـشم  هن  ناشباتک و  لها  هن  ناشّبحم و 
ار ثیدح  هاگ  نآ  هن ! ادخ  دوخ و  دنتفگ : دشاب ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ردارب  هک  تسه  یسک  امـش  همه  رد  نم  زا  ریغ  ایآ 

هناگادج یباب  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  درامش ، یم  گرزب  سب  دنچ و  یلیاضف  تسا ، ینالوط  یثیدح  هک  نآ ، رد  و  دهد ) یم  همادا 
(58) .یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ 

مود تمسق 

عمج دجـسم  رد  راـصنا  رجاـهم و  دـش ، ناـمثع  تعیب  زور  نیلوا  یتقو  تفگ : هک  هدروآ  رذ  یبا  زا  دنـس  اـب  یثیدـح  نینچمه  یقتم 
، دننک یم  ادتبا  نادب  راک  ره  يادتبا  رد  هک  ینخـس  نیرت  ّقح  تفگ : درک و  داریا  يا  هبطخ  دمآ و  مه  بلاط  یبا  نبا  یلع  دـندش و 
و دشاب ، وا  هتسیاش  هک  ییانث  تسا ، وا  رب  يانث  ادخ و  دمح  دنار ، یم  نابز  هب  يا  هدنیوگ  ره  دنیامن و  یم  زاغآ  نادب  دوخ  نخـس  و 
هک دیناد  یم  ایآ  مهد ! یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  نم  دومرف : هک  اجنآ  ات  دومن  داریا  ینالوط  يا  هبطخ  هاگ  نآ  .وا  ربمایپ  رب  دورد 

رون زا  ییاه  باجح  زا  هدرب ، الاب  رون  زا  یتاـجرد  هب  ارم  دـندرب -  متفه  نامـسآ  هب  ارم  یتقو  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
نوچ درک و  یحو  يروما  شیمارگ  لوسر  هب  اجنآ  رد  ناحبس  يادخ  سپ  دنداد ، رذگ 

هتخانشان يدرم  گرزب  مالسلا  هیلع  یلع  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


يا ایآ  یلع ! تردارب  تسا  یبوخ  ردارب  هچ  و  میهاربا ، تردـپ  دوب  یبوخ  ردـپ  هچ  دّـمحم ! ای  دینـش : هدرپ  تشپ  زا  ییادـن  تشگرب 
یلـصادخ لوسر  زا  ار  نیا  نم  هلب  تفگ : تیعمج  نایم  زا  فوع  نب  نمحرلادبع  هن ؟ ای  دـیناد  یم  ار  انعم  نیا  راصنا  رجاهم و  هورگ 

(59 (.) ثیدح رخآ  ات   ) دنوش رک  ود  ره  هنرگ  مدینش و  مشوگ  ود  نیا  اب  هلآو  هیلع  هللا 

یبوخ ردارب  هچ  میهاربا و  تردپ  تسا  یبوخ  ردپ  هچ  دّمحم ! ای  دننک : ادص  شرع  يالاب  زا  ارم  دوش ، تمایق  زور  نوچ  دـیوگ : یم 
(60 (.) مالسلا هیلع  یلع  زا  یعفار  زا  لقن   ) یلع تردارب  تسا 

یتمارک نینچ  دنگوس ! ادخ  هب  هچ  تفیب ، ولج  دّمحم  يا  تفگ : نم  هب  لیئربج  دندرب ، متفه  نامـسآ  هب  ارم  یتقو  دومرف  دـیوگ : یم 
زا يدانم  متشگ  یمرب  هک  نیمه  درک ، یحو  نم  هب  يزیچ  مراگدرورپ  سپ  هدشن ، لسرم  يربمغیپ  برقم و  يا  هتـشرف  چیه  بیـصن 

یبوـخ شرافـس  سپ  یلع ! تردارب  تسا  یبوـخ  ردارب  هچ  میهاربا و  تردـپ  تسا  یبوـخ  ردـپ  هچ  داد ، رد  ادـن  اـه  باـجح  يارو 
(61) .تسا هدروآ  زین  رد ص 423  ار  تیاور  نیا  ثیدح ) رخآ  ات  ، ) نکب وا  هرابرد 

یم هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دناوخ و  یم  ار  راعشا  نیا  مدینش  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تفگ : هک  هدش  تیاور  رباج  زا  دیوگ : یم 
: دینش

درفنم هَّللا  لوسر  دجو  يدج  يدلو  امه  هاطبس  تیبر و  هعم  یبسن  یف  کش  یفطصملاوخأ ال  انأ 

دنف يذ  لوق  یتجوز ال  مطافو 

دکنلا كارش و  الاو  هلالظلا  نم  مهب  یف  سانلا  عیمج  هتقدص و 

(62) دمأ الب  یقابلا  دبعلاب و  ربلا  هل  کیرش  ارکش ال  هَّللدمحلاف 

ّدج دنا ، نم  نادنزرف  شطبس  ود  متفای و  تیبرت  وا  اب  درادن ، کش  یسک  نم  بسن  رد  متسه و  یفطصم  ردارب  نم  ینعی 
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يراگزور ار  وا  نم  تسین ، هدوهیب  ینخس  نیا  تسا و  نم  رـسمه  همطاف  تسا و  رفن  کی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ّدج  نم و 
هک ییادخ  میوگ ، یم  ار  يادخ  دمح  رکـش  رد  زا  سپ  دندوب ، دـیلپ  كرـش  تلالـض و  تملظ  رد  مدرم  یمامت  هک  مدرک  قیدـصت 

.تسا ماجنارس  نودب  یقاب  هدننک و  ناسحا  دوخ  ناگدنب  هب  درادن و  کیرش 

(. رکاسع نبا  زا  لقن  ! ) یلع ای  یتفگ  تسرد  دومرف : درک و  مسبت  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

، دوب راوس  يا  هقان  رب  هک  یلاـح  رد  عادولا  هجح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  تیاور  رمع  نبا  زا  دـیوگ : یم 
داماد ومعرـسپ و  نم و  ردارب  نیا  مدناسر ، نم  يادـخ  نک  شیرای  اهلاراب  : » دومرف نینچ  هک  مدینـش  دز و  مالـسلا  هیلع  یلع  هناش  هب 

(63 (.) راجن نبا  زا  لقن   ) نکفا شتآ  رد  ور  هب  ار  شنانمشد  ایادخ  تسا ، نم  نادنزرف  ردپ  نم و 

: دومرف یم  دندوب  دجسم  رد  هک  یتقو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  مدش  دراو  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یفوا  یبا  نب  دیز  زا 
هک نانآ  کی  کی  غارـس  هب  ار  یـسک  دـنک و  ادـیپ  ار  وا  ات  درک ، یم  رظن  شباحـصا  کی  کی  هب  دـعب  تسا ؟ اجک  نـالف  نب  نـالف 

ناتیارب مهاوخ  یم  دومرف : سپس  هتفگ ، ار  يادخ  يانث  دمح و  دندمآ ، درگ  همه  هک  نیمه  دندش ، عمج  همه  ات  داتسرف  یم  دندوبن ،
نآ دیزگرب ، ار  يا  هراپ  دوخ  قیالخ  زا  ّلجوّزع  يادخ  دییوگب : ناگدنیآ  هب  نم  زا  دـعب  دـینک و  ظفح  ار  نآ  همه  میوگب ، یثیدـح 
امش نایم  زا  زین  نم  دنک ، ناشتشهب  لخاد  ات  درک ، ءافطصا  ار  يا  هّدع  مه  مدرم  زا  و  ًالُـسُر » ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  یِفَطْـصَی  ُهَّللَا  : » دناوخ هاگ 

یکی

هتخانشان يدرم  گرزب  مالسلا  هیلع  یلع  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


نایم ّلجوّزع  يادـخ  هک  روط  نامه  مزاس ، یم  ردارب  مه  اـب  ود  هب  ود  ار  امـش  هیقب  و  منک ، یم  افطـصا  باـختنا و  مرادـب  تسود  ار 
و دش ، یم  بآ  ملد  تفگ : یلع  دـیوگ ): یم  هک  اجنآ  ات  دـنک ، یم  نایب  ار  تاخاؤم  ناتـساد  هاگ  نآ  ، ) درک رارقرب  يردارب  هکئالم 

نیگمـشخ نم  زا  رگا  يدرکن ، ردارب  یـسک  اب  ارم  يدرک و  رارقرب  يردارب  تباحـصا  همه  نایم  مدید  یم  نوچ  تسکـش  یم  متـشپ 
ّقح هب  ارم  هک  ییادـخ  نآ  هب  دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دراد ، ياـج  مرـس  يور  ینکب  نم  هب  یمـشخ  ره  هـک  یتـسه 
زا دعب  هک  توافت  نیا  اب  یـسوم ، زا  ینوراه  نوچ  نم  زا  وت  منک و  دوخ  ردارب  هکنیا  يارب  رگم  متخادنین  بقع  ار  وت  دومرف : ثوعبم 

: دومرف هَّللا ! لوسر  اـی  مرب ؟ یم  وت  زا  یثرا  هچ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  یلع  ینم ، ثارو  نم و  ردارب  وت  و  دوـب ، دـهاوخن  يربـمغیپ  نم 
ّتنس ناشراگدرورپ و  باتک  دومرف : دنتشاذگ ؟ ثرا  هچ  وت  زا  لبق  ایبنا  دیسرپ : .دنتـشاذگ  ثرا  نم  زا  لبق  ایبنا  هک  ییاهزیچ  نامه 

.همطاف مرتخد  اب  تشهب  رد  مرصق  رد  ینم  اب  وت  ار و  ناشیا  ربمغیپ 

تبحم ادخ  هار  رد  رگیدکی  اب  دومرف  و  ( 64 «) َنِیِلباقَتُّم ٍرُرُس  یَلَع  ًاناوْخِإ  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاگ  نآ 
بقانم باتک  رد  مه  لبنح  نب  دمحا  لاوط ) نیعبرا  رد  یقـشمد  مساقلاوبا  ظفاح  زا  لقن  ، ) دـننکفا یم  رظن  رگیدـکی  هب  دـننک و  یم 

(65) .هدرک لقن  رصتخم  روط  هب  ار  هاخاؤم  ثیدح  يانعم  بلاط  یبا  نب  یلع 

تقوملا و باـتک  رد  يدرواـب  دوخ و  مجعم  ود  رد  یناربط  يوغب و  نوچ  ثیدـح  همئا  زا  یتعاـمج  هتفگ : هدروآ و  ار  نآ  مه  یقتم 
دنا هدرک  لقن  ار  نآ  يدع  نبا 

هتخانشان يدرم  گرزب  مالسلا  هیلع  یلع  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


عناق نبا  هتفگ : نآ  لقن  زا  دعب  ّجح  هروس  رخآ  رد  ًالُسُر » ِهَِکئآلَْملا  َنِم  یِفَطْصَی  ُهَّللَا   » هیآ ریـسفت  لیذ  رد  روثنملا  ّردلا  رد  یطویـس  و 
(66) .دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  رکاسع  نبا  و 

مود راب  يارب  زین  يربط  بحم  رکاسع و  نبا  یلع و  بقانم  باتک  رد  لـبنح  نب  دـمحا  هتفگ : هدروآ و  راـصتخا  روط  هب  ار  نآ  یقتم 
مالسلا هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  تیاور  یفوا  یبا  نب  دیز  زا  هتفگ : و  ( 67) هدروآ رصتخم  یلیخ 

لقن « ) َنِیِلباقَتُّم ٍرُرُس  یَلَع  ًاناوْخِإ  : » دناوخ هاگ  نآ  نم ، قیفر  ینم و  ردارب  وت  مرتخد و  همطاف  اب  تشهب  رد  رـصق  رد  ینم  اب  وت  دومرف :
(68 (.) دمحا بقانم  زا 

هب هلآو -  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هدروآ : نینچ  ار  راصنا  نیرجاهم و  نایم  هاـخاؤم  ناتـساد  قاحـسا  نبا  دـیوگ : یم  يربط  بحم 
نیا دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  شدوخ  هاـگ  نآ  دـیوش ، ردارب  مه  اـب  ود  هب  ود  دومرف : هدیـسر -  اـم  اـب  هک  يروط 

ثراح نب  دیز  بلطملادبع و  نب  هزمح  دـندش و  ردارب  ود  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  سپ  تسا ، نم  ردارب 
هیقب نینچمه  دـندش و  ردارب  هملـس ) ینب  نامیپ  مه   ) لبج نب  ذاعم  بلاط و  یبا  نب  رفعج  دـندش و  ردارب  ادـخ ) لوسر  هدـش  هدازآ  )

(69) .دندش ردارب  مه  اب  رفن  نیرخآ  ات  باحصا 

نایم سپس  دنکفا و  يردارب  نیرجاهم  نایم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دیوگ : یم  ربلادبع  نب  ورمعوبا  دیوگ : یم  يربط  بحم 
ایند رد  ینم  ردارب  وت  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  درک  یم  ردارب  مه  اب  هک  ار  يرفن  ود  ره  درک و  ار  راک  نیا  راصنا  نیرجاهم و 

مه مالسلا  هیلع  یلع  دوخ و  نایم  ترخآ و  و 
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(70) .تخادنا يردارب 

درک و رارقرب  يردارب  مدرم  نایم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هدش : تیاور  شّدـج  زا  شردـپ  زا  هَّللادـبع  نب  رمع  زا  دـیوگ : یم 
مدرم نایم  هَّللا ! لوسر  ای  تشاد : هضرع  سپ  دوب ، هدنام  ردارب  نودب  نانچمه  رخآ  ات  وا  درکن و  ردارب  یـسک  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

، مدوخ يارب  وت  مدوخ ، يارب  ما  هتشاذگ  ار  وت  هکنیا  يارب  ارچ ؟ یناد  یم  چیه  دومرف : يدومرف ؟ كرت  ارم  يدرک و  رارقرب  تاخاؤم 
ییاعدا نینچ  سکچیه  میادخ و  لوسر  ردارب  ادخ و  هدـنب  نم  وگب  تفگ : يزیچ  وت  هب  یـسک  هاگره  وت ، ردارب  نم  ینم و  ردارب  وت 

(71) .دمحا بقانم  زا  لقن  .تسا  باذک  هکنآ  رگم  دنک  یمن 

مالـسلا هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  تفگ : هک  هدـش  تیاور  یلهذ  دـیز  نب  جودـخم  زا  دـیوگ : یم  يربـط  بـحم 
هب دسر  یم  ات  دهد  یم  همادا  هک  نانچمه  ار  ثیدح  منم و  دننز  یم  ادص  هک  ار  یـسک  نیلوا  تمایق  زور  رد  یناد  یم  چـیه  دومرف :

ءاول وت  سپ  دیوگ : یم  هک  اجنآ  ات  دمآ ، دهاوخ  شدوخ  باب  رد  يدوز  هب  هک  مالسلا ، هیلع  یلع  هب  نآ  ندرپس  دمحلا و  ءاول  هیضق 
دیسر یم  ات  دننک ، یم  تکرح  تپچ  تسد  فرط  نیـسح  وت و  تسار  تسد  فرط  نسح  هک  یلاح  رد  يروآ  یمرد  تکرح  هب  ار 

یم ادن  شرع  ریز  زا  يدانم  کی  دننک و  یم  تنت  رب  تشهب  زا  يا  هماج  سپ  دیتسیا ، یم  میهاربا  نم و  نایم  اجنآ  رد  شرع  هیاس  هب 
یم وت  رب  هماـج  یمارتـحا  هچ  اـب  هک  یلع ! يا  ار  وت  داـب  تراـشب  یلع ! تسا  یبوخ  ردارب  هچ  میهاربا و  تسا  یبوخ  ردـپ  هچ  دـنک :

(72) .دمحا بقانم  زا  لقن  .دنهد  یم  وت  هب  هزیاج  تعلخ و  دننک و  یم  ادص  ار  وت  دنشوپ و 

بحم

هتخانشان يدرم  گرزب  مالسلا  هیلع  یلع  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


يرایـسب بلاـطم  تفر و  ربـنم  يـالاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  تیاور  کـلام  هب  سنا  زا  دـیوگ : یم  يربـط 
لوسر هَّللا ! لوسر  ای  متـسه  اجنیا  تشاد : هضرع  تساخرب ، اـج  زا  یلع  سپ  تسا ؟ اـجک  بلاـط  یبا  نب  یلع  دومرف : سپـس  تفگ :

ناناملسم هورگ  يا  دومرف : شیادص  نیرتدنلب  اب  دیسوب و  ار  وا  مشچ  ود  نایم  دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
نسح و نم  طبـس  ود  ردـپ  نیا  تسا  نم  يوـم  نم و  نوـخ  نم و  تشوـگ  نیا  .تسا  نم  داـماد  نم و  يومعرـسپ  نم و  ردارب  نـیا 

(73 (.) ثیدح رخآ  ات   ) دنتشهب لها  ناناوج  دّیس  هک  تسا  نیسح 

زا لبق  ادخ و  لوسر  راگزور  هک  دوب  يدرم  وا  و  هدرک : تیاور  يراصنا  هدعاس  نب  میوع  نب  نمحرلادبع  زا  دنس  اب  یثیدح  ریثا  نبا 
یلع تسد  هاگ  نآ  دیوش ، ردارب  مه  اب  ود  هب  ود  هک  ناناملـسم  هب  داد  روتـسد  ادخ  لوسر  هتفگ : وا  دوب ، هدرک  كرد  ار  ادخ  لوسر 

(74) .تسا نم  ردارب  نیا  دومرف : تفرگ و  ار 

نایم يروُش و  رد  ار  تفالخ  داتفا ، راضتحا  تلاـح  هب  رمع  یتقو  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لـیفطلا  یبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ّربلا  دـبع  نبا 
! دنگوس ادخ  هب  ار  امـش  تفگ : ناشیا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  داد ، رارق  دعـس  فوع و  هب  نامحرلادـبع  ریبز و  هحلط و  نامثع و  یلع و 

یمامت نایم  هک  يزور  دشاب  هتخادنا  توخا  دقع  وا  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسه  ناناملـسم  امـش  نایم  رد  یـسک  ایآ 
زا هک  هدش  تیاور  باحـصا  هوجو  زا  یعمج  زا  دیوگ ) یم  باعیتسا   ) هن ادـخ ، دوخ و  دـنتفگ : درک ؟ رارقرب  ار  دـقع  نیا  ناناملـسم 

مالسلا هیلع  یلع 
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(75) .باذک رگم  دنک  یمن  ییاعدا  نینچ  نم  ریغ  زین  يدحا  میادخ ، لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  دومرف : یم  دنا  هدرک  لقن 

الا هلا  ال  : » تسا هتشون  تشهب  رد  رب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تفگ : هک  هدروآ  تیاور  رباج  زا  دوخ  دنس  هب  یناهفصا 
(76) .دوب هدش  هتشون  نیمز  اه و  نامسآ  تقلخ  زا  لبق  لاس  رازه  ود  زا  نیا  و  هَّللا » لوسر  وخا  یلع  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا 

لقن رکاسع  نبا  زا  ( 79) يزوج نبا  هدرک و  لـقن  قرتفملا  قفتملا و  باـتک  رد  بیطخ  زا  ( 78) یقتم و  ( 77) يدادغب بیطخ  ار  نیا 
.تسا هدرک  لقن  دمحا  بقانم  زا  مه  ( 81) يربط بحم  هدرک و  لقن  یناربط  طسوا  زا  مه  ( 80) يوانم هدومن و 

یلصادخ لوسر  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  شردپ  زا  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  زا  دوخ  دنس  هب  يدادغب  بیطخ 
(82) .یتشهب رد  نم  قیفر  نم و  بحاصم  نم و  ردارب  وت  یلع ! ای  دومرف : هلآو  هیلع  هللا 

(83) .تسا هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  ار  نیا  مه  ّربلا  دبع  نبا 

هیلع یلع  مناردارب  نیرتـهب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هشیاـع  زا  یملید  دـیوگ : یم  ینالقـسع 
(84) .تسا تدابع  مالسلا  هیلع  یلع  دای  هزمح و  میاهومع  نیرتهب  تسا و  مالسلا 

ار نآ  زین  ( 86) یقتم هدرک و  لـقن  هعیبر  نب  ساـبع  زا  سودرف  باـتک  رد  ار  نآ  یملید  هک  هتفگ : هدروآ و  مـه  ( 85) يوانم ار  نیا 
.تسا هدروآ  ار  نآ  مه  ( 87) رجح نبا  هشیاع و  زا  سودرف  زا  هتفگ : نآ  دنسم  رد  هدروآ و 

هب هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دوـمرف : هک  هدروآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دوـخ  بقاـنم  رد  دـمحا  و  دـیوگ : یم  ینالقـسع 
هدیباوخ نیمز ) يور   ) يراوید راهچ  کی  رد  هک  ارم  دوب و  نم  يوجتسج 
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يارب هک  روط  نامه  سپ  ینم ، ياه  هچب  ردـپ  ینم و  ردارب  وت  منک  تیـضار  ات  زیخرب  هک  دز  نم  هب  دوخ  ياپ  اب  درک و  میادـیپ  مدوب 
ياج تشهب  ياه  هنیجنگ  رد  دریمب  نم  دـهع  رد  هکره  نک ، لاـتق  زین  نم  ّتنـس  ياـیحا  يارب  يدرک  لاـتق  ادـخ  باـتک  ندرب  شیپ 
نیا دـنک و  یم  متخ  ناـمیا  ینمیا و  اـب  ار  وا  رمع  دـنوادخ  دـشاب ، وت  رادتـسود  هک  یلاـح  رد  دریمب  وت  نم و  زا  دـعب  هکره  و  دراد ،

(88) .تسا رارق  نیدب  دراد  یبورغ  عولط و  باتفآ  تسا و  رارقرب  ملاع  نیا  ماظن  هک  يدنچ  ات  بلاطم 

هتبلا ( 89 (.) یناربط زا  لقن  : ) دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نیا  ماوت ، ردارب  نم  نم و  ردارب  وت  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
.هدروآ ار  نآ  مه  ( 90) یمثیه

رد ارم  دمآرد و  نم  يوجتسج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  و  دیوگ : یم  یمثیه 
درک یتحاران  ساسحا  نم  رد  نوچ  بارتابا و  دـنیوگ  یم  وت  هب  هک  دـنیوگ  یمن  دـب  مدرم  زیخرب  دومرف : دـید  هدـیباوخ  يزرم  يور 
همذ دیگنج و  یهاوخ  نم  ّتنـس  يایحا  اب  ینم  نادنزرف  ردپ  ینم و  ردارب  وت  منک  یم  تیـضار  نالا  نیمه  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف :

هدیـسر شلجا  دریمب  وت  دهع  رد  هکره  هدرم و  ییادخ  یجنگ  رد  هک  دریمب  نم  دـهع  رد  هکره  .يزاس  یم  يرب  ناراک  بلط  زا  ارم 
نیا دـیامرف و  یم  متخ  نامیا  تینما و  هب  ار  شرمع  دـنوادخ  دراد ، یم  تسود  ار  وت  هک  یلاـح  رد  دریمب  وت  گرم  زا  دـعب  هکره  و 

هدرم و تیلهاج  گرم  اب  دریمب  وت  ینمشد  اب  هک  یسک  تسا و  رارق  نیا  زا  دراد  بورغ  عولط و  باتفآ  هک  ینامز  ات  بلطم 
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(91 (.) یعلیوبا زا  لقن   ) دوش یم  هبساحم  هدرک  مالسا  هچنآ  هب 

یهارمه راختفا 

یلع اب  هکنیا  تهج  هب  هکئالم  ریاس  رب  دـننک  یم  راختفا  مالـسلا  هیلع  یلع  رب ) لـکوم   ) کـلم ود  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
(92) .دنا هتفرن  الاب  دشاب  دنوادخ  بضغ  بجوم  هک  وا  زا  یلمع  اب  هاگ  چیه  اریز  دنتسه ؛ مالسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  يرترب 

، دیرادرب وا  ییوگدب  بلاط و  یبا  نب  یلع  زا  تسد  تفگ : باطخ  نب  رمع  تفگ : هک  هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا  دـیوگ : یم  یقتم 
نآ رب  باتفآ  هچنآ  یمامت  زا  دوب  نم  رد  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تسا  تلـصخ  هس  یلع  رد  دومرف : یم  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  نم  هک 
عمج هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  باحـصا  زا  رفن  دنچ  حارج و  هدـیبعوبا  رکبوبا و  نم و  لاح  نیا  رد  دوب ، رت  بوبحم  دـبات  یم 

دز و یلع  هناـش  هب  ار  دوخ  تسد  دـیماجنا  اـج  نیدـب  شنخـس  یتـقو  تشاد  یلع  رب  هیکت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  میدوـب و 
غورد ییاسوم ، زا  نوراه  هلزنم  هب  نم  زا  وت  دومرف : هاگنآ  یتفریذپ ، مالسا  هدروآ و  نامیا  هک  یتسه  یسک  نیلوا  یلع  ای  وت  دومرف :

رد ردب  نب  نسح  ار  ثیدح  نیا  دیوگ :) یم  یقتم  ، ) دراد یم  نمـشد  ار  وت  دراد و  تسود  ارم  دـنک  یم  اعّدا  هک  یـسک  دـیوگ  یم 
(93) .دنا هدرک  تیاور  راجنلا  نبا  و  باقلالا »  » رد يزاریش  و  ینکلا »  » باتک رد  مکاح  و  ءافخلا » هاور  ام   » باتک

هک یـسک  دیوگ : یم  غورد  : ) دومرف هک  درادن  نآ  رخآ  رد  هدروآ و  یفالتخا  رـصتخم  اب  رگید و  یقیرط  هب  ار  نیمه  مه  ( 94) یقتم
يربط هدـماین و  هدربمان  هلمج  زین  نآ  رخآ  رد  و  هدروآ ، ار  نآ  يربط  بحم  زین  هدروآ و  راجنلا  نبا  ار  نیا  دـیوگ : یم  دـعب  خـلا ) ...

(95) .تسا هدرک  تیاور  نامسلا  نبا  ار  نیا  هتفگ 

هک هدرک  تیاور  دعس  زا  دیوگ : یم  یقتم 
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رد هچره  ایند و  همه  زا  متـشاد  یم  ار  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تسا  تلـصخ  هس  دومرف : یم  یلع  هب  هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  تفگ :
دهاوخن يربمغیپ  نم  زا  دعب  هک  نیا  زج  یسوم  زا  ینوراه  نوچ  نم  زا  وت  دومرف : یم  هک  مدینش  .متشاد  یم  تسود  رتشیب  تسا  نآ 

ار وا  مه  لوسر  ادـخ و  دراد و  یم  تسود  ار  لوسر  ادـخ و  هک  مهد  یم  يدرم  هب  ار  گـنج  مچرپ  ادرف  دومرف  یم  هک  دینـش  دوب و 
یلع میوا  يـالوم  نم  هک  سک  ره  دوـمرف : یم  هک  مدینـش  دـنک و  یمن  رارف  نادـیم  زا  زگره  هک  تسا  يدرم  وا  دـنراد  یم  تـسود 

(96) .تسا هدرک  تیاور  ریرج  نبا  ار  ثیدح  نیا  دیوگ  یم  یقتم  تسوا ، يالوم 

رگا هک  تسا  تلصخ  هس  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تفگ  هک  هدرک  تیاور  دعس  نب  رماع  زا  یقتم 
.متشاد یم  شرت  تسود  هدنبیرف  تمعن  ره  زا  متشاد  یم  ار  اهنآ  زا  یکی 

هداد ياج  دوخ  يوتپ  ریز  دناوخ و  ار  وا  دنزرف  ود  همطاف و  یلع و  سپ  دش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  یحو  هکنیا  لوا 
.نم تیب  لها  نم و  لها  دننانیا  اهلاراب ! تفگ :

ناـنز و اـب  ارم  هَّللا ! لوسر  اـی  تشاد  هضرع  وا  و  درک ، دوخ  نیـشناج  هکلب  دربـن  دوخ  اـب  ار  وا  هک  اـه  گـنج  زا  یکی  رد  هکنیا  مود 
دهاوخن نم  زا  دعب  یتوبن  هکنیا  زج  یسوم ، زا  یـشاب  نوراه  هلزنم  هب  نم  زا  هک  یتسین  یـضار  ایآ  دومرف : وا  هب  یتشاذگ ؟ ناکدوک 

.دوب

لوسر ادخ و  دراد و  یم  تسود  ار  لوسر  ادـخ و  هک  مهد  یم  يدرم  هب  ار  گنج  مچرپ  يدوز  هب  دومرف : ربیخ  زور  رد  هکنیا  موس 
دنراد و یم  تسود  ار  وا 
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هک دشاب  دنیبب ؟ ار  ناشیا  ادخ  لوسر  دیاش  ات  دندیـشک  ندرگ  نیرجاهم  همه  دنک  یم  حتف  وا  تسد  هب  ار  ربیخ  یلاعت  یلاعت  يادـخ 
دنتفر دـینزب ، شیادـص  دوـمرف : هدرک  مشچ  درد  وا  دـنتفگ : تساـجک ؟ یلع  دیـسرپ  دادـن  یـسک  هب  یلو  دـهدب  ناـشیا  هب  ار  تیار 

نیا راجن  نبا  دیوگ : یم  زنک  بحاص  درک ، حتف  وا  تسد  هب  ار  ربیخ  ادخ  تخادنا و  شناگدید  رد  ناهد  بآ  سپ  دندز ، شیادـص 
(97) .هدروآ ار 

خیرات هناگی 

راگدـنام ياه  هولج  دـناوت  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  گـنهرف  راوتـسا  یقطنم و  هناسانـشراک ، تسرد ، هضرع  هک  میرواـب  نیا  رب 
تلاهج زا  هتـسخ  يایند  دهد و  رارق  نایناهج  دید  ضرعم  رد  ار  تیونعم  تکرح و  يرادیب و  نارادمچرپ  تلاسر و  نادـناخ  ثاریم 

ماما یناهج  تموکح  هنـشت  روهظ ، رـصع  هناتـسآ  رد  ار  تیناسنا  یقالخا و  دض  ياه  گنهرف  يراوخناهج و  یگماکدوخ ، نردـم ،
.دزاسب تسا  نایدا  همه  دوعوم  هکلب  ناناملسم  دوعوم  اهنت  هن  هک  مالسلا  هیلعرصع 

درم گرزب  بلاطوبا ، شراوگرزب  ردـپ  .دوب  هتـسباو  اهرابت  نیرت  هزیکاپ  اه و  نادـناخ  نیرتالاو  هب  هتخانـشان ، درم  گرزب  نیا  اـّما  و 
(98) .تفر یم  رامش  هب  مشاه  ینب  ناگرزب  نارس و  زا  زین  نآ  زا  شیپ  احطب و  رورس  هّکم و  ریما  بلطملادبع  شّدج  شیرق و 

داماد ومع و  رسپ  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نادنواشیوخ  نیرت  کیدزن  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ینعی  درم ؛ گرزب  نیا  يرآ 
کیدزن هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تغالب  تحاصف و  هب  همه  زا  یحو و  بتاک  .دش  یم  یقلت  وا  نادناخ  دارفا  نیرت  بوبحم  و 

.تشاد رایتخا  رد  نارگید  زا  شیب  ار  شترضح  يانعمرپ  نانخس  راتفگ و  دوب و  رت 

یلصادخ لوسر  تسد  هب  ددرگ ، هدولآ  كرش  هب  شدرخ  لقع و  ای  دبای ، هار  شبلق  هب  یلهاج  موسر  هکنآ  زا  شیپ 
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روضح ترـضح  نآ  باکر  رد  شمارآ  حلـص و  دربن ، گـنج و  اهدـش ، دـمآ و  رد  یناوج  يادـتبا  زا  دروآ و  مالـسا  هلآو  هیلع  هللا 
یپ درک  لزان  وا  رب  لیئربج  هچنادب  تفرگ و  ارف  وا  زا  ار  نید  دش ، هتسارآ  راوگرزب  نآ  تافـص  قالخا و  هب  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد ؛

.درب

رد دوب و  يروالد  تواضق و  رد  نانآ  دمآرـس  نید و  ماـکحا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناراـی  نیرتانـشآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
.دوب تقیقح  نیع  رت و  قیقد  همه  زا  شرظن  .دیـشوک  همه  زا  شیب  تلاسر  غیلبت  رد  دوب و  نارگید  زا  رترب  نید ، زا  تسارح  ظـفح و 

راتفرگ دـشابن  مرانک  رد  نسحلاوبا  هک  يراوشد  هلأـسم  رد  ارم  هاـگ  چـیه  دـنوادخ  : » تفگ وا  ّقح  رد  مّود  هفیلخ  رمُع  هک  اـجنآ  اـت 
(99 «.) دزاسن

نارکیب يایرد 

! ندیجنس ریقح  زیچان و  يا  هنامیپ  هب  ار  نارکیب  ییایرد  نتفگ و  نخس  وت  زا  تسا  نکممان  هچ  كادف  یحور  نینمؤملاریما  ای 

یقری الو  لیـسلا  ینع  ردـحنی  : » يدومرف دوخ  هک  نتـسیرگن ، وت  تالامک  تافـص و  ینتفاین  تسد  دـنلب و  داکچ  رب  تسا  راوشد  هچ 
نآ زارف  هب  هک  دسرن  ار  یلاب  نویامه  غرمیس  چیه  دنزیر و  یم  ورف  مدوجو  عیفر  داکچ  زا  ناشورخ  ياه  بالیـس  ( 100 (؛» ریّطلا ّیلإ 

.دیآرد زاورپ  هب 

هب ار  وت  مناج  زا  هک  یـسونأم  نانچ  دـنگوس  ادـخ  هب  مهن ، ماگ  تخـس  يداو  نیا  رد  ما  هدرک  تأرج  هنوگچ  هک  ریگم  هدرُخ  نم  رب 
.مشاب هتشاد  نامسآ  يادنلب  هب  یحور  رگا  یتح  زگره ؛ هک  یجوا  رد  نانچ  مبای و  یم  رت  کیدزن  دوخ 

.ییادخ مظعا  مسا  دوخ ، وت  هکلب  یتسه ، یهلا  تافص  ءامسا و  رهظم  وت  هکنآ  لاح  دشابن ؛ نینچ  هنوگچ  یلع ! ای 

یّمسم رب  مسا  دنا : هتفگ  هک  تسا  نآ  هن  ایآ 
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یلـصادخ لوسر  زا  سپ  وت  دنگوس  یتسار  هب  .تساه  مسا  رگید  زا  رترب  رت و  گرزب  دشاب ، رتشیب  شتلالد  هچره  دنک و  یم  تلالد 
.ییوا سّدقم  كرابم و  تاذ  رب  لیلد  نیرتهب  نیرتالاب و  دنوادخ و  مسا  نیرترب  هلآو  هیلع  هللا 

اب ار  ام  تنیط  ییوگ  هک  هتخیمآ  ناـنچ  نامناوختـسا  تسوپ و  تشوگ و  اـب  وت  ّتبحم  دـنگوس ، تقیقح  هب  اـه ! یبوخ  همه  ریما  يا 
راوشد يداو  نیا  مینک و  زاس  ینخس  وت  هرابرد  ات  میا  هدیزرو  تأرج  هک  تسور  نیا  زا  دنا ، هدز  هنامیپ  هب  دنا و  هتشرس  وت  رهم  بآ 

.زاغآ یماگ  دنچ  ار 

هطقن يانعم  نوچ  هک  ار  وت  درب ؟ نایاپ  هب  ار  نخس  دیاب  وت  یگژیو  مادک  رد  درک و  عورش  دیاب  وت  تفـص  مادک  زا  نایاسراپ ! يالوم 
رهاظلا و رخآلا و  لوألا و  وه   » هیآ زا  نشور  يدامن  رهظم و  یّلجت و  ار  وت  تسا ، رگید  يزاغآ  وت ، نایاپ  ماجرف و  وت  زاغآ  یقلطم و 

.یتسه نطابلا »

زین نایلاغ  دـندنار و  متـس  تیرـشب  وت و  رب  دـندرک و  عیاض  ار  وت  ّقح  نازیتس ، دیـشروخ  ناتـسرپ و  رـشق  نالدروک ، نینمؤملاریما ! ای 
.دندز هناسفا  هر  تقیقح ، دندیدن  نوچ  کی  ره  دندناوخ و  تیادخ  اطخ ، هب  دنتخانشن ، ار  ادخ  نوچ 

مادک و  دراد ؟ ار  وت  دوجو  دیشروخ  عشعـشم  راونا  ندید  بات  هدید ، مادک  هنرگو  یناسانـشب  ییارـسب و  ار  تدوخ  تدوخ ، دیاب  وت 
؟ دیامیپب ار  یسونایقا  یگرب ، هّکت  رب  دناوت  یم  روم 

وت قشع  يداو  رد  هکنآ  زا  رت  هیام  یب  شناد ، دزاـی و  نییبت  ناـگوچ  هب  تسد  وت  تـالامک  هصرع  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتراوخ  دَرِخ ،
.توکلم میرح  ریما  دنوادخ و  ناگتشرف  ِگرزب  نآ  ینیما ، لیئربج  مّلعم  هک  ار  وت  دزادرپ ، نخس 

یلیئربج و ملعم  نامسآ ، رد  اتفگش !
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! دننک یم  فارتعا  یتخس  هب  يداع  ياه  ناسنا  يارب  وت  یملعم  هب  نیمز ، رد 

!؟ تسا هدناجنگ  يرشب  یبلاق  رد  ار  یمیظع  حور  نانچ  دنوادخ ، هنوگچ  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  نم  یتفگش 

نامیلـس يا  داب  وت  هاـگن  کـی  يادـف  هب  ناـمدوجو  همه  درگن ؟ یم  نوریب  هب  تناـبرهم  نامـشچ  هچیرد  زا  هک  تسیک  نآ  یتسار  هب 
.تقشع يداو  ناقشاع  نیا  رب  رگنب ، ام  رب  هَّللا ! هفیلخ  يا  یتیگ ، هرتسگ  رد  دنوادخ  نیشناج  يا  یتسه ،

مـشچ دنوادخ ، قیتع  هناخ  نآ  رد  وت  زج  سک  چیه  ییوت و  هبعک  دولوم  اهنت  هک  دنا  هدنار  نخـس  تقیقح  هب  دنا و  هتفگ  ام ! يالوم 
نیرت بوبحم  وت  اریز  نآ ؛ زا  وت  هن  هتفای  تفارـش  وت  زا  هبعک  هک  میراد  نیقی  اّما  میراد  لوبق  ار  نیا  .تسا  هدوشگن  یکاـخ  ناـهج  هب 

.يدنوادخ دزن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  سپ  قولخم 

رگم تسین  لوسر  هتبلا  و  تسا ، یبن  دـلوت ، هظحل  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هنوگ  نامه  یماما ؛ دـلوت ، هظحل  زا  وت  ام ! يالوم 
تحـص رهُم  رواب  نیا  رب  ادـخ  باتک  رگم  دوب ، ربمایپ  دـلوت ، هظحل  زا  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  هنوگ  نامه  و  تثعب ، زا  سپ 
باـتک نم  هب  مدـنوادخ ، هدـنب  نـم  ( 101 (؛» اِیبـَن ِینَلَعَجَو  َباـتِْکلا  َِیناـتآ  ِهَّللا  ُدـْبَع  ّیِنِإ  َلاـق  : » دـیامرف یم  هک  اـجنآ  تـسا ؟ هداـهنن 

.تسا هداد  رارق  ربمایپ  ارم  هداد و  ینامسآ ) )

يربمایپ هب  شالت  ششوک و  اب  هکنآ  هن  ًاّیبن » ینلعج  و   » تسا هداد  رارق  ربمایپ  ارم  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  حیـسم  هک  تسابیز  هچ  و 
هب ششوک ، شالت و  اب  یهلا  يافلخ  ءایبنا و  دنیوگ : یم  هک  نانآ  ییارس  هوای  رب  تسا  نشور  یخساپ  نیا  .مشاب  هدیـسر  تمـصع  و 

.دنا هدیسر  تّوبن  دنلب  ماقم  تمصع و 

هک دوخ ، تیفرظ  رد  مه  نیموصعم  هتبلا 
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تّوبن و تمـصع و  لصا  اّما  دنور  یم  رتالاب  تاجرد  هب  دنوش و  یم  شیامزآ  دنهد و  یم  ناحتما  تسا ، جراخ  قلخ ، روصت  ّدح  زا 
.تسا تبهوم  کی  تروص  هب  یهلا و  بناج  زا  اهنآ  ندوب  هَّللا  هفیلخ 

یلزا ّتیـشم  هک  هاگنآ  و  لوغـشم ، وا  حیبست  هب  دـنوادخ  شرع  درگرب  يدوب و  رون  تروص  هب  نادـکاخ ، نیا  رد  ندـمآ  زا  شیپ  وت 
.دروآ دورف  يرـشب  تماق  نیا  رد  ار  وت  دـنادرگ ، فرـشم  نایکالفا  هودـق  مودـق  هب  ار  نایکاخ  اـم  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  راـگدرورپ 

(102)

؛ دنا هدوب  سامت  رد  يا  هنوگ  هب  وت  اب  هک  زیچ  همه  زیچره و  هب  میرب  یم  هطبغ  ام ! يالوم 

.دنا هتسناد  ار  وت  ردق  دنا و  هتخانش  ار  وت  دنا و  هدوب  وت  رانک  رد  هک  نانآ  اشوخ 

! يا هداهن  ماگ  اهنآ  رب  هک  اه  گنس  نآ  هب  اشوخ  یتح 

! دنا هدز  هسوب  تکرابم  ناتسد  رب  هک  اهبآ  نآ  هب  اشوخ 

! دنا هدنکفا  هیاس  وت  نینزان  دوجو  رب  هک  ناتخرد  نآ  هب  اشوخ 

ار وت  هک  زیچ  ره  هب  اشوخ  زاب  هدرتسگ و  تشد  ره  ای  هوک و  ره  هرخص ، ره  گنس ، ره  گیر ، ره  هب  اشوخ  زاجح ، هماهت و  هب  اشوخ 
.دشاب هتخانشن  ار  وت  هچ  رگا  هدید ؛

لامک رهظم 

دنه زا  یتکاهب » «، » اگوی «، » ادوب  » دـننام يرـشب  بتاکم  مومع  دراد ، يرگید  فیرعت  ناسنا  زا  ًالوصا  هک  مسیلاـیرتام »  » بتکم زج  هب 
ات مور ، ناـنوی و  زا  نوـیقاور » «، » روـکیپا  » و ناتـساب ، ناـنوی  زا  وطـسرا » نوطـالفا و  ، » نـیچ زا  سویـسوفنک » «، » هتـسوئال  » ناتـساب و

رتالاب همه  زا  و  تسا ، توهـش » مشخ و  باوخ و  روخ و   » يارو رد  ناسنا  لامک  هک  دـنراد  فارتعا  میلایـسناتسیزگا »  » و مسیناموا » »
.دوش یم  هتسیرگن  هیواز  نیا  زا  یمدآ  لامک  مالسا ، هژیو  هب  یهلا  نایدا  رظنم  رد 

َدنِع ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ   » يوقت - 1
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(103 «) ْمُکیَْقتَأ ِهَّللا 

يرظندنلب یتسود ، یتسار و  یناسرریخ ، يرازگتمدخ و  وکین ، رادرک  راتفگ و  هک  یمدآ  دوجو  رد  یهلا  نامرف  تیاده و  تیمکاح 
.دراد یپ  رد  ار  يرگن  هدنیآ  و 

(104 «.) َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه   » ملع - 2

.تساشگ هار  شخب و  تداعس  فراعم  مولع و  زا  شناد  یهاگآ و 

(105 «.) ًامیِظَع ًارْجَأ  َنیِدِعاْقلا  یَلَع  َنیِدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف   » داهج - 3

.داسف ملظ و  لطاب ، ربارب  رد  یگداتسیا  تفارش و  تّزع و  یکاپ و  عافد 

.تفای دهاوخن  ققحت  زگره  داهج  ملع و  اوقت ، نودب  یناسنا  هعماج  داجیا  نکر ، هس  نیا  لوصحم 

رظن دروم  مهم و  هچنآ  یلو  دـنا ، هدوب  رادروخرب  نآ  زا  هبـسنلاب  يدارفا  تسا و  فلتخم  تاجرد  بتارم و  ياراد  یناسنا  لامک  هتبلا 
هار رد  اه  ناسنا  یبرم  وگلا و  هجیتن  رد  و  دـنا ، هتفرگ  رارق  نآ  هلق  رد  هتفای و  تسد  لامک  نیا  جوا  هب  هک  دنتـسه  ییاه  ناـسنا  تسا 

ملع و يوقت ،  ) یگژیو هس  نآ  رد  هک  تسا  لماک  ناسنا  یلاـع  هنومن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  .دنـشاب  یم  لاـمک  هب  ندیـسر 
هک يروط  هب  دـناسر  دوخ  جوا  هب  ار  نآ  يرادـمامز  نارود  هژیو  هب  دوـخ  تکربرپ  رمع  لوـط  رد  و  دوـب ، راـگزور  دمآرـس  داـهج )

.دش لثملا  برض  خیرات  رد  یعامتجا  تلادع  ینعی  نآ  لوصحم 

مالسلا هیلع  یلع  شناد 

: دننام دندومرف ؛ داریا  یمهم  بلاطم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملع  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ملع ، رظن  زا  اّما 

.تسا نآ  باب  یلع  مملع و  رهش  نم  ( 106 (؛» اهباب ٌّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  »

بلاط یبا  نب  یلع  نم ، زا  سپ  تواـضق  ّتنـس و  هب  متُّما  نیرتاـناد  ( 107 (؛» بلاط یبأ  نب  یلع  يِدـعب  ءآضقلاو  هّنـسلِاب  ِیتّمأ  ملعأ  »
.تسا

لوسر ( 108 (؛» يریغ ًادحأ  کلذ  مِّلعی  ملو  باب  فلأ  باب  لک  حتفی  ملعلا  نم  باب  فلأ  ِینمّلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّنِإ  »
هیلع هللا  یلصادخ 
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.تخوماین ار  نآ  نم  زج  سک  چیه  هب  دیاشگ و  یم  ار  رد  رازه  يرد  ره  هک  تخومآ  نم  ار  شناد  زا  رد  رازه  هلآو 

شناد ( 109 (؛» رحبَا هعبس  یف  هرطقک  الِإ  یلع  ملع  ِیف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  باحـصأ  ملع  یملع و  ام  و  : » دیوگ یم  سابع  نبا 
.تسایرد تفه  ربارب  رد  هرطق  دننام  مالسلا  هیلع  یلع  شناد  لباقم  رد  ربمایپ  نارای  شناد  نم و 

الوم ییاسراپ 

هب نآ  متا  قادصم  هک  هدـمآ  مامه  هبطخ  رد  اوقت  لها  فاصوا  لماک  هنومن  تسا و  نایقتم  يالوم  شترـضح  هک  اوقت ، رظن  زا  اّما  و 
.تسا ترضح  نآ  دوخ  شور  یگدنز و  خیرات ، تداهش 

باحصا نیب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  رتدهاز  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  سپ  تفگ : یم  هک  تسا  لقن  زیزعلادبع  نب  رمع  زا 
.متفاین

دهز و هب  هدورـس ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لیاضف  هرابرد  م 568 )  ) یفنح یکم  يرکبلا  دّمحم  دـیؤملاوبا  ظفاح  هک  يراعـشا  رد 
: دوش یم  هدروآ  اهنآ  زا  یضعب  همجرت  هک  تسا  هدرک  هراشا  اهراب  ماما  ياوقت 

یناسفن ياهاوه  اـب  ادـخ  ياـضر  يارب  وا  .تسا  هتفرگ  جوا  تیناـسنا  تـالامک  يادـنلب  رب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  تقیقح  رد  - 
.درک هزرابم  دوخ 

زا لامالام  لاملا ، تیب  نورد  دوب و  شتـسد  رد  مالـسا  نئازخ  دـیلک  هک  یلاح  رد  درک ، یم  نت  هب  هنهک  نیئوم و  تشرد و  ساـبل  - 
.دوب رانید  مهرد و  لاوما و 

همه مالسلا  هیلع  یلع  دوبن ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نارای  رگید  رد  هک  یتافـص  هعومجم  ناگدازآ ، ربهر  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  - 
.دوب هتشرس  دوخ  رد  ار  اهنآ 

دوجو مدرم  زا  کی  چیه  رد  دوب  تلیضف  هدیزگ و  هدوتس و  اهنآ  همه  دوب  هدروآ  درگ  شدوجو  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ار  هچنآ  - 
(110) .تشادن

شردپ زا  هرتنع  نب  نوراه 
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يا مدرک : ضرع  دـیزرل ، یم  امرــس  زا  تـشادرب و  رد  يا  هـنهک  ساـبل  مدـش ، دراو  ماـما  رب  ( 111 «) َْقنرَوَخ  » رد هک  دـنک  یم  لـقن 
تدوخ اب  هنوگ  نیا  امـش  یلو  هدادرارق ؛ یمهـس  ناناملـسم  رگید  دننام  مه  تا  هداوناخ  وت و  يارب  لام  نیا  رد  دنوادخ  نانمؤمریما !

.ینک یم  راتفر  یتخس  هب 

ملزنم زا  هک  تسا  نامه  مه  هنهک  هماج  ود  نیا  مدرکن و  تشادرب  زیچ  چـیه  لاملا ) تیب   ) امـش لاوما  زا  نم  : » دومرف خـساپ  رد  ماما 
(112 «.) مرادن نآ  زج  رگید  مدمآ و  نوریب  نآ  اب  هنیدم  رد 

ًایعطق عطقأ  هنبل و ال  یلع  هنبل  الو  هرجآ  یلع  هرجآ  عضو  ام  نینس و  سمخ  ّیلو  دقلو  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  ترـضح 
(113 (؛» ءارمحال ًءاضیب و  ثروأ  الو 

ینیمز هن  تشاذگ و  یتشخ  يور  یتشخ  هن  يرجآ و  يور  يرجآ  هن  یلو  درک ؛ تموکح  لاس  جـنپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
.تشاذگ ثرا  هب  يا  هرقن  الط و  هن  تشادرب و  دوخ  يارب  ار  یکلم  و 

: تشون هرصب  رادنامرف  فینح  نب  نامثع  هب  ترضح  نآ 

َالَأ .ِْهیَـصْرُِقب  ِهِمْعُط  ْنِمَو  ِْهیَرْمِِطب ، ُهاَْینُد  ْنِم  یَفَتْکا  ِدَق  ْمُکَماَمِإ  َّنِإَو  َالَأ  ِهِْملِع ؛ ِرُوِنب  یِـضَتْسَی ُء  ِِهب َو  يِدَتْقَی  ًاماَمِإ ، ٍمُومْأَم  ِّلُِکل  َّنِإ  َالَأ َو  »
ْنِم ُتْرَخَّدا  اـَل  َو  ًاْربـِت ، ْمُکاَْـینُد  ْنِم  ُتْزَنَک  اَـم  ِهَّللا  َوَف  .ٍداَدَـسَو  ٍهَّفِعَو  ٍداَِـهتْجاَو ، ٍعَرَِوب  ِینُونیِعَأ  ْنِکلَو  َکـِلذ ، یَلَع  َنوُرِدـْقَتَال  ْمُکَّنِإَو 

(114 (؛» ًارْمِط ِیبَْوث  ِیلاَِبل  ُتْدَدْعَأ  َال  َو  ًاْرفَو ، اَهِِمئاَنَغ 

، تسا هدرک  هدنـسب  هنهک  هماج  ود  هب  ایند  زا  امـش  ياوشیپ  هک  ناه ! ...دنک  ادتقا  ودب  هک  تسا  يربهار  ار  يربهر  ره  هک  شاب  هاگآ 
ارم یتسرد  یتسار و  تفع و  شالت و  ییاسراپ و  اب  نکل  دـیرادن ، ار  نآ  ناوت  زگره  امـش  هک  دـینادب  نان ، صرق  ود  هب  اهاذـغ  زا  و 

دینک و يرای 
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يروشا روش و  ما  هماج  هنهک  يارب  مدرکن و  هریخذ  یلام  نآ  ياـه  تورث  زا  متخودـنین و  يرز  میـس و  ناـتایند  زا  دـنگوس  ادـخ  هب 
.متخاسن مهارف 

مظعا داهج 

هللا یلـصادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  ترـضح  نآ  هلاس  جنپ  تسیب و  داهج  دیمان ، مظعا » داهج   » ار نآ  دـیاب  هک  داهج  نیرتالاب  اّما  و 
هک دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یباحـص  یناملـسم و  شـشوپ  مالـسا و  ساـبل  رد  ناـبلط  هاـج  ناتـسرپ و  اـیند  اـب  هلآو  هیلع 
رد دـیحوت  مالـسا و  لاـهن  زونه  هک  ناملـسم  هزاـت  مدرم  عبطلاـب  دوـب و  مالـسا  ندرک  نک  هشیر  تیلهاـج و  ندـنادرگزاب  ناشفدـه 

مالـسا لصا  زا  دـشاب  تفالخ  هک  نآ  رهظم  رد  شلاچ  شنت و  اب  دوب ، هتـسشنن  ناشناج  قمع  رد  هتفرگن و  هشیر  ناشدوجو  نیمزرس 
.دنتشگ یم  زاب  تیلهاج  هب  دنتسش و  یم  تسد 

زا هچنآ  هکلب  درک ؛ توکس  دشن و  ریگرد  ءافلخ  اب  اهنت  هن  نیملسم ، تحلـصم  مالـسا و  ظفح  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  اذل 
.دومرفن هقیاضم  دوب  مزال  هک  داشرا  یهاوخریخ و 

سابل ششوپ  رد  ار  يربهر  طیارش  میظع  ألخ  مالسلا  هیلع  ماما  هکنآ  یکی  دوب : هدننکش  نیگنس و  تهج  ود  زا  توکـس  ربص و  نیا 
و درک ، یم  ساسحا  دوب  بولطم  لامک  هب  هعماج  ناسنا و  ریـس  رد  يوبن  تلاسر  همادا  یعدـم  هک  ار  اهنآ  رطخ  دـید و  یم  تفـالخ 

دراوم رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  حیرـصت  نییعت و  دـنوادخ و  ناـمرف  نآ  سأر  رد  هک  يربهر  لـماک  طیارـش  هکنآ  رگید 
تـسد هنافـسأتم  یلو  تسناد ، یم  یعرـش  يا  هفیظو  یهلا و  یتیلوؤسم  ار  نآ  دید و  یم  دوخ  رد  ار  دوب  ریدغ  رد  هلمج  نم  ددعتم ،

هئطوت و ياضف  هداتفا و  عیمطت  دیدهت و  سفق  رد  هک  هعماج  دوب و  هتسب  شیاه 
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.دوب هتخاس  یفتنم  یلک  هب  ار  یگدامآ  هنیمز و  دوب ، هدیدرگ  مکاح  قافن  مومسم  وج 

میـسرت میظع  داهج  نآ  يامنرود  دوب ، يدایز  ياهرطخ  اهررـض و  هدنرادربرد  نآ  يوس  ود  ره  هک  داضت  تیعقوم و  نیا  هب  هّجوت  اب 
هک دوب  ماما  مظعا  داهج  نیا  دش ، یم  دوبان  لزلزتم و  مالـسا  ساسا  دوب  رگید  سکره  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ریغ  رگا  .ددرگ  یم 
زا شیب  ایند  رد  زورما  هک  دزاس  مهارف  يا  هنیمز  دـناسرب و  تاجن  لحاس  هب  ار  مالـسا  مطالتم  یتشک  تسناوت  یهلا  تایانع  هیاس  رد 

.تسا هداد  لیکشت  ار  يدنمورین  هدرتسگ و  ههبج  ناملسم  مین  درایلیم و  کی 

تـسد يور  تسد  دوخ  ریظن  یب  داهج  اوقت و  ملع و  اب  ماـما  هک  دـندوب  هدروآ  دوجو  هب  ار  یهاـکناج  تخـس و  طیارـش  هچ  یتسار 
: دیامرف یم  دوخ  هک  اجنآ  درک  هشیپ  توکس  ربص و  تشاذگ و 

(115 «.) ریغصلا اهیف  بیشی  ریبکلا و  اهیف  مرهی  ءایمع  هیخط  یلع  ربصا  وأ  ءاّذج  دیب  لوصا  نَأ  نیب  یئترا  تقفطو  »

ناونع هدرک و  رب  رد  مالسا  سابل  هک  ینمشد  اب  هسیاقم  رد  تسا  هداتسیا  مالسا  يورایور  تسرپ  تب  رفاک و  نمشد  هک  يداهج  نآ 
هب ماما  هلمج  نیا  زا  توکس ) ربص و   ) میظع داهج  نیا  ینیگنس  تسا ، تحار  هداس و  رایسب  دنشک  یم  كدی  ار  ادخ  لوسر  یباحص 

: دوش یم  نشور  یبوخ 

(116 (؛» یجش قلحلا  یف  يذق و  نیعلا  یف  تربصف و  یجحأ  ربصلا  ّنأ  تیأرف  »

.ولگ رد  ناوختسا  مشچ و  رد  راخ  نوچمه  يربص  هچ  اّما  مدرک ، ربص  اذل  متفای  رت  هنالقاع  ار  ربص  سپ 

نایحیسم اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامیپ 

حیضوت

، هدش هتشون  مالسلا  هیلع  لفکلا  يذ  یبن  لیقزِح  رید  رد  يرجه  ملهچ  لاس  هب  هک  اراصن  ياملع  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هماندهع 
دور یم  رامش  هب  هعیش  خیرات  دنمشزرا  دانسا  زا  یکی 
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.تسا نایحیسم  اب  اهنآ  راتفر  عون  صوصخ  رد  نیملسم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نامرف  يواح  هک 

.دزاس یم  نایامن  ام  رب  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  یعامتجا  یسایس و  تیصخش  داعبا  ایاوز و  هک  تسا  يدنس  هماندهع  نیا 

هب نامرف  نیا  رودص  اب  هفوک  ریما  هک  تسا  یمایپ  نیرت  مهم  اه ، ّتلم  نایم  ءارآ  براضت  فلتخم و  نایدا  اه و  تیموق  نایم  نامتفگ 
ناهاشداپ هب  ناینامثع  يوس  زا  هیوفص  نارود  هک  تسا  يرجه  لاس 445  هب  قلعتم  روبزم  هماندهع  تشونور  .دهد  یم  دوخ  ناوریپ 

.دش همجرت  یکرت  نابز  هب  سپس  دیدرگ و  لقتنم  ناریما  هب  دش و  ءادها  يوفص 

طخ رد  تقد  اب  نآ  نتم  ًاریخا  دوش و  یم  يرادهگن  ناهفصا  نوتـس  لهچ  هزوم  خاک  رد  رـضاح  لاح  رد  دنمـشزرا  یخیرات  رثا  نیا 
یـسراف همجرت  دـیآ  یم  یپ  رد  هچنآ  .تسا  هدـش  همجرت  زین  یـسیلگنا  یـسراف و  هب  روـشک  یگنهرف  ثاریم  ناـمزاس  هلیـسو  هب  نآ 

: تسا نایحیسم  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هماندهع 

همان نامیپ  نتم 

.تسا هدش  هتشون  مالسلا  هیلع  لفکلا  يذ  یبن  لیقزِح  رید  رد  نایحیسم  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هماندهع 

یـسیع بهارلا ، میهاربا  نجحلا ، نبا  عوشیلادـبع ، دیـسلا ، بقاع ، هلمج  زا  یتسود  اوقت و  لها  نینچمه  اراصن و  ياـملع  زا  یهورگ 
ارم ياه  نامیپ  دنتشاد و  لیامت  نم ، هب  ّقح  تخانش  هماندهع و  تیاعر  هب  تبسن  هک  یناسک  اراصن و  ناگرزب  زا  نت  لهچ  فقسا و 

افو و یتسود ، تینما ، دنیآ و  یم  رامش  هب  همذ  لها  دندومن ، يرای  اهزرم  رد  ار  ام  ناگداتـسرف  دندرک و  تیاعر  ارم  قوقح  ظفح و 
زور ات  نم  گرم  زا  سپ  ما و  هدنز  هک  ینامز  ات  .دوب  دهاوخ  ناشلاح  لماش  ما  هتشاد  برغ  قرـش و  ناناملـسم  اب  هک  ینامیپ  دهع و 

هب توعد  تساجرباپ و  مالسا  نید  هک  تمایق 
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رب .تسا  روآ  مازلا  ناناملـسم  ریاـس  نیطالـس و  ناـیلاو و  ماـمت  رب  ناـمیپ  دـهع و  نیا  رهدـلادبا  اـت  تسا و  راکـشآ  رهاـظ و  ناـمیا ،
ارم ناـمیپ  دـهع و  نآ ، رب  ندوزفا  اریز  دزاـس ؛ نوـگرگد  ندرک  مک  هفاـضا و  اـب  ارنآ  دنکـشب و  ار  ناـمیپ  نیا  تـسین  اور  سکچیه 

اب هچنآ  هب  تبسن  تنایخ  بجوم  هماندهع  نیا  رییغت  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  .دنک  یم  ضقن  ارم  ياه  ضرغ  نآ  نتـساک  راد و  هشدخ 
لاعتم دنوادخ  نامرف  زا  هدرک و  ضقن  ار  دنوادخ  نامیپ  دـنک ، تفلاخم  نم  اب  سک  ره  نم  ناوریپ  زا  .دوش  یم  ما  هتـسب  دـهع  دوخ 

.دوب دهاوخ  وا  نایز  ررض و  هب  ادخ  تجح  تسا و  هتفاترب  يور 

نیا ساسارب  دشاب ، قاثیم  دهع و  ناونع  هب  نایحیسم ، همه  يارب  هتشون  نیا  دنتـساوخ  نم  زا  اراصن  ناگرزب  نارگید و  فقـسا ، دّیس ،
يدهع هب  تبـسن  تسا  يدبا  یفاک و  نامیپ  نامیپ ، نیا  .دش  دهاوخ  هداد  ناما  دننک ، یم  یگدـنز  مالـسا  هیاس  رد  هک  اراصن  هب  همان 

زا .مهد  ماجنا  نانآ  يارب  يا  هدیدنسپ  راک  ات  مدومن  تباجا  ار  تساوخرد  نیا  رطاخ  تیاضر  اب  نم  دنیامن و  افو  ما  هتسب  اهنآ  اب  هک 
مامت هک  دشاب ، مدرم  نایم  ربتعم  يا  همان  ناما  ارجا و  لباق  ینامیپ  ناونع  هب  نامیپ  نیا  دسرن و  يرازآ  اهنآ  هب  ناناملـسم  نم و  يوس 

.دنشاب دنبیاپ  نآ  هب  نانمؤم  دننک و  لمع  نآ  هب  ناناملسم 

لسن يارب  هک  متشاذگ  یطورش  نایحیسم  يارب  مدومن و  رضاح  ار  شیوخ  نارای  نیرتهب  ناملـسم و  ناگرزب  همان ، نیا  نتـشون  يارب 
.دنام دهاوخ  یقاب  زین  ناشیا  يدعب  ياه 

دروم رد  ارم  نامرف  هک  تسا  بجاو  مکاح  رب  ناطلس ، ریغ  ای  دشاب  ناطلس  دنک ، ضقن  ار  نامیپ  یسک  هچنانچ 
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نآ يارب  ما  هتـسب  دوخ  اب  هک  ینامیپ  .دنرب  هانپ  نآ  هب  همذ  لها  .ددرگ و  یلمع  يرما  ، نامیپ تیاعر  دهع و  هب  يافو  ات  دیامن  ارجا  وا 
يارب ارم  نامیپ  تسا  مزال  ناناملـسم  رب  دـشاب و  هتـشادن  يا  هناـهب  ناناملـسم  اـب  ناـمیپ و  نیا  اـب  تفلاـخم  يارب  سکچیه  هک  تسا 

، شاداپ ناونع  هب  نآ  ریخ  رد  دـننک و  راتفر  یکین  هب  اهنآ  اب  نم  نارای  دنـشاب ، راداـفو  نآ  هب  تبـسن  اراـصن  دـننک ، لـماک  نایحیـسم 
.دنشاب کیرش 

نازادرپ غورد  ناکاکـش و  بضغ  مشخ و  هیام  مالـسا و  هب  توعد  هار  رد  نم  رای  کمک و  دـنک ، تباجا  ار  نامیپ  نیا  هک  یـسک  و 
قالخا مراکم  کین و  ياهراک  هب  هماندهع  نیا  .دشابن  تسا  هتفریذپ  ار  مالسا  نید  هک  یـسک  هیلع  نایحیـسم  يارب  يا  هناهب  تسا و 

نیمه هب  .دهد  یم  نامرف  ار  یتسرد  یتسار و  تسا و  هدرک  هیـصوت  تقیقح  ّقح و  زا  يوریپ  هب  دـیامن و  یم  یهن  يدـب  زا  توعد و 
ادخ قاثیم  نامیپ و  نم  اذل   » دنا هتساوخ  نم  ناوریپ  مامت  زا  نم و  زا  اراصن  ار  نآ  مدومن و  زاغآ  دوخ  دهعت  اب  ار  نآ  تسخن  تهج ،

تسا و بجاو  نم  رب  يدب  ره  زا  ناشیا  ظفح  اهنآ و  تیاعر  ساسا  نیا  رب  مریگ و  یم  هاوگ  نیا  رب  ار  لسر  متاخ  ناربمایپ و  همه  و 
ار يررقم  نآ  نم  هکنیا  دسرب و  دنتـسه  مالـسا  عفادم  هک  نم  نارای  هب  نم و  هب  رازآ  هک  نآ  رگم  دسرن ، اهنآ  هب  يرازآ  چـیه  هکنیا 

« .مشخبب اهنآ  رب  دنتسه  نآ  تخادرپ  هب  فظوم  اراصن  يوج  گنج  مدرم  هک 

زا ار  یفقسا  چیه  نینچمه  دنرادن و  يرابجا  هارکا و  نآ  ربارب  رد  نایحیسم  زا  کی  چیه  اّما 
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ریـس و زا  ار  يرفاسم  چـیه  دـنهدن و  رییغت  شندوب  دـهاز  زا  ار  يدـهاز  چـیه  ندوب و  ینارـصن  زا  ار  ینارـصن  چـیه  ندوب و  فقـسا 
زا شیوخ  ياه  هناخ  دجاسم و  يانب  يارب  ناناملـسم  دـننکن و  بارخ  ار  اهنآ  ياه  هناخ  اهانب و  زا  کی  چـیه  دـنرادن و  زاب  تحایس 

.دننکن لیطعت  ار  اهسوقان  نتخاون  دنیامنن و  هدافتسا  اهرید  اهانب و  نآ 

نیا سکره  .منک  یم  توعد  روشنم  نیا  هب  دنتـسه  دنبیاپ  مالـسا  هب  هک  ار  یناسک  نم  .تسا  نانآ  راک  روتـسد  ینلع و  يا  همان  نیا 
هزاجا .دشابن  ای  دشاب  نینمؤم  نیملسم و  زا  ناطلس ، ریغ  ای  دشاب  ناطلس  هاوخ  .تسا  نیرفن  تناها و  ققحتسم  دنک  ضقن  ار  هماندهع 

يدب دنهد و  رارق  شیوخ  تبحم  تمحر و  ياه  لاب  ریز  ار  نایحیسم  دیاب  .دنیامن  مالسا  لوبق  هب  روبجم  ار  ینارـصن  چیه  مهد  یمن 
هچنآ اه و  هعموص  اهرید و  ریمعت  ياه و  هاگتدابع  هنیزه  دنراد  ّقح  نایحیسم  دنیامن و  عفد  دنشاب ، هک  اجک  ره  رد  ناشیا و  زا  ار  اه 
کمک اهنآ  هب  تسارح و  اهنآ  لام  ناج و  نوخ و  زا  تسا  ناناملـسم  هفیظو  دـنیامن و  نیمأت  دـنک ، یم  داجیا  اهنآ  نید  دـیاقع و  ار 

یبا نب  یلع  نینمؤملاریما  .تسا  هبه  هکلب  .تسین  بجاو  ناشیا  رب  همذ  ناونع  هب  نایحیسم  روما  حالـصا  رد  ناناملـسم  کمک  .دننک 
.تسا هتفرگ  هّمذ  ناناملسم  دوخ و  رب  ایند  نایاپ  ات  تمایق و  زور  ات  ار  هماندهع  نیا  تیاعر  ینابهاگن و  بلاط 

لفکلا يذ  لیقزح  رد  ار  نآ  هتشون و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  روضح  رد  صاقو  یبا  هبتع  نب  ماشه  ار  هماندهع  نیا 
.تسا هداد  رارق  يرجه  ملهچ  لاس  رفص  هام  رد  مالسلا  هیلع 

دنراد همه  نابوخ  هچنآ 

شناد و هتسجرب  تافص 
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.تسا هدرک  یفرعم  ایند  هب  لماک  ناسنا  دامن  ار  وا  نینمؤملاریما ، دوجو  رد  درف  هب  رصحنم  یلاع و  حطس  رد  مه  نآ  داهج ، اوقت و 

نامرف هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هدروآ و  دوجو  هب  وا  رد  ار  تماما  يربهر و  طیارـش  هک  تسا  تایـصوصخ  تافـص و  نیا 
یعامتجا تلادـع  یناـسنا و  رترب  هعماـج  ققحت  اریز  دومرف ؛ بوصنم  دوخ  زا  سپ  تماـما  هب  ار  وا  اـه  یگژیو  نیا  ساـسارب  ادـخ و 

همه اب  ماما  هلاس  جـنپ  تفالخ  هاتوک  نارود  رد  اذـل  .تسین  یلمع  دـشاب ، دمآرـس  داهج  اوقت و  ملع و  رد  هک  یناـسنا  يربهر  نودـب 
نیرت تیعمجرپ  تفگ  ناوت  یم  عقاو  رد  هک  هفوک  رد  دـش  قفوم  ترـضح  نآ  زادـنارب ، ناـمناخ  گـنج  هس  لـمحت  اـه و  يریگرد 

.دوب هدش  هدیشک  مه  اهرهش  ریاس  هب  ًاعطق  دزاس و  مهارف  ار  یمومع  هافر  تلادع و  نیا  دوب ، تفالخ  زکرم  اهرهش و 

لظلا یف  سلجی  ربلا و  لکأیل  هلزنم  مهاندا  ّنإ  ًامعان  الإ  دحا  هفوکلاب  حبـصا  ام  : » هک تسا  هدش  لقن  ماما  زا  دمحا  لئاضف  باتک  رد 
(117 «.) تارفلا ءام  نم  برش  و 

مدنگ كاروخ  ملاس و  هیذغت  هک  دنتـسه  یناسک  یگدنز  رظن  زا  ناشنیرتمک  دننک و  یم  یگدـنز  شیاسآ  هافر و  رد  همه  هفوک  رد 
.دنرادروخرب تارف  ملاس  یندیماشآ  بآ  هانپرس و  زا  دنراد و 

زا ناـمورحم  نافعـضتسم و  ّقـح  نـتفرگ  یعاـمتجا و  تلادـع  قـقحت  ار  يرهاـظ  تفـالخ  نتفریذـپ  تـّلع  هـک  تساـج  نـیمه  زا  و 
: دومرف مالعا  نارگتراغ  نارگلواپچ و 

تیقلال مولظم  بعشالو  ملاظ  هظک  یلع  اوراقیال  نا  ءامعلا  یلع  هَّللا  ذخا  ام  رـصانلا و  دوجوب  هجحلا  مایقو  رـضاحلا  روضح  الول  »... 
(118 «.) ...اهبراغ یلع  اهلبح 

يارب مدرم  هدرشف  روضح  دوبن  رگا  ناج ! هدننیرفآ  رذب و  هدنفاکش  هب  دنگوس  »
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راسفا ًامتح  دنراذگن ، هّحص »  » هدیدمتس تیمورحم  رگمتـس و  یگرابمکـش  رب  هک  تسا  هتفرگ  ناملاع  زا  يادخ  هک  يدهع  تعیب و 
«. ...متفر یمن  تیلوؤسم  راب  ریز  زگره  مدرک و  یم  اهر  ار  تفالخ 

یبصغ دروم و  یب  ياه  شـشخب  لذب و  يور  زا  اج و  یب  هک  یمومع  لاوما  دومرف  مالعا  یلّطعم  نودـب  تفالخ  نتفریذـپ  زا  سپ  و 
.ددرگرب لاملا  تیب  هب  دیاب  هدوب 

(119 (؛» قیضأ هیلع  روجلاف  لدعلا ، هیلع  قاض  نمو  هعس  لدعلا  یف  نإف  هتددرل  امالا ، هب  کلمو  اسنلا ، هب  جوزت  دق  هتدجو  ول  هَّللا  «و 

رد هک  منادرگ  یم  رب  لاملا  تیب  هبار  نآ  دـشاب  هتـشگ  مه  ناـکزینک  ياـهب  نارـسمه و  نیباـک  كـالما ، نیا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  »
.دیآ دایرف  هب  دادیب »  » زا دیآ  تخس  وا  رب  داد »  » هک سک  نآ  تسا و  شیاشگ  تلادع 

.يا هدرک  هیهت  رانید )  80  ) تمیق نیا  هب  ار  هناخ  ارچ  هک  دزات  یم  تخس  دوخ  یضاق  رب  و 

راد ایندلا و  راد  ترسخ  دق  تنأ  اذإف  کلالح  ریغ  نم  نمثلا  تدقن  وا  کلام  ریغ  نم  رادلا  هذه  تعتبا  نوکت  ال  حیرش ! ای  رظناف  »... 
مهردب رادلا  هذه  ءارش  یف  بغرت  ملف  هخسنلا  هذه  یلع  ًاباتک  کل  تبتکل  تیرتشا  ام  کئارش  دنع  ینتیتأ  تنک  ول  کنأ  امأ  هرخآلا 

(120 (؛» قوف امف 

ایند و هک  یـشاب  هدـمآ  مهارف  لالح  ریغ  ار  نآ  لوپ  اـی  یـشاب ، هدروآ  گـنچ  ارف  نارگید  لاـم  زا  ار  هناـخ  نیا  هک  داـبم  حیرـش ! يا 
هک متـشون  یم  وت  يارب  يدنـس  يدـمآ ، یم  مدزن  یتشاد  ار  هناـخ  دـیرخ  گـنهآ  هک  هاـگنآ  رگا  .يا  هدرک  هاـبت  ار  شیوخ  ترخآ 

!؟ يدرک یمن  رتشیب  ای  مهرد  کی  هب  ار  هناخ  نیا  دیرخ  لیم  زگره 

اب ماما  تساوخ ، یم  لاملا  تیب  زا  شقوقح  هیمهس و  رب  هفاضا  لیقع ، شردارب  یتقو  ای  و 
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: دومرف نینچ  دش ، دنلب  شدایرف  دومن و  کیدزن  وا  هب  ار  يا  هتخادگ  نهآ  هکنآ  زا  سپ  درک و  دروخرب  هناعطاق  وا 

يذالا نم  نئتأ  هبـضغ ؟ نم  اهرابج  اهرجـس  ران  یلإ  ینرجت  هبعدـمل و  اهناسنا  اهامحأ  هدـیدح  نم  ّنئتا  لیقع ! ای  لکاوثلا  کتلکث  »
؛»؟ یظل نم  ّنئأ  الو 

رس هلان  ییآ و  یم  دایرف  هب  تسا  هتخادگ  ار  نآ  هچیزاب  هب  یناسنا  هک  ینهآ  زا  هنوگچ  دننیـشن ! وت  گوس  هب  ناراوگوس  لیقع ! يا  »
زا نم  یلو  ییآ  یم  دایرف  هب  يرازآ  زا  وت  ایآ  تسا ؟ هتخورفارب  شبضغ  زا  رابج  يادخ  هک  یناشک  یم  یشتآ  هب  ارم  یلو  یهد  یم 

»!؟ میاین دایرف  هب  خزود  شتآ 

ایآ متفگ  ودب  سپ  دوب  هدروآ  ییاولح  هتسبرس  یفرظ  رد  دیبوک و  ار  ما  هناخ  رد  يا  هدنبوک  ماگنه  بش  هکنآ  رت  تفگش  نیا  زا  «و 
اّما مادک  چیه  تفگ  .تسا  مارح  ربمایپ  نادناخ  ام  رب  ود  نیا  هک  هقدص ؟ ای  تسا و  تاکز  ای  تسا  يدنواشیوخ  دـنویپ  رطاخ  هب  نیا 

میلقا تفه  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  یبیرفب ، ارم  ادـخ  نید  زا  ات  يا  هدـمآ  ایآ  دـنیرگب  وت  رب  ناگدـننک  هیرگ  متفگ  هاگنآ  تسا ، هیدـه 
(121 «.) مریگن زگره  مریگب  يروم  زا  هانگ  هب  ار  يوج  تسوپ  ات  دنشخب  نم  هب  تساه  نامسآ  رد  هچنآ  اب  ار  نیمز 

: دوش هدروآ  افش  تایهلا  رد  انیس  یلعوب  مالک  تسا  بسانم  اجنیا  رد 

همکحلا اهعم  هل  تعمتجا  نم  و  هیرظنلا ، هلیضفلا  نع  هجراخ  یه  هلادعلا و  اهعومجم  هعاجش و  همکح  هفع و  لئاضفلا  هذه  سوؤر  »
ناطلـس وه  یلاعت و  هتلادعب  هتدابع  لحت  نأ  داک  ًایناسنا و  ًّابر  ریـصی  نأ  داک  هیوبنلا  صاوخلاب  کلذ  عم  زاف  نم  دعـس و  دـقف  هیرظنلا 

(122 (؛» هیف هَّللا  هفیلخ  یضرالا و  ملاعلا 

دوش یم  تفایرد  تاملک  نیا  زا  هک  يا  هتکن 
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تجح لماک و  ناسنا  نامه  تسا ، ربماـیپ  اـب  هژیو  هطبار  رد  ییوس  زا  تسا و  یلمع  يرظن و  تمکح  جوا  رد  یناـسنا  هک  تسا  نیا 
یلیفط تاـقولخم ، تادوجوم و  ریاـس  تسا و  لـماک  ناـسنا  نیا  رد  رـصحنم  تقلخ  زا  دوصقم  تفگ  دـیاب  هک  تسا  نیمز  رد  یهلا 

.دنشاب یم  وا  تمدخ  رد  وا و  دوجو 

تداهـش رتسب  رد  هدرک  یم  رکف  لیاسم  نیا  زا  رتارف  ًالوصا  هدومن و  یم  زیهرپ  ییاتـسدوخ  زا  هراومه  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
نایب ار  حورـشم  خـساپ  هکنآ  زا  شیپ  تبترم ) یمتخ  ترـضح  زج  هب   ) ناربمایپ اـی  دیلـضفا  امـش  اـیآ  هک  دوش  یم  لاؤس  وا  زا  یتقو 

: دومرف دیامن ،

(123) .دوش راهظا  قیاقح  دیاب  مدرم  ییانشآ  تقیقح و  نایب  يارب  یهاگ  یلو  تسا  دنسپان  ییاتسدوخ  هحیبق .» هسفنل  ءرملا  هیکزت  »

هک دشاب  دیامرف  یم  هراشا  تسا  لماک  ناسنا  يامیس  هدنهد  ناشن  هک  دوخ  لیاضف  زا  تلیضف  داتفه  هب  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
رکذ زا  راصتخا  تیاعر  يارب  هک  دنریگ  ماهلا  نآ  زا  دنبایرد و  ار  نآ  ياه  هناشن  اه و  یگژیو  كولس  ریس و  نادنمقالع  ناگتفیش و 

.ددرگ یم  عاجرا  قودص  خیش  لاصخ  باتک  هب  يراددوخ و  نآ 

رشب قوقح  یناهج  هیمالعا  مالسلا و  هیلعریما  ترضح 

هراشا

عفادم نیرتهب  هب  ار  وا  دوب ، هتفرگ  لکـش  ماما  دـنمورین  هشیدـنا  رد  راب  نیتسخن  يارب  هک  مدرم  قوقح  هیاپ  رب  یعامتجا  تلادـع  رکف 
راعش نت  رب  لمع  هماج  دوجو  مامت  اب  هک  تسا  یسک  اهنت  وا  تفگ ، ناوت  یم  نانیمطا  لامک  اب  هک  اجنآ  ات  دومن ، لیدبت  رشب  قوقح 

.دیدرگ رشب  قوقح  یناهج  هیمالعا  نیودت  أشنم  اهدعب  هدناشوپ و  رشب » قوقح  زا  عافد   » يابیز

هیمالعا رد  یساسا  هدام  چیه  یلو  تسا ، یعیبط  يا  هلأسم  اه ، نامز  فالتخا  هب  هّجوت  اب  تایئزج ، تارابع و  رد  فالتخا  عوقو  هتبلا 
و ( ) 124) رشب قوقح  یناهج 
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، تفای دیهاوخ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لوصا  رد  ار  نآ  نیع  هکنآ  رگم  هدـشن ، رـشتنم  هسنارف ) بالقنا  هیمالعا  لوصا  یتح 
داوم زا  رتالاب  رترب و  کش  یب  هک  تفای  دیهاوخ  ار  یلوصا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  عماج  ياه  همانرب  روتسد و  رد  هکنآ  رب  هوالع 

.تسا رشب  قوقح  یناهج  هیمالعا 

: یناهج هیمالعا  يولع و  لوصا  ناراذگ  هیاپ  توافت 

ود نیا  ناراذگ  هیاپ  یساسا  ياه  توافت  هب  تسا  مزال  یناهج ، هیمالعا  رب  مالـسلا  هیلعریما  ترـضح  لوصا  ياه  يرترب  نایب  زا  لبق 
: دوش یم  هصالخ  هطقن  راهچ  رد  ام  رظن  هب  هک  مینک  هراشا  هیمالعا 

نوناق لوصا  داوم و  هک  یتروص  رد  هدرک ، عضو  ناهج  ياه  تلود  همه  ای  تیرثکا  نیرکفتم ، زا  رفن  نارازه  ار  یناهج  هیمـالعا  - 1
.تسا هدومن  عضو  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مان  هب  يدحاو  درمگرزب  ار  يولع  یساسا 

.تسا هتفرگ  یشیپ  رشب  قوقح  هیمالعا  ناراذگ  ناینب  رب  نرق  زا 14  شیب  مالسلا  هیلعریما  ترضح  - 2

ماجنا دنتساوخ  یم  هک  يراک  هرابرد  ار  ایند  رسارس  ناوارف  ییاتسدوخ  فازگ و  فال و  اب  رشب ، قوقح  هیمالعا  ناگدنروآ  درگ  - 3
هدرک و زا  هک  تشاد  نآ  دیما  مدرم  دنوادخ و  زا  هتـشاد و  عضاوت  ًامئاد  مالـسلا  هیلعریما  ترـضح  هک  یلاح  رد  دـنتخاس ، رپ  دـنهد 

.دنشخبب ار  وا  دنرذگرد و  شا  هدرکن 

لامیاپ نیلوا  دوخ  دـنا  هدوب  میهـس  هیمالعا  نیا  شیادـیپ  رد  هک  ییاه  تلود  رثکا  هک : تسا  نیا  توافت  نیرت  مهم  نیمراـهچ و  - 4
هک یتروص  رد  .دـنراد  یم  لیـسگ  رـشب  قوقح  زا  عاـفد  يدازآ و  ماـن  هب  نآ  يدوباـن  يارب  ار  دوـخ  نازابرـس  دنتـسه و  نآ  هدـننک 

دیـشروخ وترپ  هارمه  شریـشمش  قرب  هک  هاگره  تفگ و  نخـس  هک  یماقم  ره  رد  داهن و  مدـق  هک  اـجره  مالـسلا  هیلعریما  ترـضح 
ار یتسرپدوخ  رامثتسا و  نوگانوگ  ياه  لکش  درک و  هراپ  ار  دادبتسا  ياه  هدرپ  دیشخرد ،
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ناج ناـسنا ، ياـه  يدازآ  زا  یناـبهگن  رـشب و  قوقح  زا  عاـفد  هار  رد  ماجنارـس  .دناکـشخ  ار  متـس  ملظ و  هشیر  تشادرب و  ناـیم  زا 
.دیسر تداهش  میظع  ضیف  هب  دومن و  ادف  ار  شیوخ 

یناسنا قوقح  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما 

ثحبم هب  یلک  هاگن  کی  نمـض  رد  دـیاب  یناسنا ، قوقح  هصرع  رد  شنادواج  هماـنراک  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  تسایـس  زا  نخس 
یگدنز تاظحل  نیرخآ  ات  وا  اریز  تسا ؛ هاگن  نیا  زا  ریبعت  نیرتهب  مالسلا  هیلع  یلع  درکلمع  دوش و  حرطم  مالـسا  رد  ناسنا  قوقح 

.درک عافد  ناسنا  قوقح  زا  دوخ  رادرک  راتفگ و  رد  شتکرب  رپ 

یباحص رادافو و  رای  هک  يا  هنوگ  هب  دش ، نوگرگد  زور  نآ  یمالـسا  هعماج  رد  یعامتجا ، يداصتقا و  یـسایس ، طیارـش  هک  ینامز 
نودب دندش  راخ  سپـس  راخ  نودب  دندوب  یلُگ  مدرم  دنک : یم  فیـصوت  نینچ  ار  زور  نآ  مدرم  عضو  يرافغ  رذوبا  یلع ، راوگرزب 
ناشیا اب  مدرم  تعیب  زا  سپ  هژیو  هب  هدش  رتشیب  یناسنا  قوقح  تهج  رد  شا  يریگیپ  هّجوت و  طیارش  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  لُگ ،
مالسا هئارا  نیملسم و  تیبرت  يارب  شالت  تهج  رد  یتموکح و  لئاسم  رد  شدرکلمع  زا  ناسنا  قوقح  هب  یلع  هّجوت  تفالخ ، يارب 

.دش دهاوخ  نشور  ناسنا ، قوقح  ینابم  يارب  نآ  زا  شیپ  بان 

يراصحنا یهاشداپ  تموکح و  لکش  رد  تفالخ  راتخاس  نتخاس  نوگرگد  يارب  يوما  هورگ  ياه  تیلاعف  شالت و  هک  یماگنه  زا 
نیا رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تفرگ ، اپ  دزاس ، یم  طلـسم  نانآ  رب  ار  روز  رهق و  فلتخم  لاکـشأ  هدرک و  بلـس  ار  مدرم  قوقح  هک 

نوزفا نآ  زا  عافد  ناسنا و  قوقح  یناـبم  تهج  رد  ار  شا  يریگیپ  تهج  نیمه  هب  درب ، یپ  نآ  میظع  طـخ  یفارحنا و  ياـه  شـالت 
زا شحور  مالسلا  هیلع  یلع  .تخاس 
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، شالت نیا  رد  ماما  دوب ، مهم  عبنم  ود  نیا  رب  مدرم  نیرت  هاگآ  هدـش و  باریـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هریـس  میرک و  نآرق 
: تفرگ یپ  ار  لیذ  یساسا  تامدقم 

زا تشاذگ و  مارتحا  ناسنا  قوقح  هب  ناوت  یمن  هک  دوب  دقتعم  ناشیا  تخیمآ ، مه  رد  ار  هعماج  قوقح  اب  ناسنا  قوقح  موهفم  ًالّوا :
ماما هاگن  رد  رطاخ  نیمه  هب  دشاب ، هتفای  رارقتـسا  نآ  رد  یعامتجا  تلادـع  يدازآ و  هک  يا  هعماج  کی  رد  رگم  درک  تظفاحم  نآ 

تردـق ندروآ  تسد  هب  تهج  رد  شالت  هاگ  چـیه  دوبن و  ییاهن  فدـه  هسفن  یف  تردـق  تموکح و  هاـگ  چـیه  مالـسلا  هیلع  یلع 
ترـضح دـننک ، تعیب  تفالخ  يارب  وا  اب  ات  دـنتفر  ماـما  دزن  نیملـسم  هک  یماـگنه  .دوب  دارفا  نیرتاـسراپ  زا  رما  نیا  رد  هکلب  درکن ،

هکنیا يارب  دوب و  هدـمآ  شیپ  هعماج  رد  هک  یتافارحنا  اب  هلباقم  هزرابم و  يارب  دـشاب  يا  هلیـسو  ات  تفریذـپ ، ار  تموکح  تیلوؤسم 
شدرگاش تسود و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تفـالخ  نارود  رد  يزور  دـنادرگزاب ، شناـبحاص  هب  ار  نیملـسم  هتفر  تسد  زا  قوقح 

بجعتم رایسب  رما  نیا  زا  سابع  نبا  دنتسه ، شیوخ  نیلعن  ندرک  هنیپ  لوغشم  ماما  هک  دید  دش و  دراو  ترضح  رب  سابع  نب  هَّللادبع 
سپـس درادن ، یـشزرا  چیه  داد : باوج  سابع  نبا  تسا ؟ ردـقچ  نیا  شزرا  دیـسرپ : سابع  نبا  زا  درک و  نیلعن  هب  هراشا  ماما  .دـش 

تموکح نیا  رد  هکنیا  رگم  تسا ، رتدنمـشزرا  نم  يارب  اهامـش  رب  تموکح  زا  نیلعن  نیا  شزرا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ماـما 
نتـشاد اپ  هب  يانعم  هب  اـهنت  ماـما  دزن  رد  تموکح  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  سپ  .منک  يریگولج  یلطاـب  زا  اـی  مراد  اـپ  هب  ار  یّقح 

قوقح و
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.تسا نآ  لها  لطاب و  اب  هزرابم 

شریـشمش هدـیگنج و  لاس  لهچ  بیرق  هدز و  ریـشمش  ینینوخ  ياه  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  دـنا : هتفگ  یـضعب  ًاـیناث :
رد دـیاب  دـنک ؟ عمج  اه  ناسنا  قوقح  زا  عافد  لئاسم و  نیا  نیب  دـناوت  یم  هنوگچ  سپ  تسا ، هداد  رارق  تباصا  دروم  ار  نت  اهدـص 

هلباقم و مزلتـسم  زورما  رد  هچ  هتـشذگ و  نورق  رد  هچ  اه ، ناـسنا  قوقح  زا  عاـفد  - 1 تفگ : تاهبـش  تـالاؤس و  هنوگ  نیا  باوج 
.دشاب یم  دننک  یم  زواجت  اه  ناسنا  قوقح  هب  هک  یناسک  مامت  ملظ و  لها  اب  هزرابم 

زا عافد  يارب  رگم  تسا ، هدزن  یگنج  هب  تسد  هاگ  چـیه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هکنیا  رب  دـنا ، قفتم  یخیرات  تایاور  ماـمت  نینچمه 
زاغآ دوخ  ار  یگنج  هاگ ، چـیه  یعامتجا و  یـسایس و  ملظ  هژیو  هب  ملظ و  فلتخم  لاکـشأ  اب  هزرابم  ّقح و  نتـشاد  اپ  هب  تلادـع و 

.دوش دراو  تاهبش  تالاکشا و  نیا  ات  هدرکن 

برع ناگرزب  شیرق و  نارس  زا  يرایسب  هک  دش  نآ  هب  رجنم  ماما  بناج  زا  ّقح  يارجا  يریگیپ و  هک  تسا  فورعم  خیرات  رد  ًاثلاث :
ترضح هک  دوب  هدمآ  نیگنس  نانآ  رب  دندوب و  هدش  ینابصع  تهج  نآ  زا  رتشیب  دنتسویپ و  هیواعم  فوفص  هب  دندش و  نمـشد  وا  اب 

اّما دـندروآ ، دایز  راشف  دروم  نیا  رد  وا  هب  دوبن و  لئاق  یتوافت  مدرم  هماع  اب  دـندوب  موق  ياسؤر  هک  نانآ  نیب  لاملا  تیب  میـسقت  رد 
مدرم هک  دینادب  دیریگب و  دای  دیونـشب و  دینیبب و  دیـسانشب و  ار  تلادع  دیاب  تفگ : نانآ  هب  دماین و  هاتوک  یتشگناِدـنب  هزادـنا  هب  وا 

.دنتسه ربارب  ّقح  رد  ام  دزن 

دارفا نیرت  کیدزن  اب  یتح  دوب ، ریگتخس  رایسب  مدرم  قوقح  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
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رایـسب دوب ، هتـشادرب  تنیز  يارب  ار  لاـملا  تیب  زا  يرهاوج  هک  شرتـخد  اـب  شدروـخرب  ناتـساد  شا و  هداوناـخ  دارفا  شدوـخ و  هب 
ار یـسک  نینچ  تسد  هک  تسا  نم  رب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  يا و  هدروآ  اجک  زا  ار  رهاوج  نیا  : » دومرف ترـضح  هک  تسا ، روهـشم 

«. منک عطق 

نیا اب  دروخرب  رد  ار  ماما  رارـصا  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  دوب ، لاملا  تیب  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  راد  هنازخ  ینامز  هک  عفار » یبا  نبا  »
، دوبن يراک  نینچ  هب  رداق  وا  تشادرب و  ار  تنیز  نیا  نم  ردارب  رتخد  مسق  ادـخ  هب  نینمؤملاریما ! ای  مدرک : ضرع  وا  هب  مدـید  هلأسم 

(125) .درک توکس  ترضح  مداد و  یم  وا  هب  نم  هکنیارگم 

، تسا هتشادرب  هتشاد ، رایتخا  رد  هک  ار  یلاملا  تیب  زا  یتمـسق  دوب  هدینـش  هک  شنایلاو  زا  یکی  هب  يا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
اهر ار  اهنآ  متفریذپ و  یمن  ار  اهنآ  هبوت  زگره  دیا ، هدرک  امـش  هک  دندرک  یم  نینچ  نیـسح  نسح و  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  : » تشون

«. مدناتس یم  اهنآ  زا  ار  ّقح  هکنیا  رگم  مدرک ، یمن 

لک لماش  هدوب و  رتارف  یمالـسا  هعماج  زا  دزاس ، یم  حرطم  ناسنا  قوقح  زا  عاـفد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  يراـتخاس  ًاـعبار :
هسنارف بالقنا  هب  ار  نآ  هابتشا  هب  یـضعب  دنیوگ و  یم  نخـس  یناسنا  قوقح  عضوم  زا  ناگمه  هک  نونکا  دوش و  یم  يرـشب  هعماج 

یمالـسا ندمت  یناسنا ، قوقح  رما  رد  اه  ندـمت  مامت  رب  مدـقم  دـنا و  هدـش  لفاغ  هتـشذگ  ياه  ندـمت  ثاریم  زا  دـنزاس  یم  طبترم 
قوقح زا  ینابیتشپ  داسف و  رهاظم  مامت  اـب  هزراـبم  رد  یباـیان  ياـه  هنومن  هکنیا  هب  تسا  رختفم  هک  تسا  یمالـسا  ندـمت  نیا  تسا ،

خیرات هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اه  هنومن  نیا  زا  یکی  تسا و  هتشاذگ  شیامن  هب  یناسنا 
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شیوخ تمعن  تمحر و  رد  ار  وا  دنوادخ  .تسا  هدرک  تبث  دوخ  رد  ار  ناسنا  قوقح  زا  عافد  رد  ناشیا  نادـیواج  همانراک  تیرـشب 
.دیشک شود  هب  ناسنا ، قوقح  نتشاد  اپ  هب  ملظ و  لها  اب  هزرابم  رد  ار  ریشمش  ملع و  مچرپ  لاس  زا 40  شیب  هک  دریگ 

دنلبرس اّما  مولظم ، ریدغ ،

؟!! ...دایز رایسب  ریدغ : نایوار 

چیه فیرـش  يوبن  ّتنـس  همه  رد  .دنا  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هباحـص ، زا  رفن  تسیب  دص و  دودح  ار  ریدغ  ثیدح 
.دنشاب هدرک  لقن  ار  نآ  دادعت  نیا  فصن  یتح  هباحص و  زا  دایز  دادعت  نیا  هک  دوش  یمن  ادیپ  يرگید  ثیدح 

.دنتسه ترثک  يالعا  ّدح  رد  ریدغ  ثیدح  نایوار  نیا  ربانب 

؟!! ...مک رایسب  ریدغ : نایوار 

شباحصا زا  یکچوک  عمج  رد  ای  دجسم و  رد  ای  دوخ و  هناخ  رد  ار  ریدغ  ثیدح  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مینیب  یم  رگید  يوس  زا 
! تسا هدوـمرف  تشادـن ، ار  اـهنآ  شیاـجنگ  هنیدـم  همه  هک  یتـیعمج  نیب  رد  دـنلب  يداـیرف  تروـص  هب  ار  نآ  هکلب  تسا ، هدوـمرفن 

.تسا هدید  دوخ  هب  توبن  نارود  هک  یمالسا  عّمجت  نیرت  گرزب  دندوب و  هدرک  رپ  ار  وس  ره  زا  هدرتسگ  نابایب  هک  یتیعمج 

مدرم .داد  یمومع  نالعا  مدرم  هب  تفرگ و  ار  ّجح  يارب  جورخ  رب  میمصت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دیوگ : یم  تاقبط  رد  دعس  نبا 
نبا ار  ثیدـح  نیا  ریظن  و  ( 126) .دنزومایب هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ار  ّجح  ماکحا  رفـس  نیا  رد  ات  دـندش  هنیدـم  دراو  يرایـسب 

(127) .تسا هدرک  لقن  نابح 

هب ّجح  لامعا  رد  دنتـساوخ  یم  یگمه  هک  دندش  هنیدم  دراو  يرایـسب  مدرم  دیوگ : یم  هک  هدش  هتفرگ  رباج  ثیدح  زا  بلاطم  نیا 
(128) .دنهد ماجنا  ار  وا  لمع  لثم  دننک و  ادتقا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

مدرم مدرک و  هاگن  درک  یم  راک  مشچ  هک  اجنآ  ات  مپچ  تسار و  مرـس و  تشپ  لباقم و  فرط  زا  دیوگ : یم  رباج  رگید  ثیدح  رد 
(129  .) ...دندوب تکرح  رد  هراوس  هدایپ و  هک  مدید  ار 

یناسک یتح  دندوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هارمه  رتشیب  هکلب  هباحص  زا  رفن  رازهدص  رفس  نیا  رد  دیوگ : یم  رکاش  نبا 
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.دش ناشبیصن  ربمایپ  تبحص  رفس  نیا  اب  و  دنداد ، ماجنا  ّجح  ترضح  نآ  اب  دندیدن  زین  ًادعب  دندوب و  هدیدن  ار  ترضح  نآ  ًالبق  هک 
(130)

تـسیب دصکی و  دندوب  هنیدـم  هکم و  فارطا  هک  یبارعا  هباحـص و  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هارمه  دـیوگ : یم  يزوج  نبا  طبس 
(131  ... .) دندینش ترضح  زا  ار  راتفگ  نآ  دندوب و  ترضح  هارمه  عادولا  هّجح  رد  هک  دندوب  یناسک  نانیا  و  دندوب ، رفن  رازه 

اب ار  دنتسه -  رفن  تسیب  دص و  دودح  هک  دنا -  هدرک  تیاور  ار  ریدغ  ثیدح  هک  يا  هباحص  دادعت  یتقو  قوف ، تایاور  هب  هّجوت  اب 
نیا ربانب  دنراد ! رازه  هب  کی  هلـصاف  رگیدکی  هب  تبـسن  مینک  هسیاقم  دندید ، دندینـش و  دندوب و  دهاش  هک  ریدـغ  نیرـضاح  دادـعت 

!!! دنا مک  رایسب  ریدغ  ثیدح  نایوار 

؟!! ...نینچ ارچ 

هب نارضاح  هک  دنتشاد  یصاخ  دیکأت  دروم -  نیا  رد  صوصخ  هب  و  يرایـسب -  دراوم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هکنیا  رت  بلاج 
یناسک هب  ار  نآ  سپس  دهد ، ياج  شا  هنیس  رد  دونشب و  ارم  راتفگ  هک  ار  یـسک  رادب  هدنز  ادنوادخ  دندومرف : زین  دنناسرب و  نابیاغ 

زور دنچ  هک  هدومرف  ینم  رد  فیخ  دجـسم  رد  شا  هبطخ  رد  یلو  هدومرفن ، مه  ریدـغ  رد  رگا  ار  راتفگ  نیا  ...دـناسرب  دـنا  هدینـشن 
.دوب هتشذگن  نآ  زا  رتشیب 

ثیدح و نیا  تیاور  زا  مدرم  دشن ، ارجا  ترـضح  نآ  هتـساوخ  فدـه و  دومن و  تلحر  ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هاگنآ 
دـش و هداد  رارق  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بقانم  لیاضف و  تیاور  زا  یـشوپ  مشچ  رب  انب  هکنیا  رتالاب  و  دـندرک ، يراددوخ  شلاثما 

روتسد مدرم  هب  هکنیا  رتالاب  مه  زاب  .دندش  عنم  تحارص  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیاور  زا  مدرم 
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شعوقو زا  لبق  ار  ربخ  نیا  ترـضح  نآ  دوخ  و  دـندومن ، یم  راک  نیا  هب  راداو  ار  نانآ  دـش و  هداد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّبس 
 ... . درک دنهاوخ  راداو  نم  زا  يرازیب  نم و  ّبس  هب  ار  امش  يدوز  هب  هک  دینادب  دوب : هدومرف  دوب و  هداد 

تایاور ریدـغ و  ثیدـح  هب  دـسر  هچ  اـت  دـندرپس  یـشومارف  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هراـبرد  یتلیـضف  ره  مدرم  هک  دوب  نیا 
هب همقلع  نب  هَّللادبع  مانب  شتسود  هارمه  هک  ( 132) دنک یم  لقن  يدسا  نیصح  نب  مهس  زا  يراخب  .ترضح  نآ  تفالخ  هب  طوبرم 

ّبـس دیوگ : یمن  هک  مینیب  یم  و   ) دوب هدنارذگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّبس  هب  ار  يراگزور  هک  دوب  یـسک  وا  تفر و  ّجح  رفس 
اب یلیام  تفگ : شتسود  هب  مهس  دندش  هنیدم  دراو  یتقو  دوب )!!! لوغشم  راک  نیا  هب  يرمع  دیوگ : یم  هکلب  دومن ، یم  ترضح  نآ 

هدینش یتبقنم  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  ایآ  متفگ : دیعسوبا  هب  دیوگ : یم  مهـس  .دندمآ  وا  دزن  و  مینک ؟ هزات  يرادید  يردخ  دیعـسوبا 
: تفگ خساپ  رد  دیعسوبا  دراد .)!؟ یتلیـضف  مالـسلا  هیلع  یلع  ایآ  دسرپ : یم  هباحـص  زا  همه  نآ  تایح  نامز  رد  مینیب  یم  و  ( !!؟ يا

زور رد  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  .ینک  لاؤـس  شیرق  راـصنا و  نیرجاـهم و  زا  یناوـت  یم  مدرک  لـقن  یتلیـضف  تـیارب  رگا  يرآ ،
«. ایب کیدزن  یلع  ای  متـسین ؟ رترایتخا  بحاص  ناشدوخ  زا  نینمؤم  هب  تبـسن  نم  ایآ  : » هک دیناسر  ار  مایپ  نیا  تساخ و  اپب  مخریدغ 

.هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : و  مدید ، ار  ناشیا  لغب  ریز  يدیفس  هک  يروط  هب  درک  دنلب  ار  وا  تسد  هاگ  نآ 

شوگ ود  هب  هراشا  و  يرآ - ، تفگ : دیعسوبا  يدینش ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  ار  نیا  وت  تفگ : همقلع  نب  هَّللادبع 
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.تسا هداد  ياج  دوخ  رد  مبلق  هدینش و  میاه  شوگ  تفگ : و  درک -  شا  هنیس  و 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ار  ثیدح  نیا  وت  ایآ  دیوگ : یم  هک  هرابود  لاؤس  یثیدح و  نینچ  ندینـش  زا  دـیدش  بجعت  راهظا  نیا 
زا دـعب  هچنآ  زا  دـنا و  هدـیمهف  ار  تفالخ  رب  ّصن  بلطم  نیا  زا  هک  تسا  نیا  يارب  همه  باوج ، رد  دیعـسوبا  دـیکأت  و  يا ؟ هدـینش 

! دنا هدنام  بجعت  رد  هداتفا  قافتا  هلآو  هیلع  هللا  ј ę بمایپ تلحر 

دیونشب ارم  نخس 

لّقعت نآ  رد  دیونشب و  ارم  نانخس  مدرم  يا  : » دومرف يا  هبطخ  نمض  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دیوگ : هتابن » نب  غبـصا  »
هدیس رهوش  ادخ و  قلخ  نیرتهب  نیشناج  ناراکزیهرپ و  ياوشیپ  نم  .تسا  کیدزن  امـش  زا  نم  قارف  ییادج و  انامه  دییامن ، ربّدت  و 
حلص نم  حلص  تسادخ و  ندومن  گنج  نم  ندومن  گنج  .متسه  نایاوشیپ  ياقآ  ینارون و  نایوردیفـس  ربهر  تّما و  نیا  ياه  نز 

هک یلاح  رد  دیرفآ  ارم  هکنآ  هب  مسق  تسادخ و  زا  تعاطا  نم  زا  تعاطا  و  تسادخ ) تیاضر  دروم  نم  حلـص  گنج و   ) تسادخ
نیطساق نیثکان و  هفیاط  ترضح  نآ  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  باحـصا  نیعلّطم  ناهاگآ و  دنناد  یم  هنیآ  ره  مدوبن ، چیه 

هللا یلصادخ  لوسر  هب  ًاصوصخم   ) دهد یسک  هب  غورد  تبسن  ددنب و  ءارتفا  هک  یـسک  دنداد و  رارق  نیرفن  نعل و  دروم  ار  نیقرام  و 
(133 «.) هدیدرگ رود  ادخ  ِتمحر  زا  دیمون و  هلآو ) هیلع 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تیصخش  یناسنا و  تلاسر 

هن هک  تسا  يا  هخـسن  هناگی  ناگرزب ، گرزب  بلاـط  یبا  نب  یلع  اوشیپ  : » دـسیون یم  يرگیداـم  بتکم  نازاتـشیپ  زا  لیمـش ، یلبش 
(134 «.) تسا هدیدن  هخسن  نیا  قباطم  یتروص  زورما  هن  هتشذگ و  رد  هن  برغ ، هن  قرش و 

یبا دـنزرف  هک  مدـقتعم  نم  : » دـسیون یم  برع  یحیـسم  یناسنا  نارکفتم  ناگدنـسیون و  نیرت  گرزب  زا  یکی  ناربج ، لیلخ  ناربج 
رد ار  یلک  حور  همغن  شنابل  هک  دوب  برع  زا  تیـصخش  نیتسخن  وا  .دومن  رارقرب  هطبار  یلک  حور  اـب  هک  دوب  برع  نیتسخن  بلاـط 
هب ار  دوـخ  تلاـسر  هک  یلاـح  رد  تسبرب ، تخر  اـیند  نیا  زا  وا  دـندوب ...  هدینـشن  وا  زا  شیپ  هـک  دوـمن  زادـنا  نـینط  مدرم  شوـگ 

هک یناربمایپ  دننام  دیشوپ  ایند  نیا  زا  مشچ  وا  .دوب  هدیناسرن  نایناهج 
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، دندوبن ناربمایپ  نآ  هتـسیاش  هک  دندش  یم  دراو  یمدرم  هب  دنتـشادن و  ار  ناربمایپ  نآ  شیاجنگ  هک  دـندش  یم  ثوعبم  یعماوج  رد 
(135) .تسا رتاناد  دوخ  هک  تسا  یتمکح  راک  نیا  رد  ار  ادخ  .دوبن  نآ  نامز  هک  دندرک  یم  روهظ  ینامز  رد 

زا هک  مه  هزادـنا  ره  يا  هدنـسیون  خروم و  چـیه  دراگن : یم  برع  یحیـسم  یناسنا  رکفتم  رظن و  بحاص  هدنـسیون  همیعن ، لـیئاخیم 
هعومجم رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اوشیپ  دـننام  یگرزب  ناسنا  زا  یلماک  هفایق  دـناوت  یمن  دـشاب ، هدوب  رادروخرب  زاتمم  يدرمدار  غوبن و 

.دهدب حیضوت  ار  وا  نارود  دننام  گرزب  ياهدادیور  زا  رپ  ینارود  دیامن و  میسرت  دشاب ، هحفص  رازه  ياراد  یتح  هک  يا 

هدینش و یشوگ  هن  تسا ، هداد  ماجنا  شراگدرورپ  دوخ و  نایم  هک  ار  يرادرک  راتفگ و  یبرع و  درمربا  نآ  ياه  هشیدنا  تارکفت و 
زورب يو  ملق  نابز و  تسد و  اب  هک  تسا  هدوب  نآ  زا  شیب  یلیخ  وا  رادرک  راـتفگ و  اـه و  هدـیا  تارکفت و  .تسا  هدـید  یمـشچ  هن 

(136) .تسا هدش  تبث  خیرات  رد  و  هدرک ،

رادافو مالسا  رما  يو و  هب  ًاقیمع  دّمحم و  هدرورپ  یلع  دسیون : یم  دارگ  نینل  هاگشناد  رد  خیرات  داتـسا  یکـسفشورطپ ، چیلواپ  ایلیا 
ییوجمان و زا  دوب و  ریگ  هدرخ  رایسب  یقالخا  روما  رد  دوب ، راگتسار  قداص و  .دوب  نید  دنب  ياپ  قشع  روش و  دحرس  ات  یلع  دوب ... 

(137) .دوب عمج  شدوجو  رد  هَّللا  ءایلوا  همزال  تافص  مامت  رعاش و  مه  روشحلس و  يدرم  مه  کش  یب  رود و  هب  یتسرپ  لام 

تقیقح هک  یـسانش  یم  ار  یلع  دـننام  یگرزب  ناسنا  ایآ  دراـگن : یم  برع  یحیـسم  یناـسنا  ناگدنـسیون  نیرترب  زا  قادرج ، جرج 
یقاب هدنیآ  لزا و  نوچ  یتشذگرس  هک  یناسنا  تقیقح  نآ  دزاسب ، انشآ  يرشب  رعاشم  لوقع و  هب  ار  یناسنا 
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یم كرد  ار  نآ  دوخ ، قبط  شور و  قباطم  گرزب  سوفن  لوقع و  نابحاص  زا  کی  ره  هک  دراد  قیمع  سب  ییافرژ  تیدـبا و  نوچ 
همه ساسا  هک  یناسنا  تقیقح  نآ  دـننک ...  یم  یگدـنز  نانآ  هیاس  رد  دـننادب  دوخ  هکنیا  نودـب  يداع  ياـه  ناـسنا  رگید  دـنک و 

تابث و یـساسا  لماع  هک  تسا  قلطم  زا  شواک  اـه  هفـسلف  نآ  زا  مدوصقم  .یفنم  ياـه  هفـسلف  لـباقم  رد  تسا  تبثم  ياـه  هفـسلف 
دهاوخ تقیقح  ياه  هرهچ  زا  یکی  هب  دـبای ، همادا  قلطم  قامعا  ات  رگا  قلطم  زا  شواـک  .تسا  ناـسنا  دوجو  رد  تیناـسنا  يرادـیاپ 

.دیسر

اه و تیعقوم  هب  سپس  دنهد ، یم  مه  هب  تسد  اهنآ  زا  یشان  ياه  تیلاعف  ریاس  لایخ و  لقع و  هشیدنا و  يریگ ، یپ  ثحب و  نیا  رد 
لقع و اب  سپس  هتفایرد ، صوصخم  روط  هب  ار  قلطم  نیا  یلع  .دندرگ  یم  قیبطت  فلتخم  یناعم  نتـشاد  اب  تالیامت  مومع  لماوع و 

مـسجت ناس  نیدـب  یلع  .ددرگ  یم  یـشان  قلطم  نآ  يور  تمواقم  يرادـیاپ و  زا  اه  تردـق  نیرتـالاب  هک  تسا  هدرک  كرد  شبلق 
يزوریپ ار  وا  كالم  لماع  اریز  .دهد  یم  ناشن  ناسکی  اه  تسکـش  اه و  يزوریپ  رد  ار  وا  هک  تسا  زیگنا  تفگـش  تردق  نآ  هتفای 
نینچمه دوش و  وربور  تسکـش  اب  هچ  دیآ و  نوریب  يزوریپ  هرهچ  اب  هچ  گنج  نادیم  رد  هک  تسا  تردـق  نامه  اه  تسکـش  اه و 

(138) .تسا ناسکی  دوش  روصت  یگدنز  يوپاکت  يارب  هک  رگید  نادیم  ره  یسایس و  نادیم  رد 

هیلع هللا  یلص  نالوسر  متاخ  ءایبنا و  نیرتزیزع  ناسنا و  نیرت  فیرش  هک  دوب  نیا  يارب  و  دسیون : یم  هَّللادبع ) نب  نیـسح   ) انیـس نبا 
: هک نینمؤملاریما  لقع  هنازخ  تقیقح و  کلف  تمحر و  زکرم  اب  تفگ  نینچ  هلآو 

بَّرَقَت ِِّربلا  ِعاونَِأب  مِهِِقلاخ  یلِإ  َنُوبَّرَقَتَی  ساّنلا  َتیأر  اذِإ  ُّیلَع  ای  »
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«. مُهُِقبسَت لقَعلا  ِعاونَِأب  هَیلِإ  َتنَأ 

نیا و  يریگ ،» تقبـس  همه  رب  ات  يوج  برقت  تفرعم ، اب  وت  دـنوش ، یم  کـیدزن  ادـخ  هب  تداـبع  رثکت  اـب  ناـمدرم  نوچ  یلع ، يا  »
هدـید اب  نوچ  مرجال  سوسحم ، نایم  رد  لوقعم  هک  دوب  نانچ  قلخ  ناـیم  رد  وا  هک  يدـمآین  تسار  یگرزب  وا  زج  ار  باـطخ  نینچ 

ام ءاـطغلا  فشک  ول  تفگ : هک  دوـب  نیا  يارب  داد و  مکح  ندـید  تفاـیرد و  ار  قیاـقح  همه  تشگ  رارـسا  كردـم  لـقع  تریـصب 
یتشهب تسین ، لوقعم  كاردا  زا  تدایز  ار  یمدآ  یتلود  چـیه  .ددرگن ) هدوزفا  نم  نیقی  رب  دوش ، هتـشادرب  هدرپ  رگا   ) اـنیقی تددزا 
ینامسج لاغشا  تعباتم  لاغـشا  باقع و  اب  خزود  تسا و  لوقعم  كاردا  لیبسلـس ، لیبجنز و  عاونا  هب  دشاب  هتـسارآ  تقیقح  هب  هک 

(139) .دننامب لایخ  میحج  رد  دنتفا و  اوه  دنب  رد  مدرم  هک  تسا 

یمالسا و تّما  ینابر  بلاط ، یبا  نب  یلع  : » دسیون یم  يرجه  لوا  نرق  نادنمـشناد  اهقف و  نیرتروهـشم  زا  يرـصب ، راسی  نب  نسح 
وا رد  یتمالم  چـیه  نید  هار  رد  و  دـیزرون ، تلفغ  یهلا  رما  زا  زگره  وا  .مرکا  ربمایپ  اـب  یکیدزن  رـصحنم و  هقباـس  تمظع و  ياراد 

(140 «.) تشادن ریثأت 

یم مالـسا  خیرات  رد  رظن  بحاص  مالک و  هفـسلف و  رد  رکفتم  ننـست و  ياملع  نیرت  علّطم  زا  هغالبلا و  جهن  حراش  دیدحلا ، یبا  نبا 
: دراگن

اوران اهنآ  نداد  لیصفت  ثحب و  ندرک و  حرش  هک  تسا  العا  ّدح  نآ  رد  ترهش  لالج و  تمظع و  ظاحل  زا  یلع  یناسنا  تازایتما  »
هب ناـنآ  همه  دـنوش و  رکنم  ار  وا  لـیاضف  اـه و  تمظع  دنتـسناوتن  شنانمـشد  هک  يدرم  ّقح  رد  میوـگب  هچ  نم  تسا ...  هدوـهیب  و 

.دندومن فارتعا  وا  تیصخش  يرترب 

هک یناد  یم  دوخ  وت 
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وا رون  نتخاس  شوماخ  رد  يرگ  هیلح  عون  ره  اـب  دـندروآ و  تسد  هب  نیمز  يور  برغ ، قرـش و  رد  ار  مالـسا  يرادـمامز  هّیما  ینب 
دروم درک ، یم  فیـصوت  حدـم و  ار  وا  هک  سکره  .دـندومن  جـیورت  ربانم  يور  رد  یلع  يارب  ار  ارتفا  نعل و  هنوگ  ره  دندیـشوک و 

مان هب  ناکدوک  يراذـگ  ماـن  زا  یتح  .دـنتخاس  عونمم  درک ، یم  وگزاـب  ار  یلع  تلیـضف  هک  ار  یتیاور  ره  تفرگ ، یم  رارق  دـیدهت 
نیا تقیقح  رد  دادن ...  يا  هجیتن  یلع  تیـصخش  تلالج  تمظع و  روهظ  زج  اهالقت  تامادـقا و  همه  نیا  .دـندرک  يریگولج  یلع 

 ... دوب تسد  فک  اب  باتفآ ، ندیناشوپ  دننام  هّیما  ینب  ياه  يراکبان  همه 

.دنزاس یم  بوسنم  وا  هب  ار  دوخ  یهورگ  ره  بتکم و  ره  دوش و  یم  یهتنم  وا  هب  اه  تلیـضف  همه  هک  يدرم  هرابرد  میوگب  هچ  نم 
(141  ...) اه تلیضف  همه  سیئر  تسا  وا  يرآ 

وا تیصخش  زا  عالطا  و   ) دننک یم  یگدنز  یمالـسا  عماوج  رد  هک  یمالـسا  ریغ  بهاذم  همه  لها  هک  يدرم  هرابرد  میوگب  هچ  نم 
حرش  ) باتک همدقم  رد  ام  دنیامن ...  یم  میظعت  ار  وا  دنتسین ، یمالسا  تلم  زا  هک  يا  هفسالف  یتح  دنزرو و  یم  تبحم  وا  هب  دنراد )

میهاوخب رگا  و  میدـش ، رکذـتم  میـشاب ، هتـشاد  ار  اهنآ  لیمکت  دـصق  هکنیا  نودـب  ار  یلع  ياه  تلیـضف  زا  يا  هنومن  هغـالبلا ) جـهن 
زا شیب  یتادلجم  هب  هکلب  هغالبلا ) جهن  حرش   ) باتک نیمه  مجح  هب  لقتـسم  یباتک  هب  مینک ، نایب  ار  وا  ياه  تمظع  تاصاصتخا و 

(142) .میشاب یم  دنمزاین  اه  نیا 

ار یناوارف  قیاقح  هک  يرـشب  خیرات  يامکح  نارکفتم و  افرع و  نیرت  گرزب  زا  یکی  انالوم  هب  فورعم  يولوم ، دّمحم  نیدلا  لالج 
تیصخش نیا  تسا ، هدروآ  يرعش  بلاق  رد  یسانش  ناسنا  یسانشادخ و  ینیب و  ناهج  رد 
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يا هناقشاع  ياه  ناجیه  هدش ، وربور  یتوکلم  رون  کی  اب  ییوگ  دنک ، یم  حرطم  ار  یلع  هک  يونثم  باتک  زا  دروم  ره  رد  ریظن  مک 
: میروآ یم  ار  وا  فورعم  تایبا  زا  هلمج  .دور  یم  ورف  تیاهن  یب  رد  دشک و  یم  رب  رس  شحور  قامعا  زا 

ودخ وا  تفاتـش  دروآرب و  يریـشمش  دوز  تفای  تسد  یناولهپ  رب  ازغ  رد  لغد  زا  هزنم  ناد  ار  ّقح  ریـش  لمع  صالخا  زومآ  یلع  زا 
تعاجش رد  هاگ  هدجس  رد  وا  شیپ  درآ  هدجـس  هام  يور  هک  یخر  رب  دز  ودخ  نآ  یلو  ره  یبن و  ره  راختفا  یلع  يور  رب  تخادنا 

ناج تملح  غیت  يا  هدید  هچنآ  زا  وگاو  يا  همش  يا  هدید  لقع و  هلمج  هک  یلع  يا  یتسیک  دناد  هک  دوخ  تّورم  رد  یتسینّابر  ریش 
درک كاچ  ار  ام 

درک كاپ  ار  ام  كاخ  تملع  بآ 

راکش شوخ  شرع  زاب  يا  وگزاب  تسوا  راک  نتشک  ریشمش  یب  هکناز  تسوه  رارسا  نیا  هک  مناد  وگزاب 

راگدرک زا  نامز  يا  يدید  هچ  ات 

نابز یب  هم  نوچ  رون  یناشف  یم  ناهن  يراد  نوچ  تفات  نم  رب  وت  زا  هتخودرب  نارـضاح  ياـه  مشچ  هتخومآ  بیغ  كاردا  وت  مشچ 
ار ملع  هنیدم  نآ  یباب  وت  نوچ 

ار ملح  باتفآ  یعاعش  نوچ 

دبا ات  تمحر  باب  يا  شاب  زاب  بابل  ردنا  روشق  وت  زا  دسر  ات  باب  يایوج  رب  باب  يا  شاب  زاب 

دحا ًاوفک  هلام  هاگراب 

اوه ریش  متسین  مقح  ریش  منت  رومأم  هن  مّقح  هدنب  منز  یم  ّقح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ 

اوگ دشاب  نم  نید  رب  نم  لعف 

هیاس لاتق  رد  هتشک  هن  منادرگ  هدنز  ياصو  ياهرهگ  رپ  مغیت  وچ  نم  متشاگنا  مدع  نم  ار  ّقح  ریغ  متـشادرب  هرز  نم  ار  دوخ  تخر 
دشوپن نوخ  باجح  ار  وا  متسین  نم  مبجاح  باتفآ  میاوخدک  نم ، ما 
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ارم غیت  رهوگ 

ارم غیم  درب  یک  اج  زا  داب 

اطع هَّلل  نم  لخب  نم  دوب  دیآ  هَّلل  کَسمأ  هک  ات  نم  دوج  دیآ  هَّلل  یطعا  یک  ات  نم  ماک  دیآ  هَّلل  ضغبا  هک  ات  نم  مان  دیآ  هَّلل  بحا  ات 
زا داـهتجا و  تسین ز  دـید  زج  ناـمگ  لـییخت و  تسین  تسین  دـیلقت  منک  یم  هَّلل  هـچنآ  سک و  نآ  نـم  مـین  ما  هَّلل  هـلمج  سب  هَّلل و 

راطم منیب  یمه  مّرپ  یمه  رگ  ما  هتسب  ّقح  نماد  رب  نیتسآ  ما  هتسر  يّرحت 

(143) رادم منیب  یمه  مدرگ  یمه  رو 

یم نینچ  تسا  هداد  رارق  هناملاع  قیقحت  دروم  ار  دـیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  هک  گرزب  ققحم  میهاربا ، لضفلاوبا  دّـمحم 
یلماکت و تینارون  یحور و  ياه  تمظع  هدیدنـسپ و  رـصانع  تـالامک و  ردـقنآ  بلاـط  یبا  نب  یلع  اوشیپ  تیـصخش  رد  دـسیون :

یمن هدـید  گرزب  ياه  ناسنا  زا  کی  چـیه  رد  هک  تسا  هدـش  عمج  يدـنوادخ  بوبحم  سفن  كاپ و  ترطف  اب  مأوت  یلاع  تفارش 
(144) .دوش

هغالبلا جهن  هعلاطم  ماگنه  رد  دراگن : یم  يدابآ  دسا  لامج  دّیس  رصاعم  ننست  ملاع  دنمشناد  یناحور و  نیرت  گرزب  هدبع ، دّمحم 
یهلا تادرجم  حاورا و  هورگ  زا  ینارون  لقع  نیا  .تشادن  ینامـسج  قولخم  هب  یتهابـش  هک  مدـید  یم  ار  ینارون  لقع  کی  یهاگ 

الاب العا  توکلم  ات  هدومن  دـیرجت  تعیبط  ياه  كاشوپ  زا  ار  یناسنا  حور  نآ  هتـسویپ و  یناسنا  حور  هب  هدـش و  ادـج  ناـیتوکلم ) )
ضراوع زا  ییاـهر  زا  سپ  زیگنا ، تفگـش  فصو  نیا  اـب  تسا و  هتخاـس  لـیان  راوـنا  نیرت  نشور  رادـید  دوهـش و  ملاـع  هب  هدرب و 
نازاتشیپ هب  ار  حیحص  تایعقاو  هک  مدینـش  یم  ار  وا  تمکح  هدنیوگ  يادص  رگید  تاظحل  .تسا و  هدیمرآ  سدق  ملاع  رد  تعیبط 

زیمآدیدرت ياه  ّتیعقوم  درک و  یم  دزشوگ  نارادمامز  و 
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تـسایک قرط  تسایـس و  قیاقد  هب  ار  نانآ  تشاد و  یم  ناشرذـح  رب  روآ  بارطـضا  ياـه  شزغل  زا  داد و  یم  ناـشن  ناـنآ  يارب  ار 
.درب یم  الاب  هتسیاش  تشونرس  ریبدت و  تمظع  هب  تخاس و  یم  انشآ  تسایر  یعقاو  ماقم  هب  ار  نانآ  درک و  یم  ییامنهار 

ریدغ اّما  و 

دنفظوم ناناملـسم  دبای و  ققحت  خیرات  لوط  رد  دیاب  هک  تسا  تماما  تیالو و  طخ  يربهر  یمالـسا و  تموکح  هلأسم  ریدغ  هلأسم 
.دنتیالو تماما و  لیصا  طخ  نیتسار  رادساپ  هک  دنهد  یناسک  تسد  هب  ار  دوخ  تشونرس  دننک و  لابند  ار  نآ 

هدروآ نامرف  دنوادخ  يوس  زا  لیئربج  فلا ) تساعدم : نیا  رگنایب  ریدـغ  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هبطخ  هب  یهاگن 
رد مدرم  رب  یهلا  تیمکاح  يربهر و  ینعی  تیالو  هلأسم  تسوا ، لوسر  ادخ و  زا  سپ  امـش  تسرپرـس  یلو و  مالـسلا  هیلع  یلع  هک 

(145) .یسایس یعامتجا و  نوؤش  همه 

نیتسار تاکز  زامن و  ییاپرب  و  تسا ، تاکز  تخادرپ  زامن و  هماقا  يولع  یمالـسا و  تموکح  تیالو و  روحم  هکنآ ، رگید  هتکن  و 
.تفای دهاوخن  ققحت  وا  طخ  يولع و  تیالو  وترپ  رد  زج 

(146) .متخومآ یلع  هب  مه  نم  تخومآ و  نم  هب  مارح  لالح و  وا  تسا ، هدومرف  نیعم  دنوادخ  هک  تسا  نامه  مارح  لالح و  ب )

مارح لـالح و  گـنهرف  يوـس  هب  ار  هعماـج  هک  دـشاب  یـسک  دـیاب  تساـهنآ  نّیبـم  هک  سک  نآ  تسا و  مارح  لـالح و  زا  تبحص 
دـننک و لمع  هدوب و  رادافو  اه  لالح  هب  وا  ياهدومنهر  وترپ  رد  نانآ  دزاس و  انـشآ  اهنآ  هب  ًالمع  ًاملع و  ار  مدرم  ات  دزاـس  نومنهر 

طخ لدع و  تماما  رگا  .دبای و  ققحت  یهلا  هیاس  رد  دیاب  یهلا  مارح  لالح و  ینعی  دنزیرگب ؛ اه  مارح  زا 
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.تفرگ دهاوخ  شیپ  رد  طوقس  هار  هعماج  تفر و  دهاوخ  نیب  زا  مارح  لالح و  دشابن  يولع 

.دینادرگ لماک  وا  تماما  هب  ار  امـش  نید  ّلجوّزع  يادـخ  هک  تسین  نیا  زج  مدرم ! يا  دومرف : هبطخ  نیمه  زا  رگید  یـشخب  رد  اذـل 
(147)

رگا تسادـخ و  نید  ققحت  يارب  مه  تماما  و  دریگ ، یم  لکـش  تسا  ربمایپ  طـخ  رد  هک  یماـما  دوجو  اـب  نآ  لـیمکت  نید و  ینعی 
اه ناج  دسر و  یمن  لامک  هب  اه  لقع  دوش و  یمن  افیتسا  مدرم  قوقح  دریگ و  یمن  لکـش  نید  دشابن  مکاح  هعماج  رد  تماما  طخ 

بولطم هعماج  دبای و  ققحت  حیحـص  نید  وترپ  رد  مدرم  تیاده  هک  تسا  نیا  يارب  اه  شالت  همه  عقاو  رد  دـیآ و  یمن  رد  زاورپ  هب 
.تسا نآ  همادا  تماما و  يربهر و  دوجو  نآ  درف  هب  رصحنم  هار  دوش و  هدایپ  یناسنا  رترب  و 

مهد و نامرف  لالح  هب  سپ  منک  نایب  امـش  يارب  سلجم  نیا  رد  اج  کی  ار  اهنآ  مناوتب  نم  هک  تسا  نآ  زا  شیب  مارح  لـالح و  ج )
ار یهاون  رماوا و  همه  وا  ات  مریگب  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  امـش  زا  هک  مرومأم  لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  یلو  مراد ، زاب  مارح  زا 

(148) .دنک نایب  امش  يارب 

هعماج رد  رگا  دـشاب و  نآ  نابهگن  دوخ  دریگب و  تسدرد  ار  مارح  لـالح و  ماـظن  هعماـج  رد  دـیاب  هک  تسا  ربهر  ماـما و  نیا  ینعی 
مارح لالح و  ماظن  دور و  یم  تسد  زا  نید  تقیقح  هنرگ  دسر و  یم  ناماس  هب  مدرم  نید  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ینیما  نابهگن  نینچ 

.دشاپ یم  مه  زا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیزادرپب و  ار  تاکز  دیراد و  اپ  هب  ار  زامن  دیاب  هک  دیشاب  هاگآ  د )
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دیناسرب و دنتسین  رضاح  هک  یناسک  هب  دیبایرد و  دیونشب و  ارم  نخـس  هک  تسا  نآ  فورعم  هب  رما  ساسا  هک  دینادب  دیاب  زین  دینک و 
فورعم و هب  رما  چیه  تسا و  نم  روتـسد  ادخ و  نامرف  نیا  هک  دیراد  زاب  نآ  تفلاخم  زا  دـنریذپب و  ار  نآ  هک  دـینک  میهفت  اهنآ  هب 

(149) .وا تیعبت  باکر و  رد  موصعم و  ماما  وترپ  رد  رگم  تسین  يرکنم  زا  یهن 

تداعس یهلا و  تاروتسد  ندنام  هدنز  نید و  ییاجرباپ  هشیمه  زا  رت  تفافش  رت و  حیرـص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اجنیا  رد 
ریدغ تقیقح  دشاب  مکاح  هعماج  رد  لداع  يربهر  ماما و  رگا  .دـنک  یم  یفرعم  ماما  ینابهگن  یهلا و  يربهر  وترپ  رد  اهنت  ار  هعماج 

هک تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  مخ  ریدـغ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هبطخ  زا  هدـش  هدـناوخ  ياه  شخب  .تسا  هتفاـی  ققحت 
يو همـشچرس  زا  هک  یتالیکـشت  .تسا  هدوب  تماما  طخ  موصعم و  ماما  يربهر  هب  نآ  همادا  یمالـسا و  تموکح  داـمن  ریدـغ  هعقاو 

ام بتکم  يرکف  ناکرا  نیرت  مهم  زا  هک  تماما  ثحب  رد  تسا و  ینتبم  یلاعتم  رترب و  ناسنا  تیریدـم  ساـسارب  دریگ و  یم  تأـشن 
ار تماما  مچرپ  ریدغ  ققحت  يارب  يرگید  زا  سپ  یکی  هعیش  ناماما  ینعی  .تسا  هدش  نایب  نشور  فافش و  ياه  لالدتـسا  اب  تسا ،

همادا هعماج  رد  دـندوب  هدروآ  دوجو  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  ار  یمالـسا  تموکح  دنتـساوخ  یم  دـنتفرگ و  شود  رب 
مالسلا مهیلع  هعیش  همئا  رگا  .دنتساخرب  تفلاخم  هب  نانآ  اب  دتفین  یقافتا  نینچ  هکنیا  يارب  مه  سابع  ینب  هیما و  ینب  يافلخ  دنهد و 

هیرظن کی  ناونع  هب  دنزادرپب و  ثحب  سرد و  هب  طقف  دنتساوخ  یم 
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یمن رارق  هجنکـش  جـنر و  دروم  همه  نیا  هک  دنـشاب  هتـشادن  مدرم  تشونرـس  تموـکح و  هب  يراـک  دنـشاب و  حرطم  یبهذـم  زادرپ 
.دنتفرگ

ظفح یـسایس  یعامتجا و  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  ار  نآ  ام  موصعم  نایاوشیپ  هک  دوب  ریدغ  طخ  نامه  تماما  طخ  تروص  ره  رد 
تبون ماجنارـس  .دیدرگ  مامت  ناشناج  تمیق  هب  هچرگ  دندرکن ، شزاس  هلماعم و  هلأسم  نیا  رـس  رب  هاگ  چیه  دنداد و  همادا  دندرک و 
عورـش ادـخ  تجح  تینوصم  روظنم  هب  تبیغ » رـصع   » دوب و تماـما  دـیدج  هرود  زاغآرـس  هک  دیـسر  موـصعم  ماـما  نیمهدزاود  هب 

داتفه دودـح  هک  لّوا  هلحرم  رد  ار  مدرم  ترـضح  نآ  دوخ  دـش و  رارقرب  شترـضح  ناگدـنیامن  باون و  اب  مدرم  طابترا  دـیدرگ و 
رد لاس  داتفه  تشذگ  زا  سپ  دنداد و  عاجرا  صاخ  بیان  راهچ  هب  دوش و  یم  هدیمان  يرغص  تبیغ  نارود  دیماجنا و  لوط  هب  لاس 
رد اهنت  هن  مدرم  دـبای و  ناماس  نانآ  قیرط  زا  مالـسا  تّما  يربهر  ماظن  ات  دـندرک  یفرعم  ار  اهقف  ینعی  دوخ ؛ ماع  ناـبئان  مود  هلحرم 

عوجر اهنآ  هب  تسا  هعماج  زاس  تشونرـس  یگدـنز و  لئاسم  ِّمها  هک  یعامتجا  یـسایس و  لـئاسم  رد  هکلب  يداـبع  يدرف و  لـیاسم 
روط نامه  دننک و  نیمأت  ار  دوخ  تداعـس  تّزع و  هجیتن  رد  هتفرگ و  روتـسد  نانآ  زا  طیحم  طیارـش  بسانت  هب  نامز  ره  رد  هدرک و 

مکاح طلسم و  نانمؤم  رب  ار  نارفاک  زگره  دنوادخ  ( » 150 (؛» ًالِیبَس َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجَی  َنلَو  : » دومرف میرک  نآرق  هک 
«. تسا هدادن  رارق 

ملاظ و توغاط و  تیمکاح  زا  مدرم  تسارح  ظفح و  یمالسا و  هعماج  تنایص  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ماع  باون  تلاسر  نیرت  مهم 
دهد یمن  هزاجا  زگره  مالسا  .تسا  هدوب  قساف 
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ناهانگ نیرت  گرزب  زا  قسف  هب  تیاـضر  ملظ و  هب  نداد  نت  .دریگ  رارق  قساـف  ملاـظ و  یتسرپرـس  تیمکاـح و  تحت  ناناملـسم  هک 
َال َُّمث  َءآَِـیلْوَأ  ْنِم  ِهَّللا  ِنوُد  ِم  نّ مَُکل  اـمَو  ُراـّنلا  ُمُکَّسَمَتَف  اوُـمَلَظ  َنیِذَّلا  َیلِإ  اوـُنَکْرَت  اـَلَو  : » دـیوگ یم  تحارـص  اـب  مـیرک  نآرق  .تـسا 

امـش يارب  ادخ  زج  دیوشن و  يرای  زگره  دیتفارد و  خزود  هب  هک  دیریذپن  ار  اهنآ  تموکح  دینکن و  هیکت  نارگمتـس  هب  « ؛» َنوُرَـصُنت
(151 «.) تسین یتسود 

؟!! ...دندید همه  ...دندینش ! همه 

هراشا

نم سک  ره  دومرف : تفرگ و  ار  یلع  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دنک : یم  لقن  ریدـغ  ثیدـح  رد  مقرا  نب  دـیز  زا  لیفطلا  یبا 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ار  نیا  وت  متفگ : دـیز  هب  : دـیوگ یم  دـعب  تسوا .» رایتخا  بحاـص  یلع  نیا  ما  هدوب  وا  راـیتخا  بحاـص 

نآ نانخـس  دوخ  شوگ  اـب  دـید و  دوخ  مشچ  هب  ار  ترـضح  هکنآ  رگم  دـنامن  يدـحا  ریدـغ  تخرد  راـنک  تفگ : دـیز  يدـینش !؟
(152) .دینش ار  ترضح 

: دیوگ یم  رعاش  هک  تسا  هراب  نیمه  رد 

اعیطا ول  هیالولا  هل  نابا  مخریدغ  حود  حودلا  موی  و 

اعیُضا ًاقح  هلثم  را  ملو  ًاموی  مویلا  كاذ  لثم  را  ملو 

رارق تعاطا  دروم  شاک  يا  و  تخاس ، نشور  وا  يارب  ار  تیالو  ریدغ ، رد  میمظع  ناتخرد  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینعی :
.دوش عیاض  هک  مدیدن  نآ  دننام  ار  یقح  هک  روط  نامه  مدیدن  زور  نآ  دننامه  يزور  .تفرگ  یم 

لاؤس شیرق  راصنا و  نیرجاهم و  زا  یناوت  یم  دـنناد و  یم  مدرم  همه  ار  ریدـغ  ثیدـح  دـیوگ : یم  يردـخ  دیعـسوبا  هک  مینیب  یم 
ای مه  شیرق  زا  وا  دوصقم  .دنا  هدوب  هدینـش  ار  ثیدح  نیا  همه  هدرکن و  انثتـسا  ار  دندوب  تایح  دـیق  رد  هک  نانآ  زا  يدـحا  و  ینک ،

لها ای  تسا و  هّیما  ینب  طقف 
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.دندوب هدرکن  ترجه  هنیدم  هب  هک  هکم 

نینمؤملاریما يوزاب  هکنآ  ات  هدرکن  افتکا  هالوم » یلعف  هـالوم  تنک  نم   » نتفگ هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مینیب  یم  رگید  يوس  زا 
يارب نیا  و  هدش ، هدید  راوگرزب  ود  نآ  لغب  ریز  يدیفـس  هک  يروط  هب  هدرک  دـنلب  نکمم  ّدـح  نیرتالاب  ات  هتفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع 
یقاب يدحا  مخ  ریدغ  رد  : » هدمآ مقرا  نب  دیز  ثیدح  رد  هک  نانچ  دننیبب ، ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نیرـضاح  همه  هک  هدوب  نآ 

.دینش دوخ  شوگ  اب  ار  ترضح  نآ  نخس  دید و  دوخ  مشچ  اب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هکنآ  رگم  دنامن 

؟!! ...دندیمهف ار  ریدغ  يانعم  همه 

ًادـعب هکنآ  يارب  و  داد ، ماـجنا  تّما  رب  تّجح  ماـمتا  تفـالخ و  رما  تیمها  نداد  ناـشن  يارب  ار  راـک  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
بحاص نم  سکره   » ینعی تسا ، هبترم » دنلب   » ینعی نآ  يانعم  ّیلع »  » زا ترـضح  روظنم  دنیوگن  دـننکن و  لیوأت  ار  ترـضح  هتفگ 

!! يرگید نأش  رد  هن  تسا  ترـضح  دوخ  هرابرد  ثیدـح  نیا  هک  دـنریگب  هجیتن  و  هبترم » دـنلب  وا  رایتخا  بحاـص  ما  هدوب  وا  راـیتخا 
هک دـنا  هتفگ  دـنا و  هدرک  حرطم  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ   » هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مالک  هرابرد  ار  بلطم  نیا  هک  روط  نامه 

«!! تسا هبترم  دنلب  ملع  رد   » هک تسا  نآ  اهباب » یلع   » زا ترضح  روظنم 

!؟ ...ارچ ...یشوپ  هدرپ 

تداهش دنتساخرب و  يا  هّدع  هداد و  ناشن  ار  دوخ  مه  سلجم  نیا  رد  یتح  ریدغ  هب  تبسن  یـشوپ  هدرپ  هک  تسا  بلاج  لاح  ره  هب 
دـنک و راتفرگ  ار  ناگدـننک  نامتک  دنتـساوخ  ادـخ  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دوب  نیا  دـندرک ! نامتک  مه  يا  هّدـع  دـنداد و 

.دندش راتفرگ  ییالب  هب  اهنآ  زا  کی  مه  درک و  باجتسم  ار  ترضح  ياعد  دنوادخ 

هک یلاح  رد  دهد ، یم  مسق  ریدغ  ثیدح  هرابرد  ار  مدرم  دوخ  تفالخ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  بیجع  رایـسب 
!!! دنهد یمن  تداهـش  .دننک و  یم  نامتک  ار  نآ  دـمع  يور  زا  يا  هّدـع  همه  نیا  اب  و  تسا ، تموکح  سیئر  ماما و  هفیلخ و  ًامـسر 
اب ای  و  دندومن ، یم  بیذکت  ار  ترضح  نخس  دندرک و  یم  مه  راکنا  داد  یم  مسق  ار  نانآ  هفیقـس  رد  يزور  نینچ  زا  لبق  رگا  دبال 

یناـمز ناـنچ  رد  هک  هدـش  ثعاـب  نیمه  و  دـش !! یم  هدوزفا  یلبق  تاـعزانم  رب  یعازن  دـش و  یم  وربور  یفنم  تـبثم و  ياـه  خـساپ 
یبسانم ّوج  ات  هدرک  رایتخا  توکس  ترضح 
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.دبایب

هتخاس و رهاظ  نامتک ، زا  دـعب  ار  نآ  هدومرف و  ایحا  ار  هیـضق  نیا  ریدـغ ، هرابرد  نداد  مسق  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاح  ره  هب 
.دنا هدرک  تیاور  دوخ  زا  دعب  لسن  يارب  هک  هتخاس  رشتنم  نیعبات  رد  ار  ثیدح  نیا  هدومن و  راکشآ  افخا ، زا  دعب 

ار همه  مناوت  یمن  هک  یناسک  ّرموذ و  رمع و  عیَُثی و  نب  نیز  بهو و  نب  دیعس  دیوگ : یم  ریدغ  ثیدح  تیاور  رد  یعبس  قاحساوبا 
«. ...داد مسق  ار  مدرم  هفوک  نادیم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دنا  هدرک  لقن  میارب  مرامشب ،

! ...ریدغ بحاص  تسد  هب  ...ریدغ  يایحا 

نامه هک  تفگ  دیاب  دنا ،) هدرک  تاقالم  ار  هباحـص  هک   ) نیعبات هقبط  رد  اّما  و  دوب ، ریدغ  ثیدح  يوار  هباحـص  هرابرد  بلاطم  نیا 
هب مادـقا  هک  ترـضح  نآ  راگزور  رخاوا  ات  هتـشاد  همادا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لـیاضف  ریدـغ و  ثیدـح  هب  تبـسن  یـشوپ  هدرپ 
نآ هک  تروص  نیا  هب  .دندروآ  نوریب  هلاس  دنچ  هتخیر  ورف  ياهراوآ  ریز  زا  ار  نآ  دندومرف و  ثیدح  یلصا  يدنب  ناوختسا  يایحا 

ار هباحـص  دـندرک و  عمج  زین  ار  مدرم  دـندناوخ و  ارف  ار  دـندوب  هفوک  رد  زور  نآ  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  باحـصا  زا  هتـسد 
هالوم تنک  نم  : » دنا هدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هک  ار  یناسک  مهد  یم  مسق  دندومرف : دنداد و  مسق  ریدغ  ثیدـح  هرابرد 

دنا هدینـش  هدید و  ار  هرظنم  نیا  هک  یناسک  طقف  و  دهد ، تداهـش  دزیخرب و  هک  ...هاداع » نم  داعو  هالاو  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف 
.دنزیخرب

.دنداد تداهش  دنتساخرب و  ( 153) دندوب ردب  گنج  رد  ناگدننک  تکرش  زا  نانآ  زا  رفن  هدزاود  هک  رفن  یس  هک  دوب  اج  نیا 

هدش ماجنا  ررکم  روط  هب  هکلب  هدوبن  راب  کی  ترضح  نداد  مسق  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یضعب  زا 
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هراب نیا  رد  ربنم  يالاب  زا  ترـضح  هک  هدـمآ  تایاور  یـضعب  رد  .تسا  هدوب  هفوک  دجـسم  لباقم  نادـیم  رد  نآ  راب  کـی  هک  تسا 
دجسم لخاد  مه  رابکی  هک  دهد  یم  ناشن  ربنم  دوجو  دنتساخرب و  يوس  نآ  زا  رفن  شش  ربنم و  يوس  نیا  زا  رفن  شش  دنداد و  مسق 

.تسا هدوب 

! مینکن ششومارف  ...تسا  هدنز  ریدغ 

ریدغ دای  يایحا  يارب  ار  مدرم  هداد و  لیکـشت  سلجم  ریدغ  ثیدح  يارب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نیاربانب 
لیکـشت ریدـغ  سلاجم  یناکم  ره  رد  لاـسره و  دـیاب  هک  تساـم  هوسا  رادـمچرپ و  ربهر و  ماـما و  ترـضح  نآ  .تسا  هدومن  عمج 

.میهد

نم داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هرابرد  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مالک  اـم  نخـس  نیرخآ 
«. هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و 

اه تشون  یپ 

ربکا سومان  ار  لیئربج  يراصن  زین  تسادخ و  ّرـس  بحاص  هک  هدوب  نیا  بهار  داُرم  دـیاش  هدـمآ ، ّرـس  بحاص  ینعم  هب  سومان  ( 1
.تسا رتراوازس  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  بقل  نیا  هک  هدوب  نیا  شدارم  دیاش  ینعم  نیاربانب  دنیوگ ؛ یم 

ص 115. یسربلا ، بجر  ظفاحلا  نیقیلا ، راونأ  قراشم  ص 563 ؛ ج 4 ، هادهلا ، تابثا  ( 2

ص 667. ج 3 ، هادهلا ، تابثا  ( 3

.مالسلا هیلع  قداصلا  نع  بقانملا  نع  ح 12  ص 233 ، ج 1 ، يزودنقلل ، هدوملا  عیبانی  ص 667 ؛ ج 3 ، هادهلا ، تابثا  ( 4

ص 221. ج 6 ، توریب ، پاچ  يدادغب  بیطخ  خیرات  ( 5

ص 76. هقرحملا ، قعاوصلا  ( 6

ص 73. راصبألا ، رون  ( 7

روثنملا ردلا  ص 170 و  ج 1 ، هسمخلا ، لئاضف  زا  لـقن  ص 234 ؛ ج 1 ، لامعلازنک ، ساـبع و  نبا  زا  راـجنلا  نبا  هـیآ 37 ؛ هرقب ، ( 8
ص 171: ج 1 ، هسمخلا ، لیاضف  زا  لقن  یملید  سودرفلا ، دنسم  مدآ و  یقلتف  هیآ  ریسفت 

.تسا مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دّمحم  تاملک  زا  دوصقم 

یم ص 181  هدیقعلل ، یفـسلف  لیلحت  هیرـشع  انثالا  هعیـشلا  يدل  همامالا  هیرظن  باتک  رد  یحبـص  دّمحم  دمحا  هیآ 33 . بازحا ، ( 9
رد یطویـس  دننام  تسا ، مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دنا  هدرک  تبث  ریـسفت  نایاوشیپ  دـیوگ :
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، روثنملاردلا
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رد مکاـح  ص 497 و  ج 4 ، هباـصالا ، رد  ینالقــسع  رجح  نـبا  ص 783 و  ج 6 ، ریبـک ، ریــسفت  رد  يزاررخف  ص 199 و  ج 5 ،
ص 259. ج 3 ، لبنح ، نب  دمحا  ص 146 و  ج 3 ، صیخلت ، رد  یبهذ  كردتسم و 

هیآ 61. نارمع ، لآ  هروس  ( 10

قیبـطت نیا  عباـنم  یـضعب  .تسا  هدومن  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما  هب  قیبـطت  ار  دوـخ  سفن  مرکا  ربماـیپ  ناتـساد  نیا  رد  ( 11
دنسم ص 300 و ص 166 ؛ ج 2 ، يذمرت ، حیحص  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لئاضف  هباحـصلا ، لئاضف  باتک  ملـسم ، حیحـص  زا : دنترابع 

لقن زین  رذنملا  نبا  ار  تیاور  نیا  دیوگ : یم  یطویس  .هلهابم  هیآ  ریسفت  رد  یطویـس ، روثنملا  ّردلا  ص 185 ؛ ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا 
رخف ریسفت  هلهابم ؛ هیآ  ریسفت  يرشخمز ، فاّشک  ریـسفت  ص 63 ؛ ج 7 ، یقهیب ، ننس  ص 150 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتـسم  دنک ؛ یم 
رجح نبا  هقّرحملا ، قـعاوصلا  ص 75 ؛ يدحاو ، لوزنلا  بابـسا  ص 212 ؛ ج 3 ، يربط ، ریرج  نبا  ریـسفت  هلهابم ؛ هیآ  ریـسفت  يزار ،
همه هک  تسا  نیا  یجنلبـش  ریبعت  میدـش و  رکذـتم  هنومن  ناونع  هب  ار  عبانم  نیا  ص 70 . ج 3 ، يواضیب ، ریسفت  ص 93 ؛ ینالقسع ،

.دنا هدرک  قیبطت  مالسلا  امهیلع  یلع  دّمحم و  رب  ار  انسفنا »  » نیرّسفم

مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  مه  ار  هیآ  نیا  يوبن  راثآ  ناگدـننک  لقن  ریـسفت و  ناـیاوشیپ  زا  یعمج  هیآ 55 ؛ هدئام ، ( 12
ص ج 6 ، ریسفت ، رد  زیرج  نبا  ص 13 . ج 3 ، ریبک ، ریسفت  رد  يزار  رخف  ص 293 ، ج 2 ، روثنملاردلا ، رد  یطویس  دننام  دنناد ، یم 

، یحبص دومحم  دمحا  هیرشع ، انثالا  هعیشلا  يدل  همامالا  هیرظن  زا  لقن  ...هدبع  دّمحم  خیش  ص 165 ، ج 2 ، يواضیب ، . 165
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ص 186.

، میراد رظن  رد  تایآ  زا  ام  هک  يا  هجیتن  رد  ای  هروبزم ، تایآ  زا  یـضعب  قاـبطنا  رد  ّتنـس  لـها  ياـملع  زا  یـضعب  هک  تسا  تسرد 
رظن قافتا  مالـسلا  هیلع  یلع  يالاو  ماقم  هب  هروبزم ، تایآ  تلالد  رد  ّتنـس  لـها  زا  یناوارف  هورگ  و  همه !؟ یلو  دـنا ، هدرک  هشقاـنم 
هورگ هب  مه  فلاخم  ضعب  نآ  دش ، یمن  یقلت  یفنم  يرگید  تیـصخش  هروبزم ، تایآ  هب  کسمت  اب  رگا  تفگ : ناوت  یم  دـنراد و 

.دنتسویپ یم  مود 

تحارـص اب  ار  یلع  مان  لاعتم  دـنوادخ  رگا  هک  درک  نایب  وحن  نیا  هب  هروبزم ، تایآ  هراـبرد  ار  ناناملـسم  همه  رظن  قاـفتا  ناوت  یم 
، دـش یم  هداد  يا  هتـسیاش  تیـصخش  کی  هب  تسا ، هدـمآ  تایآ  رد  هک  تازایتما  نآ  تبـسن  درب ، یم  ثحب  دروم  تایآ  رد  لـماک 

هیلع یلع  يارب  ار  تازایتما  نآ  میقتـسم  روط  هب  ای  تسا ، هدش  لقن  ًارتاوتم  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یتایاور  اریز 
.میقتسم ریغ  روط  هب  ای  تسا ، هدرک  تابثا  مالسلا 

ص 58 و 59 چ 2. ج 2 ، ریدغلا ، زا  لقن  هب  ص 10  يزوجلا ، نبا  طبس  هرکذت ؛ ص 178 و  یمزراوخ ، بیطخ  بقانم -  ( 13

ص ج 3 ، كردتسملا ، یف  يروباسینلا  مکاحلا  ص 443 ؛ ج 1 ، ینیلکلا ، یفاکلا ، ص 570 ؛ ج 652 ، رشاع ، باب  هادهلا ، تابثا  ( 14
ص 121. ج 9 ، یمثیهلا ، دئازلا ، عمجم  ، 137

.120 هبوت ، هروس  ( 15

ص 252. ح 8 ، باب 9 ، ج 2 ، هادهلا ، تابثا  ( 16

.رخآ ص  ج 4 ، هادهلا ، تابثا  ( 17

.رخآ ص  ج 4 ، هادهلا ، تابثا  ( 18

ص 101. یفطصملا ، هراشب  ص 548 ؛ باب 9 ، ج 2 ، هادهلا ، تابثا  ( 19

ص 374. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ص 207 ؛ قودصلا ، خیشلل  لاصخلا  ص 3 ؛ ج 27 ، راونألاراحب ، ( 20

، دیفملا خیشلل  یلامألا  ، 13 ص 14 -  رشاع ، باب  ج 4 ، هادهلا ، تابثا  ( 21
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ص 262. ج 2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ص 63 ؛ یلامألا ، یف  یسوطلا  خیشلا  ص 285 ،

ص 299. ج 2 ، يذمرت ، حیحص  ( 22

ص 12. هجام ، نبا  حیحص  ( 23

ص 111. ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  ( 24

ص 56. ج 2 ، يربط ، خیرات  ( 25

ص 3 و 18. ییاسن ، صیاصخ  ( 26

ص 394. ج 6 ، لامعلا ، زنک  ( 27

ص 394. ج 6 ، لامعلازنک ، ( 28

ص 155. ج 2 ، هرضنلا ، ضایرلا  ( 29

ص 14. ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  ( 30

ص 144. نارمع ، لآ  ( 31

ص 126. ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  ( 32

ص 18. ییاسنلا ، صیاصخ  ( 33

ص 226. ج 2 ، هرضنلا ، صایرلا  ( 34

ص 205. ج 9 ، یمثیه ، دئاوزلا  عمجم  ( 35

ص 159. ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  ( 36

 . ح 8509 ص 143 ، ج 5 ، ییاسن ، ننس  ( 37

ص 113. ج 7 ، لامعلا ، زنک  ( 38

ج 9 ص 205. یمثیه ، دئاوزلا ، عمجم  ( 39

ص 159. ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  ماما  دنسم  ( 40

هتخانشان يدرم  گرزب  مالسلا  هیلع  یلع  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 159. ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  ( 41

ص 302. ج 8 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 42

ص 63. ج 2 ، يربط ، خیرات  ( 43

ص 167. ج 2 ، يربط ، بحم  هرضنلا ، ضایر  ( 44

ص 408. ج 6 ، یقتم ، لاّمعلازنک ، ( 45

ص 401. ج 6 ، یقتم ، لاّمعلازنک ، ( 46

ص 230. ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  ماما  دنسم  ( 47

ص 391. ج 6 ، یقتم ، لاّمعلازنک ، ( 48

ص 114. ج 8 ، دعس ، نبا  تاقبط  ( 49

ص 124. ج 3 ، یقتم ، لاّمعلازنک ، ( 50

ص 13. لوا ، مسق  ج 3 ، دعس ، نبا  تاقبط  ( 51

ص 14. دعس ، نبا  تاقبط  ( 52

ص 394. ج 6 ، یقتم ، لاّمعلازنک ، ( 53

ص 17. ج 1 ، هرضنلا ، ضایر  ( 54

ص 400. ج 6 ، یقتم ، لاّمعلازنک ، ( 55

ص 112. ج 9 ، یمثیه ، دئاوزلا ، عمجم  ( 56

ص 355. ج 4 ، يوانم ، ریدقلا ، ضیف  ( 57

ص 155. ج 3 ، یقتم ، لاّمعلازنک ، ( 58

ص 154. نیشیپ ، ( 59

ج نامه ، ( 60
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ص 122. ، 6

ص 161. ج 6 ، یقتم ، لاّمعلازنک ، ( 61

ص 395. ج 6 ، یقتم ، لاّمعلازنک ، ( 62

ص 61. ج 3 ، یقتم ، لاّمعلازنک ، ( 63

هیآ 47. رجح ، هروس  ( 64

ص 13. ج 1 ، هرضنلا ، ضایر  ( 65

ص 40. ج 5 ، یقتم ، لامعلازنک ، ( 66

ص 209. ج 2 ، يربط ، بحم  هرضنلا ، ضایر  ( 67

ص 40. ج 5 ، یقتم ، لاّمعلازنک ، ( 68

ص 15. ج 1 ، يربط ، بحم  هرضنلا ، ضایر  ( 69

ص 17. ج 1 ، يربط ، بحم  هرضنلا ، ضایر  ( 70

ص 168. ج 2 ، يربط ، بحم  هرضنلا ، ضایرلا  ( 71

ص 201. ج 2 ، يربط ، بحم  هرضنلا ، ضایرلا  ( 72

ص 92. يربط ، بحم  یبقعلا ، رئاخذ  ( 73

ص 217. ج 3 ، ریثا ، نبا  هباغلادسا ، ( 74

ص 460. ج 2 ، ربلادبع ، نبا  باعیتسا ، ( 75

ص 252. ج 7 ، یناهفصا ، میعن  نبا  ایلوالا ، هیلح  ( 76

ص 287. ج 7 ، يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  ( 77

ص 159. ج 6 ، یقتم ، لامعلازنک ، ( 78

ص 398. ( 79
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ص 355. ج 4 ، يوانم ، ریدقلا ، ضیف  ( 80

ص 159. ج 2 ، يربط ، بحم  هرضنلا ، ضایر  ( 81

ص 268. ج 12 ، يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  ( 82

ص 490. ج 2 ، ربلادبع ، نبا  باعیتسا ، ( 83

ص 74. ینالقسع ، هقرحملا ، قعاوصلا  ( 84

ص 482. ج 3 ، يوانم ، ریدقلا ، ضیف  ( 85

ص 152. ج 6 ، یقتم ، لامعلازنک ، ( 86

ص 2. لوا ، مسق  ص  ج 4 ، رجح ، نبال  هباصإلا  ( 87

ص 75. ینالقسع ، هقرحملا ، قعاوصلا  ( 88

ص 27. يوانم ، قئاقحلازونک ، ( 89

ص 131. ج 9 ، یمثیه ، دئاوزلا ، عمجم  ( 90

ص 121. ج 9 ، یمثیه ، دئاوازلا ، عمجم  ( 91

ص ج 14 ، يدادغبلا ، بیطخلا  نع  ص 545 ؛ ج 2 ، یبرغملا ، یضاقلا  رابخألا ، حرش  ص 50 ؛ رشع ، باب  ج 4 ، هادهلا ، تابثا  ( 92
، صئاصخلا یف  یئاسنلا  نع  و  ح 372 ؛ ص 325 ، هبقانم ، یف  یلزاغملا  نبا  هاور  هنع  و  ص 37 ؛ نیسحلا ، لتقم  یف  یمزراوخلا  49 ؛

ریثک نبا  و  ص 14 ؛ ج 28 ، هریسفت ، یف  يربطلا  و  ص 39 ؛
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ص 326. ج 4 ، هریسفت ، یف 

ص 395. ج 6 ، یقتم ، لامعلازنک ، ( 93

ص 395. یقتم ، لامعلا ، زنک  ( 94

ص 163 و 175. ج 2 ، يربط ، بحم  هرضنلا ، ضایر  ( 95

ص 405. ج 6 ، یقتم ، لامعلا ، زنک  ( 96

ص 405. ج 6 ، یقتم ، لامعلازنک ، ( 97

ص 3. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  همدقم  ( 98

ص 470؛ ج 4 ، يوانملا ،)  ) ریغصلا عماج  حرش  ریدقلا  ضیف  ص 832 ؛ ج 5 ، لامعلا ، زنک  ص 36 ؛ ج 2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ( 99
ص 100. يرذالبلل ، فارشألا  باسنأ 

(. هیقشقش ، ) هبطخ 3 هغالبلا ، جهن  ( 100

.30 میرم ، هروس  ( 101

عفرت و نأ  هَّللا  نذا  تویب  یف  مکلعجف  مکب  انیلع  َّنم  یتح  نیقدـحم  هشرعب  مکلعجف  ًاراونا  هَّللا  مکقلخ  : » هریبک هعماج  تراـیز  ( 102
رب هکنآ  ات  داد  رارق  دوخ  شرع  فارطا  رد  درک و  قلخ  يراونا  تروص  هب  ار  دّمحم -  لآ  دّمحم و  امش -  دنوادخ  همسا : اهیف  رکذی 

هدوملا عیبانی  .داد  رارق  دوش ، هدرب  اهنآ  رد  شسدقم  مان  دنـشاب و  عیفر  ات  دومرف  هزاجا  ییاه  هناخ  رد  ار  امـش  داهن و  تنم  مدرم )  ) ام
«. ...يرون نم  یتیب  لهأ  قلخ  ج 7 ...« : بقانملا ، نع  ص 45  ج 1 ، يزودنقلل ،

.13 تارجح ، هروس  ( 103

.9 رمز ، هروس  ( 104

.95 ءاسن ، هروس  ( 105

ریبکلا مجعملا  ص 114 ، ج 9 ، یمثیهلل ، دئاوزلا ، عمجم  ص 136 ؛ ج 3 ، يروباسینلل ، كردتسملا ، ص 574 ، ج 2 ، لاصخلا ، ( 106
، يدنهلل لاّمعلازنک  ص 415 ؛ ج 1 ، یطویسلا ، ریغصلا ، عماجلا  ج 3،ص 1102 ؛ ربلادبع ، نبال  باعیتسإلا  ص 55  ج 11 ، یناربطلا ،

ص 148. ج 13 ،

ربکالا هنابالا  باتک  یف  يربکعلا  هطب  نبا  نع  ص 334 ، ج 4 ، قحلا ، قاقحا  حرش  ص 40 ؛ ج 3 ، هباصإلا ، شماه  باعیتسإلا ، ( 107
یبا نب  یلع  یتّمأ  یضقا   » رمع نبا  نع  حیباصملا  هنسلا و  حرش  نع  ص 72  يواخسلل ، هنسحلا  دصاقملا  نع  و 
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«. بلاط

بلاطم ص 267 ؛ ج 1 ، یسربطلل ، يرولا  مالعا  ص 224 ؛ ج 11 ، مالسإلا ، خیرات  ص 40 ؛ ج 3 ، هباصإلا ، شماه  باعیتسإلا ، ( 108
ص 219. ج 1 ، يرزودنقلل ، هدوملا  عیبانی  ص 160 ؛ یعفاشلا ، دّمحم  لوؤسلا 

ص 226. ج 1 ، میقتسملا ، طارصلا  ص 286 ؛ سوواط ، نبا  دعسلا ، دعس  ( 109

لصف 27. یمزراوخ ، بقانم  ( 110

.هفوک رد  یلحم  مان  ( 111

ص 301. ج 11 ، یماشلا ، یحلاصلا  داشرلا  يدهلا و  لبس  ص 403 ؛ ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  ص 334 ؛ ج 40 ، راونالاراحب ، ( 112

ص 95. ج 2 ، بقانملا ، ص 117 ؛ يروباسینلا ، لاتفلا  نیظعاولا  هضرو  ص 322 ؛ ج 4 ، راونالاراحب ، ( 113

ج 3. یع ، ماما  هبطخ  هغالبلا ، جهن  ( 114

ص 497. ج 29 ، راونألاراحب ، ص 48 ؛ ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ( 115

ص 498. ج 29 ، راونألاراحب ، ص 92 ؛ دیفم ، خیش  لمجلا ، ص 456 ، شماه 2 ، يربط ، دشرتسملا ، ( 116

ص 555. ج 2 ، لاّمعلازنک ، ج 2،ص 445 ؛ يروباسنلا ، مکاحلا  كردتسملا ، ص 327 ؛ ج 40 ، راونألاراحب ، ( 117

زیهجت ص 143 ؛ يزودـنقلا ، هدوـملا ، عیباـنی  ص 374 ؛ یـسوطلا ، خیـشلا  یلاـمآلا  هیقـشقش ، هبطخ  ص 136 ، هغـالبلا ، جـهن  ( 118
.طوطخم ص 187  يولهدلل ، یشیجلا 

ص ج 97 ، ص 116 ، ج 41 ، راونألاراحب ، ص 377 ؛ ،ج 1 ، بوشآ رهـش  نبا  بقانملا  هبطخ 15 ؛ ص 4 ، ج 3 ، هغالبلا ، جهن  ( 119
.59

ص 155. ج 41 ، ص 485 /  ج 33 ، راونألاراحب ، همان 3 ؛ هغالبلا ، جهن  ( 120

ص 442. ج ، يزودنقلل ، هدوملا  عیبانی  ص 360 ؛ ج 72 ، ص 347 /  ج 40 ، راونألاراحب ، هبطخ 15 ؛ هغالبلا ، جهن  ( 121

ص 72. ج 2 ، يراوزبس ، يداهالم  ینسحلا ، ءامسالا  حرش  ( 122

ص 317. ج 1 ، یقارن ، يدهم  دّمحم  تاداعسلا ، عماج  ( 123

هدام رد 30  دـش  مالعا  بیوصت و  للم  نامزاس  یمومع  عمجم  طسوت  يدالیم  ربماسد 1948  مهد  رد  هک  رـشب  قوقح  هیمالعا  ( 124
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ره اب  نآ  ریغ  یـسایس و  هدیقع  بهذـم ، نابز ، سنج ، گنر ، داژن ، ره  اب  مدرم -  همه  يرادروخرب  لیبق : زا  تسا  یتاعوضوم  لماش 
رسمه تماقا و  لحم  هنادازآ  باختنا  ّقح  سک  ره  نینچمه  ناسکی ، هاگداد  نوناق و  تینما ، قوقح ، يدازآ ، زا  یتیّلم - 
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هطـساو هب  هاوخ  ًامیقتـسم و  هاوخ  دوخ ، روشک  یمومع  روما  هرادا  رد  دـناوت  یم  هدوب و  اراد  يروشک  ره  رد  روشک و  ره  زا  ار  دوخ 
.دیوج تکرش  دنا ، هدش  باختنا  هنادازآ  هک  یناگدنیامن 

ص 292. ج 28 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 151 ؛ ج 10 ، یسوطلا ، خیشلا  ماکحالا  بیذهت  ص 156 ؛ ج 5 ، يربط ، ( 125

ص 171. ج 2 ، دعس ، نبا  تاقبط ، ( 126

ص 124. ج 2 ، تاقثلا ، ( 127

.هبیش یبا  نبا  فنصملا  هرامش 1218 . ص 886 ، ج 2 ، ملسم ، حیحص  ( 128

هرامش 6739. ص 106 ، ج 12 ، هرامش 2027 ، ص 24  ج 4 ، یلعی : یبا  دنسم  ( 129

ص 394. ج 1 ، خیراوتلا ، نویع  ( 130

ص 30. صاوخلا ، هرکذت  ( 131

ص 193. ج 4 ، يراخب ،) ، ) ریبکلا خیراتلا  ( 132

ص 34. ج 1 ، قودصلل ، عئارشلا  للع  ص 702 ؛ قودصلا ، خیشلل  یلامالا  ص 96 ؛ ج 1 ، ماصخلا ، هجح  دارملا و  هیاغ  ( 133

.لوا پاچ  ص 19 ، قادرج ، جرج  هیناسنالا -  هلادعلا  توص  ( 134

.لوا پاچ  همجرت  همدقم  ج 1 / دوصقملادبع ، حاتفلادبع  یلع -  مامالا  ( 135

ص 7. هیناسنالا ، هلادعلا  توص  ( 136

ص 49 و 50. زرواشک ، میرک  ياقآ  همجرت  یکسفشورطپ ، ناریا ، رد  مالسا  ( 137

ص 23 و 24. ج 1 ، قادرج ، جروج  هیناسنالا -  هلادعلا  توص  ( 138

ص 56. ینالیجلا ، هَّللا  لضف  نب  یلع  قیبطتلا ، قیفوت  زا  لقن  انیس  نبا  هیجارعم ، ( 139

ص 5. همدقم ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ( 140

رصم 1378. پاچ  ص 16 و 17  ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ( 141

ص 28 و 29. ج 1 ، ذخأم ، نیمه  ( 142
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.77 ص 72 -  رواخ ، هلالک  پاچ  يونثم ، لوا  رتفد  ( 143

.میهاربا لضفلاوبا  دّمحم  ملقب  همدقم  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ( 144

ص 207. ج 37 ، راونألاراحب ، ص 92 ؛ ج 1 ، نیظعاولا ، هضور  ص 59 ؛ ج 1 ، جاجتحا ، ( 145

، سوواط نبا  نیصحتلا ، ص 93 ؛ ج 1 ، نیظعاولا ، هضور  ص 60 ؛ ج 1 ، جاجتحا ، ( 146
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ص 207. ج 37 ، راونألاراحب ، ص 582 ؛

ص 210. ج 37 ، راونألاراحب ، ص 582 ؛ سوواط ، نبا  نیصحتلا  ص 94 ؛ ج 1 ، نیظعاولا ، هضور  ( 147

ص ج 2 ، لامعألا ، لابقا  ص 589 ؛ ج 1 ، سوواط ، نبا  نیـصحتلا  ص 99 ؛ ج 1 ، نیظعاولا ، هضور  ص 69 ؛ ج 1 ، جاجتحا ، ( 148
ص 133. ج 37 ، راونألاراحب ، ص 357 ؛ ج 1 ، سوواط ، نبا  نیقیلا  347 ؛

ص 64. ج 2 ، یناشاکلل ، یفاصلا  ریسفتلا  ص 215 ؛ ج 37 ، یسلجم ، راونألاراحب  ص 65 ؛ ج 1 ، جاجتحا ، ( 149

.141 ءاسن ، هروس  ( 150

.113 دوه ، هروس  ( 151

هرامش 79. ص 86 ، یئاسن :)  ) مالسلا هیلع  یلع  صئاصخ  هرامش 8464 ، ص 130  ج 5 ، یئاسن :)  ) يربکلا ننسلا  ( 152

لاح حرش  رد  هرامـش 566 و 567  رد  .شخیراترد  رکاسع  نبا  یلاما و  رد  یلماحم  هیالولا و  باتک  رد  هدقع  نبا  ار  ثیدـح  نیمه 
میدرک و يدنب  عمج  ار  تیاور  دنچ  ظافلا  ام  و  دنا ، هدرک  لقن  يرت  لصفم  تارابع  اب  روبزم  يوار  ود  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.دوش هعجارم  ص 173  ج 4 ، يراخب : ریبک  خیرات  هب  .میدروآ  نآ  يارب  یحیضوت  تافاضا  یهاگ 

رفن یـس  نیدهاش  هک  ینعم  نیا  هب  درادن ، تافانم  رگیدکی  اب  تیاور  نیا  .تسا  هدـش  رکذ  رفن  یـس  دـمحا  دنـسم  تیاور  رد  ( 153
.دنا هدوب  ردب  لها  زا  ناشرفن  هدزاود  هک  دنا  هدوب 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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