
http://www.ghaemiyeh.com






اهیلع هللا  مالس  هموصعم  ترضح  تیب  لها  همیرک  ياه  ینتسناد 

: هدنسیون

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ع)  ) تیب لها  همیرک  13ياهینتسناد 

باتک 13تاصخشم 

13همانیگدنز

13همانیگدنز

شناد 13همشچرس 

لیاضف 15رهظم 

س)  ) هموصعم ترضح  یملع  15ماقم 

ترایز 16تلیضف 

مق رهش  16ندیزگرب 

تایاور رظنم  زا  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  17ترایز 

ع)  ) هموصعم ترضح  هرابرد  روثأم  17ترایز 

« هموصعم  » بقل مالسلا و  هیلع  اضر  18ماما 

تیب لها  18همیرک 

س)  ) هموصعم ترضح  18باقلا 

س)  ) هموصعم ترضح  18تعافش 

مق تسادق  20ّرس 

متشه ماما  هب  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  تاهابم  20تبحم و 

ناوناب 21دمآرس 

ریظن یب  21تلیضف 

لاصو 22يوب 

22رعش

نیگمغ 23بورغ 

23ترایز

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


ترایز 23بادآ 

همانترایز 25نتم 

26همجرت

28بتک

اهیلع هللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  یناگدنز  رب  28یهاگن 

یکدوک نارود  دلوت و  - 128

ردپ تداهش  اهجنر و  زاغآ  - 231

ورم هب  ردارب  رفس  - 334

ورم يوس  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  رهاوخ  ترجه  - 438

هواس رد  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  نارئاز  ناوراک  - 541

ع)  ) مظاک ماما  رتخد  تافو  يرامیب و  - 642

يراپسکاخ مسارم  - 744

نونک ات  هتشذگ  زا  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  فیرش  رازم  - 845

س)  ) هموصعم همطاف  ترضح  ترایز  شاداپ  - 946

اه 46یقرواپ 

توکلم 46يوناب 

راتفگ 46شیپ 

تایاور 49رابخا و 

تیبلها مرح  59مق 

نآ نیرفآ  راختفا  مان  مق و  60رهش 

مق رهش  نیوانع  تایصوصخ و  62ایازم و 

مق مدرم  66يایازم 

اهیلع هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  تیبلها ، مرح  73غارچ 

اهیلع هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  80ششخرد 

مالّسلاامهیلع بنیز  ترضح  هب  هموصعم  ترضح  85تهابش 

مالّسلا مهیلع  تیبلها  همیرک  87تافو 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com
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رادباقن ياهمناخ  يوس  زا  196توعد 
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ناموت رازه  201تکرب 

دایز مک و  یب  202هلاوح 

ناسآ یعیبط و  203نامیاز 

رادید 203دعوم 

تساشگ لکشم  مالسلا  هیلع  تیبلها  204همیرک 

هرابود 204تایح 

ینامتخاس حلاصم  ندنام  205ظوفحم 

مداخ ياپ  نتفای  206افش 

نادنز زا  نتفای  207تاجن 

رادشفک نیمداخ  هب  ترضح  208تیانع 

ادخ هناخ  209ترایز 

لال 209يافش 
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212تلحر

رهطم مرح  يانب  216دیدجت 

تبیه یب  یب  ترضح  219تامارک 

ناجیابرذآ يروهمج  رد  مالسا  رگایحا  تبیه ، یب  یب  220ترضح 

: تشون 223یپ 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  نارتخد  جاودزا  كرت  224ببس 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  نارتخد  جاودزا  كرت  224ببس 

وفک 228مه 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  جاودزا  كرت  230لیلد 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  238تلحر 

مق رهش  تلیضف  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترضح  239تمظع 

: تشون 240یپ 

مالسلا امهیلع  هموصعم  ترضح  موصعم و  242نیرخآ 

مالسلا امهیلع  هموصعم  ترضح  موصعم و  242نیرخآ 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  همان  ترایز  رد  موصعم  نیرخآ  لوا : 243شخب 

243هراشا

مالس يادها  بدا و  ضرع  243.فلا 

مالسلا هیلع  تیب  لها  رورس  شیاشگ و  يارب  اعد  245.ب 

تعجر ای  روهظ  نامز  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  اب  یهارمه  يارب  اعد  245.ج 

مق مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترضح  موصعم ، نیرخآ  مود : 246شخب 

246هراشا

فیرشلا یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  نانیشناج  تیبرت  247.فلا 

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  ناروای  تیبرت  249.ب 

: تشون 250یپ 

باتفآ رهاوخ  راس  هیاس  رد  254بایماک 

باتفآ رهاوخ  راس  هیاس  رد  254بایماک 
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255همدقم

ترایز راثآ  لوا : 255شخب 

ترایز بادآ  مود : 258شخب 

یهقف یملع و  تیصخش  . 2260

نادنز رد  نابرهم  يردپ  . 3260

ردپ گوس  رد  رتخد  . 4260

ردارب قارف  رد  رهاوخ  . 5262

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  همان  . 6262

ناریا هب  تمیزع  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترضح  ناهارمه  . 7262

مق يوس  هب  تمیزع  . 8263

باتفآ رهاوخ  زوسناج  تداهش  . 9264

مالسلا مهیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  رهطم  رکیپ  عییشت  مسارم  . 10264

؟ درکن جاودزا  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ارچ  . 11265

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  همان  ترایز  . 12266

266هراشا

تبرق دصق  269.ج 

269هجیتن

270عبانم

: تشون 270یپ 

مق هب  تاداس  ترجاهم  272للع 

مق هب  تاداس  ترجاهم  272للع 

عبشت شرتسگ  رد  تاداس  273شقن 

مق تاداس  یماسا  274تسرهف 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  276نادنزرف 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  277نادنزرف 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  278نادنزرف 
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ير مق و  يابقن  مود : 279شخب 

: تشون 279یپ 

زکرم 285هرابرد 
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ع)  ) تیب لها  همیرک  ياهینتسناد 

باتک تاصخشم 

1387 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هسانشرس :

 . ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  شهوژپ  تنواعم  ع /)  ) تیب لها  همیرک  ياهینتسناد  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1387 ناهفصا ،  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ناهفصا : : رشن تاصخشم 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  يرهاظ : تاصخشم 

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

.یسانشباتک .ق -  201 183 - ؟ ع ،)  ) یسوم تنب  س ،)  ) هموصعم عوضوم :

.یسانشباتک مق -  عوضوم :

همانیگدنز

همانیگدنز

يوناب نیا  .دوشگ  ناهج  هب  مشچ  هنیدـم  رهـش  رد  يرجه ، لاس 173  هدعقیذ  لوا  زور  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح 
تدابع و .دـندوب  هتـسارآ  یقالخا  لیاضف  هب  همه  نادـنزرف ، ردام و  ردـپ و  هک  تفای  شرورپ  یطیحم  رد  زاغآ ، ناـمه  زا  راوگرزب ،

تافـص زا  ادخ ، دای  زین  ینمادـکاپ و  یگدنـشخب و  تامیالمان ، ربارب  رد  تماقتـسا  يرابدرب ، ییوگتـسار و  اوقت ، ییاسراپ و  دـهز ،
، تیاده نایاوشیپ  ناگدیزگرب و  همه  نادناخ ، نیا  ناردـپ  .تفر  یم  رامـش  هب  تشرـس  وکین  تریـس و  كاپ  نادـناخ  نیا  هتـسجرب 

.دندوب تیناسنا  یتشک  ناراد  ناکس  تماما و  كانبات  ياهرهوگ 

شناد همشچرس 

ردـپ هکنآ  زا  سپ  .تفای  شرورپ  دوب ، یقالخا  لیاضف  اوقت و  ملع و  همـشچرس  هک  ینادـناخ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح 
تیبرت میلعت و  رما  راد  هدهع  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ینعی  ماما ، نآ  دنمجرا  دنزرف  دیسر ، تداهش  هب  یمارگ  يوناب  نآ  راوگرزب 

ماما نادـنزرف  زا  کی  ره  ترـضح ، نآ  دایز  تاهجوت  رثا  رد  .تفرگ  هدـهع  رب  زین  ار  نانآ  جراخم  دـش و  دوخ  ناردارب  نارهاوخ و 
نادنزرف زا  کی  ره  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  یکلم  غابص  نبا  .دنتشگ  ناگمه  دزنابز  دنتفای و  تسد  الاو  یماقم  هب  مالـسلا  هیلع  مظاک 

ماما نادنزرف  نایم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  دعب  دیدرت  نودب  دراد .» روهـشم  یتلیـضف  مظاک ، هب  فورعم  یـسوم  نسحلا  یبا 
، اه بقل  یماسا ، زا  تقیقح  نیا  .تسا  نانآ  نیرت  ماقمالاو  یقالخا ، یملع و  رظن  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  ع ،)  ) مظاـک

زین ناشیا  هک  دزاس  یم  نشور  تقیقح  نیا  تسا و  راکشآ  دنا ، هدومن  ناشیا  زا  مالسلا  هیلع  راهطا  همئا  هک  یتافیـصوت  اه و  فیرعت 
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بنیز ترضح  نوچ 
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.تسا هدوب  هملعم » ریغ  هملاع   » اهیلع هللا  مالس 

لیاضف رهظم 

يدنلب تاماقم  اه و  تلیضف  مالسلا  هیلع  ناموصعم  تایاور  .تسا  تاماقم  لیاضف و  رهظم  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترـضح 
نآ تسا و  یمرح  ادخ  يارب  هک  دیشاب  هاگآ  : » دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دهد  یم  تبـسن  ترـضح  نآ  هب  ار 
مرح هک  دـینادب  .تسا  هفوک  نآ  تسا و  یمرح  نانمؤمریما  يارب  .تسا و  هنیدـم  نآ  تسا و  یمرح  ادـخ  ربماـیپ  يارب  و  تسا ؛ هکم 

نآ يات  هس  هک  دراد  هزاورد  تشه  تشهب  دینادب  تسام ، کچوک  هفوک  مق ، هک  دیـشاب  هاگآ  .تسا  مق  نم ، زا  دعب  منادنزرف  نم و 
نایعیش همه  وا ، تعافـش  اب  هک  دنک  یم  تلحر  اج  نآ  رد  یـسوم ، رتخد  همطاف ، مان  هب  نم  نادنزرف  زا  ییوناب  .تسا  مق  يوس  هب  اه 

« .دنوش یم  تشهب  دراو  ام 

س)  ) هموصعم ترضح  یملع  ماقم 

هک هدش  لقن  .دراد  يدنلب  یملع  ماقم  تسا و  عیـشت  ناهج  ماقم  الاو  ردـقنارگ و  ناوناب  هلمج  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح 
هرونم هنیدم  هب  ناشیا ، زا  ییاه  شسرپ  ندیسرپ  مالسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  رادید  دصق  هب  نایعیـش ، زا  یعمج  يزور 

نآ رد  هک  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  هب  ار  دوخ  ياه  شسرپ  دوب ، ترفاسم  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نوچ  .دندش  فرـشم 
رفـس زا  ناشیا  زونه  یلو  دـنتفر ، ماما  لزنم  هب  رگید  راب  يارب  زور  نآ  يادرف  .دـنداد  لـیوحت  دوبن ، شیب  لاـسدرخ  یکدوک  ماـگنه 

هک نیا  زا  لفاغ  دنـسرب ، ماما  تمدـخ  هب  يدـعب  ترفاسم  رد  اـت  دنتـساوخ  زاـب  ار  دوخ  ياـه  شـسرپ  راـچان ، هب  سپ  .دوب  هتـشگنرب 
رایسب دندرک ، هظحالم  ار  اه  خساپ  یتقو  .تسا  هتشاگن  ار  اه  شسرپ  باوج  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح 
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رفعج نب  یسوم  ماما  اب  هار  نیب  رد  راگزور  ياضق  زا  .دنتفگ  كرت  ار  هنیدم  رهـش  ناوارف ، يرازگـساپس  زا  سپ  دندش و  لاحـشوخ 
شردـپ دومرف : راب  هس  دـندرک ، هعلاطم  ار  اه  شـسرپ  خـساپ  ماما  یتقو  .دـنتفگ  زاـب  ار  شیوخ  يارجاـم  هدـش ، هجاوم  مالـسلا  هیلع 

.شیادف

ترایز تلیضف 

بان تیونعم  زا  لالز  تسا  یماج  ترایز ، اعد و  .تسا  ندوب  ادـخ  اب  جوا  اـت  ییاـهنت ، هشوگ  زا  ندوشگ  لاـب  رپ و  تراـیز ، اـعد و 
هماگنه رد  روجهم  حور  دایرف  هنامز ، دولآرابغ  ياضف  رد  يدـیما  هقراب  س ،)  ) هموصعم مرح  ترایز  و  یگدـنز ؛ كانـشطع  ماـکرد 

ناسنا هب  س ،)  ) هموصعم همطاف  دـقرم  تراـیز  .تسا  تشهب  ياـه  ناتـسغاب  زا  هتـساخرب  كاـنحرف و  یمیـسن  و  يربخ ، یب  تلفغ و 
اب رازم  ترایز  .دنک  یم  توعد  رتشیب  شالت  هب  دراد و  یم  زاب  يدیمون  بادرگ  رد  ندش  قرغ  زا  ار  وا  و  دـهد ، یم  سفن  هب  دامتعا 

بکرم زا  دنک ، عوضخ  وا  ربارب  رد  دـنیبب ، راگدرورپ  دـنمزاین  ار  دوخ  مرح ، رئاز  هک  دوش  یم  ببـس  س ،)  ) تیب لها  همیرک  يافص 
هطـساو ار  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  دـیآ و  ورف  تساه -  يزور  هیـس  اه و  یتخبدـب  یمامت  همـشچرس  هک  ربکت -  رورغ و 

هدش و هداد  هدعو  یگرزب  رایـسب  شاداپ  ترـضح ، نآ  ترایز  يارب  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  .دهد  رارق  نایملاع  راگدرورپ  هاگرد 
، دـنک ترایز  مق  رد  ار  ما  همع  سک  ره  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  زا  هراـب  نیا  رد  .تسا  تشهب  هب  دورو  نآ ،

«. تسوا نآ  زا  تشهب 

مق رهش  ندیزگرب 

میمصت دیدن ، دوخ  رد  ار  ناسارخ  هب  نتفر  ناوت  نوچ  .دش  رامیب  دیسر ، هواس  رهـش  هب  مالـسلا  هیلع  هموصعم  ترـضح  هکنآ  زا  سپ 
یب دسیون : یم  دیزگرب ، ار  مق  رهش  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترـضح  ارچ  هک  هراب  نیا  رد  ناگدنـسیون  زا  یکی  .دورب  مق  هب  تفرگ 

هب هجوت  اب  تشاد و  رگن  هدنیآ  مهلم و  يور  گرزب ، يوناب  نآ  هک  تفگ  ناوت  یم  دیدرت 
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نیدـب دوب -  دـهاوخ  نآ  زکرم  ناشیا  هاگمارآ  هک  یتیروحم  دـیآ -  یم  شیپ  نیمزرـس  نیا  يارب  اهدـعب  هک  یتیروحم  مق و  هدـنیآ 
هتـشاد و هجوت  نیمزرـس  نیا  تیعقوم  مالـسا و  هدنیآ  هب  یهلا ، يوناب  نآ  هک  دنک  یم  نشور  یبوخ  هب  نایرج  نیا  .دروآ  يور  راید 

.تسا هدرک  يزیر  هیاپ  دوخ  نفدم  اب  ار  نآ  تیزکرم  تیروحم و  هدناسر و  نیمز  رس  نیدب  باتش  اب  ار  دوخ 

تایاور رظنم  زا  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  ترایز 

هک یماگنه  هلمج ، زا  .تسا  هدیسر  موصعم  نایاوشیپ  زا  یناوارف  تایاور  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترـضح  ترایز  تلیـضف  هرابرد 
متـشه ماما  دوش ، یم  بایفرـش  اهیلع  هللا  مالـس  اضر  ماما  سدـقم  رـضحم  هب  دعـس » نب  دعـس   » مان هب  مق ، هتـسجرب  ناثدـحم  زا  یکی 

نب یسوم  رتخد  همطاف  ربق  ایآ  موش ! تیادف  دیوگ : یم  دعس  تسا .» يربق  امش  دزن  رد  ام  زا  دعـس ! يا  : » دیامرف یم  ناشیا  هب  باطخ 
زا تشهب  دشاب ، هاگآ  وا  قح  هب  هک  یلاح  رد  دنک ، ترایز  ار  وا  سک  ره  يرآ ، : » دیامرف یم  دییامرف ؟ یم  ار  اهیلع  هللا  مالـس  رفعج 

« .تسوا نآ 

بجاو وا  رب  تشهب  دنک ، ترایز  ار  وا  سک  ره  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  زین  اهیلع  هللا  مالس  قداص  رفعج  ماما  عیـشت  ناهج  ياوشیپ 
«. تسا تشهب  گنس  مه  وا ، ترایز  : » تسا هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  و  ددرگ .»

ع)  ) هموصعم ترضح  هرابرد  روثأم  ترایز 

زا سپ  هک  تسا  ناشیا  هرابرد  اهیلع  هللا  مالـس  ناموصعم  يوس  زا  يا  همانترایز  دورو  س ،)  ) هموصعم ترـضح  ياـهیگژیو  زا  یکی 
همطاف بهو ، تنب  هنمآ  نوچ : يا  هتسجرب  ناوناب  .دراد  روثأم  ترایز  هک  تسا  يراوگرزب  يوناب  اهنت  وا  س ،)  ) ارهز همطاف  ترضح 

ماقم رد  يدیدرت  کش و  چیه  هک  نوتاخ  سجرن  نوتاخ و  همیکح  يربک ، بنیز  نینبلا ، ما  همطاف  دلیوخ ، تنب  هجیدـخ  دـسا ، تنب 
ماقم هدـنهد  ناشن  نیا  دـنرادن و  اهیلع  هللا  مالـس  ناموصعم  يوس  زا  روثأم  ترایز  مادـک  چـیه  .تسین  اـه  نآ  عیفر  هاـگیاج  دـنلب و 
نیا ناوناب ، هژیو  هب  اهیلع  هللا  مالس  تراهط  تمصع و  تیب  لها  ناوریپ  نایعیـش و  هک  دشاب  .تسا  مالـسا  ردقنارگ  يوناب  نیا  يالاو 

فافع رهظم  وگلا و  هراومه  دنرادب و  ساپ  ار  یلاع  گرزب و  ماقم 
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.دش دهاوخ  دونشخ  ام  همه  زا  گرزب  يوناب  نیا  تمظعاب  حور  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  .دنشاب  ایح  اوقت و  و 

« هموصعم  » بقل مالسلا و  هیلع  اضر  ماما 

شنیرفآ رطعم  منبـش  اه و  یتشز  زا  هتـساریپ  شیاین ، تداـبع و  رد  قرغ  یتشهب ، ییوناـب  اـهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  همطاـف  ترـضح 
یلجت وا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  شردام  تمـصع  هک  دشاب  نآ  وناب ، نیا  ندـیمان  هموصعم »  » لیالد زا  یکی  دـیاش  .تسا 

؛ تسا هدـش  دراو  مالـسا  ماقمالاو  يوناب  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يوس  زا  بقل  نیا  تایاور ، زا  يا  هراپ  ساـسا  رب  .تسا  هتفاـی 
ییاج رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگیم : هرابنیا  رد  مالـسلا  هیلع  یـسلجم  همالع  هعیـش ، تریـس  دیپس  شیدنا و  دـنلب  هیقف  هک  نانچ 

«. تسا هدرک  ترایز  ارم  هک  تسا  یسک  دننام  دنک ، ترایز  مق  رد  ار  هموصعم  سکره  : » دومرف

تیب لها  همیرک 

نایم زا  .دوش  یم  دای  تیب » لها  همیرک   » بقل هب  هعیش ، ردق  نارگ  ناهیقف  نادنمـشناد و  نابز  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح 
، ردقنارگ سانـش  بسن  حیحـص  قداص و  يایور  ساسا  رب  .تسا  هتفای  صاصتخا  ترـضح  نآ  هب  اهنت  ابیز  مان  نیا  تیب ، لها  ناوناب 

.تسا هدش  قالطا  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  رب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  فرط  زا  بقل  نیا  یفجن ، یـشعرم  هللا  تیآ  موحرم 
ترـضح رهطم  ربق  نتفای  يارب  ار  يریگیپ  شالت  زاین ، زار و  اعد و  اب  هک  یفجن  هللا  تیآ  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  اـیؤر ، نیا  رد 

.تیب لها  همیرک  هب  داب  وترب  دومرف : باطخ  هدرک  زاغآ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز 

س)  ) هموصعم ترضح  باقلا 

ریغ رگید  يات  ود  روهـشم و  اه  نآ  زا  یکی  هک  هدـش  رکذ  اـهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  يارب  هماـن  تراـیز  هس  یلک ، روط  هب 
رارق هب  هدـش ؛ رکذ  روهـشم  ریغ  همان  ترایز  ود  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  يارب  هک  ییاه  بقل  یماـسا و  .تسا  روهـشم 

؛) ادـخ زا  دونـشخ   ) هیّـضر راگزیهرپ ؛)  ) هیّقت هتفای ؛) دـح   ) هدیـشر راکوکین ؛)  ) هِّرب هدوتـس ؛)  ) هدـیمح هزیکاپ ،)  ) هرهاـط تسا : لـیذ 
؛) وا ياضر  دروم  ادخ و  دونشخ  يوناب   ) هیّضرم هّیضر  هدیس  وگتـسار ؛) رایـسب  يوناب   ) هقیدص هدیـس  ادخ ؛) تیاضر  دروم   ) هّیـضرم
هللا مالـس  هموصعم  ترـضح  يارب  هک  تسا  یباقلا  تافـص و  زا  هدباع  ّهثدحم و  نینچ  مه  ملاع .) نانز  رورـس   ) نیملاعلا ءاسن  ُهدـیس 

.تسا هدش  ناونع  اهیلع 

س)  ) هموصعم ترضح  تعافش 

نیمه .تسا  هدـش  ریبعت  دومحم » ماقم   » هب نآ  زا  میرک ، نآرق  رد  هک  تسا  مالـسا  یمارگ  لوسر  نآ  زا  تعافـش ، هاگیاج  نیرتـالاب 
دناوت یم  تسا و  لومـش  ناهج  عیـسو و  رایـسب  هک  دنراد  يا  هدرتسگ  تعافـش  مالـسا ، مرکم  لوسر  نادناخ  ناوناب  زا  نت  ود  روط 

، ازج زور  هعیفـش  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  رهطا ، هقیدـص  ردـق ، یلاع  يوناب  ود  نیا  .دریگ  ارف  ار  رـشحم  یلاـها  همه 
، تعافش هک  سب  نیمه  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هدرتسگ  تعافـش  دروم  رد  .دنتـسه  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح 

دنوادـخ  » هلمج نآ ، رد  هک  دروآ  راـگدرورپ  يوس  زا  یمـشیربا  هقاـط  یحو  کـیپ  جاودزا ، ماـگنه  هب  تسا و  ترـضح  نآ  هیرهم 
لقن زین  تنـس  لها  قیرط  زا  ثیدح  نیا  داد ،» رارق  ( هلا هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم تما  زا  ناراکهنگ  تعافـش  ار ، ارهز  همطاف  هیرهم 
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، تعافش یگدرتسگ  تهج  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  زا  سپ  .تسا  هدش 
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هیلع قداص  رفعج  ماما  ترضح  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  .دسر  یمن  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  رشحم ، هعیفش  هب  ییوناب  چیه 
«. دنوش یم  تشهب  دراو  ام  نایعیش  همه  وا ، تعافش  اب  : » دندومرف مالسلا 

مق تسادق  ّرس 

یفرعم و مالـسلا  هیلع  تیب  لها  مرح  ار  مق  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هلمج  زا  .تسا  هدـش  هراشا  مق  تسادـق  هب  یناوارف  ثیداحا  رد 
زا یهورگ  هب  مق  تسادـق  هرابرد  هک  يروهـشم  ثیدـح  نمـض  رد  ناشیا  نینچمه  .تسا  هدرک  ریبعت  هزیکاپ  كاپ و  ار ، نآ  كاـخ 
وا تعافـش ، اب  هک  دنک  یم  تلحر  اج  نآ  رد  یـسوم ، رتخد  همطاف  مان  هب  نم  نادنزرف  زا  ییوناب  : » دندومرف دـندرک ، نایب  ير  یلاها 

ترـضح هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یماگنه  ار  ثیدح  نیا  نم  دیوگ : یم  وا  دـنوش .» یم  تشهب  دراو  ام  نایعیـش  همه 
دراد و یمرب  هدرپ  مق  تسادق  تفارـش و  زمر  زا  الاو ، ثیدـح  نیا  .دوب  هدوشگن  ناهج  هب  هدـید  زونه  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم 

نیهم س ،)  ) تیب لها  همیرک  ربمایپ ، هناحیر  زا  هدـمآ ، تاـیاور  رد  هک  رهـش  نیا  تفارـش  تلیـضف و  همه  نیا  هک  دزاـس  یم  نشور 
درگ و ددـنب و  یم  ورف  ناهج  زا  هدـید  نیمزرـس  نیا  رد  هک  دریگ  یم  همـشچرس  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  مالـسا ، يوناـب 

.دنک یم  کئالم  روح و  ناگدید  يایتوت  ار ، نیمزرس  نیا  كاخ 

متشه ماما  هب  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  تاهابم  تبحم و 

نابات يا  هراتس  ماجنارس  راظتنا ، نرق  عبر  کی  زا  سپ  .دوب  نوتاخ  همجن  دنزرف  اهنت  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مامت ، لاس  تدم 25 
رد هدش و  هتشابنا  فطاوع  نیرتالاو  تسناوت  مالسلا  هیلع  ماما  دوب و  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  گنس  مه  هک  دیـشخرد  همجن  ناماد  زا 

يزیگنا تفگش  تبحم  راشرس و  فطاوع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  شردارب  هموصعم و  ترـضح  نیب  .دنک  راثن  وا  رب  ار  شلد  يادوس 
مظاک ماما  تازجعم  زا  یکی  رد  .تسا  زجاع  نآ  میسرت  زا  ملق  هک  دوب 
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نم : » دیامرف یم  دیتسه ؟ هک  امش  دسرپ : یم  ینارصن  هک  یماگنه  دراد ، یـشقن  زین  مالـسلا  هیلع  هموصعم  ترـضح  هک  مالـسلا  هیلع 
مالسلا هیلع  اضر  ماما  شراوگرزب  ردارب  هب  ترضح  نآ  راشرس  تبحم  زا  ریبعت ، نیا  متسه .» مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رهاوخ  هموصعم ،

.دریگ یم  همشچرس  يردارب  رهاوخ - نیا  هب  ناشیا  تاهابم  زا  زین  و 

ناوناب دمآرس 

زا دعب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نادنزرف  نیب  رد  یحور ، تالامک  يدرف و  تیـصخش  تهج  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  همطاف 
نادنزرف یلاجر ، تادنتـسم  رب  انب  هک  تسا  یلاحرد  نیا  .دراد  ياج  هبتر  نیرتالاو  رد  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  شردارب ،

جاح .تسا  هدوب  دمآرـس  ردق ، نارگ  يوناب  همه  نیا  نیب  رد  همطاف  دـنا و  هدوب  نت  هدـجه  مک  تسد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  رتخد 
یم اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  همطاف  هرابرد  دیوگ ، یم  نخـس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نارتخد  زا  هک  هاگنآ  یمق  سابع  خـیش 

ترضح هب  فورعم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  تنب  همطاف  همظعم ، هلیلج  هدیـس  اه ، نآ  لضفا  هدیـسر ، ام  هب  هچنآ  بسح  رب  : » دسیون
.تسا هموصعم 

ریظن یب  تلیضف 

يو تلیضف  درک و  یفرعم  هوسا  يوناب  ناونع  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  لاجرلا ، سوماق  رد  يرتُست ، یقت  دمحم  خیش 
هنیمز نیا  رد  ناشیا  .تسا  هتسناد  ریظن  یب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ریغ  ع ،)  ) رفعج نب  یسوم  ترضح  نارسپ  نارتخد و  نایم  رد  ار 

نأش مه  یـسک  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دـعب  ناشترثک ، همه  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نادـنزرف  ناـیم  رد  : » دنـسیون یم  نینچ 
رفعج نب  یـسوم  رتخد  همطاف  تیـصخش  هب  شرگن  اهرظن و  راهظا  هنوگ  نیا  ناـمگ  یب  تسین .» اـهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح 

تیاور نیا  .تسا  هدمآ  تسد  هب  مالسلا  هیلع  راهطا  همئا  زا  هدراو  تایاور  نتم و  زا  هک  تسا  راوتـسا  ییاه  تشادرب  رب  مالـسلا  هیلع 
رکذ يو  نارهاوخ  ناردارب و  رگید  يارب  نآ ، ریظن  هک  یماقم  دنا ؛ هدرمـشرب  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  همطاف  يارب  ار  ییاه  ماقم  اه ،

هب دنا و  هدرکن 
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.تسا هتفرگ  رارق  ناهج  رترب  نانز  رامش  رد  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  همطاف  مان  بیترت ، نیا 

لاصو يوب 

ناگراتـس دـننام  ناـشمان  دـنا و  هدرک  هضرع  ناـیناهج  هب  یغورف  رپ  ياـه  هرهچ  ( هلا هـیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تـیب  لـها  کـش  یب 
یسوم هزیکاپ  دنزرف  همطاف  تیالو ، هموظنم  نیمتفه  ناوناب  نایم  رد  هراتس  نیرت  ناشخرد  .دشخرد  یم  لیاضف  نامسآ  رد  ناشخرد 
یگدنز رب  رذگ  اب  نافراع  دنشون و  یم  نامیا  لالز  شمیرح ، زا  تفرعم  ناگنشت  تساهلاس  هک  ییوناب  تسا ؛ مالسلا  هیلع  رفعج  نب 

نیمز هرتسگ  رد  ار  لاـصو  يوب  دـنیاشگ و  یم  دوخ  يور  هب  ار  جورع  ياـهرد  شندـش ، ینامـسآ  ياـه  هظحل  كرد  شا و  هنازرف 
.دنزاس یم  رشتنم 

رعش

مالس ماما ، رتخد  يا  وت  كاپ  ناج  هب 

/ مالس ماقم ، ره  هب  ناکم و  نامز و  ره  هب 

وت ردارب  دوب  ناسارخ  هاش  هک  ییوت 

/ مالس ماقم ، نیا  رب  عیفر و  ماقم  نآ  رب 

راهن لیل و  هب  دوش  ملکت  هک  ددع  ره  هب 

/ مالس مالک ، ره  رت ز  نوزف  راب  رازه 

حبص هعیلط  ات  ماش ، زا  بش و  ات  حبص 

/ مالس ماودلا ، یلع  تسدق  هناتسآ  رب 

وت یمامت  هم  تیالو ، نامسآ  رد 

/ مالس مامت ، هم  يا  ترس  هب  ات  ياپ  ز 

نینوَک هش  رهاوخ  يا  وت  هاگشیپ  هب 

/ مالس ماش  حبص و  هب  قیلخ ، درف  درف  ز 

دیوگ نامز  ره  هب  میوم  رس  ره  هک  منم 

/ مالس ماما ، رتخد  يا  وت  كاپ  ناج  هب 
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نیگمغ بورغ 

هب تفگ و  کیبل  ار  قح  توعد  سپس  دوب و  تایح  دیق  رد  زور  هدفه  اهنت  مق ، رهش  هب  دورو  زا  سپ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 
هظحل ات  عولط  زور  زا  مالسا  راوگرزب  يوناب  نیا  رب  مالـس  .داد  خر  يرجه  لاس 201  رد  هثداـح  نیا  .درک  زاورپ  نیرب  تشهب  يوس 

رب مالس  .تسا  هدرک  ینارون  ار  مق  نیمز  شیافص ، اب  مرح  باتفآ  کنیا  هک  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  كانبات  حور  رب  دورد  .بورغ 
، ادخ دزن  رد  وت  هک  شاب  ام  عیفـش  تمایق ، زور  رد  همطاف ! يا  .یتشهب  ناناوج  نارتهم  رهم و  ناروآ  مایپ  دـنزرف  ناهج و  نانز  رالاس 

.يراد تعافش  يارب  هژیو  یهاگیاج 

ترایز

ترایز بادآ 

اب ات  دـشاب ؛ هتـشاد  لماک  هجوت  نآ  هب  دـیاب  ناملـسم  رئاز  کی  هک  تسا  یلئاسم  نیرت  يرورـض  زا  یکی  ترایز ، بادآ  اـب  ییانـشآ 
میروآ یم  ار  ترایز  بادآ  زا  يا  هدیزگ  اج  نیا  رد  ور ، نیا  زا  دربب ؛ یفاک  هرهب  نید  يایلوا  ترایز  زا  بادآ  نآ  تیاعر 

.دنک لسغ  رفس  زا  شیپ   1

.دریگ رارق  یهلا  هاگرد  لوبق  دروم  وا  ترایز  ات  دورب  ترایز  هب  هبوت  هدامآ  كاپ و  یناج  حور و  اب   2

.دوش فرشم  رهطم ، مرح  هب  وبشوخ  و  هزیکاپ ، ياه  سابل  ابو  دشاب  وضو  اب   3

ترایز هب  تسادـخ ؛  رکذ  لوغـشم  شترایز  دراد و  یم  رب  هاتوک  ار  اه  مدـق  هک  یلاح  رد  عوشخ و  عوضخ و  مامت و  صالخا  اـب   4
.دورب

.دناوخب باوث  تین  هب  ار  لوخد  نذا  دوش و  جراخ  پچ  ياپ  اب  جورخ ، عقوم  دراو و  تسار  ياپ  اب  دورو ، عقوم   6

.دیوگب رکذو  دتسرفب  تاولص  رونم  حیرض  ربق و  هدهاشم  عقوم   7

مالس هموصعم  ترضح  ترایز  ندناوخ  ماگنه   8
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« هللادمحلا  » هبترم و 33  هللا » ناحبـس   » هبترم و 33  ربـکا » هللا   » هبترم نتفگ 34  زا  دعب  دتـسیاب و  هلبق  هب  ور  ترـضح ، رـس  دزن  اهیلع  هللا 
.دناوخب ار  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  هک  فورعم  ترایز  نیمه 

.دنک بلط  ار  دوخ  یعرش  تاجاح  لاعتم  دنوادخ  زا  عرضت  اب  هداهن و  رهطم  حیرض  رب  ار  تروص  پچ  تسار و  فرط   9

(. س  ) ترضح هب  نآ  باوث  ندومن  هیدهو  زامن  تعکر  ود  ندناوخ   10

« تقو لوا  رد  ،.» ترایز رب  تعامج  زامن  نتشاد  مدقم   11

تئارق ینید و  ناردارب  دوخ و  يارب  اعد  شزرمآ و  بلط  رافغتـسا و  اب  سدـقم  ناکم  نیا  رونرپ  ياضف  زا  رتشیب  هچ  ره  هدافتـسا   12
هیلاـع ياـعد  هللا و  نیما  تراـیز  هعماـج و  تراـیز  دـننام  مالـسلا  هیلع  همئا  زا  دراو  ياـه  تراـیز  اـهاعد و  ندـناوخ  میرک و  نآرق 

(«. (ع داجس ماما   » رشع هسمخ  تاجانم  قالخالا و  مراکم  ياعد  نیماضملا و 

: تسا يرورض  رایسب  یساسا  هتکن  ود  رکذ  نایاپ  رد 

، دوش یم  نید  نانمشد  هدافتـسا  ءوس  ثعاب  هک  ییاهراک  ماجنا  زا  ناشنادنزرف  مالـسلا و  هیلع  همئا  عیفر  ناتـسآ  هب  فرـشت  ماگنه   1
هن تسادـخ و  ياضر  دروم  هن  لامعا  لیبق  نیا  هک  ارچ  رونم ، ربق  حیرـض و  هدـهاشم  ماگنه  ندرک  هدجـس  لـثم  مییاـمن ، يراددوخ 

هیلع تیب  لها  شخبتایح  بتکم  ناوریپ  هب  هعیش  نانمشد  يارتفا  تمهت  بجوم  هکلب  ددنـسپ ؛ یم  ار  نآ  ینارون  هاگراب  نیا  بحاص 
.دوش یم  مالسلا 

ندب ياه  سابل  ندیشوپ  زا  هدومن و  ار  لماک  باجح  تیاعر  نید  يایلوا  رضحم  هب  یبایفرـش  ماگنه  ناملـسم ، نارهاوخ  ناوناب و   2
سدقم میرح  نآ  تمرح  و  دنیامن ، يراددوخ  یمالسا  نوئش  فالخ  ای  بسانمان و  يا  هرهچ  اب  ترایز  امن و 
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شاداپ تلیضف و  زا  اهنت  هن  و  دوب ، دهاوخن  شیب  یتحایس  ییامندوخ و  اه  نآ  ترایز  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  دنیامن ، ظفح  ار  یهلا 
.دید دنهاوخ  كرادت  كاندرد  یباذع  دوخ  يارب  هکلب  دش ، دنهاوخن  رادروخرب 

همانترایز نتم 

ُمالَّسلَا هّللا ِ،   ِ میلَک یـسُوم  یلَع  ُمالَّسلَا  هّللا ِ،    ِ لیلَخ َمیهاْرب   ِ یلَع ا ُمالَّسلَا  هّللا ِ،  ِِّیبَن  حُون  یلَع  ُمـالَّسلَا  هّللا ِ،  ِهَْوفَـص  َمَدآ  یلَع  ُمـالَّسلَا 
َمَتاخ هّللا ِ،   ِ ْدبَع َْنب  َدّـمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  هّللا ِ،  َّیِفَـص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  هّللا ِ،  َْقلَخ  َْریَخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  هّللا ِ،    ِ حُور یـسیع  یلَع 

ُمالَّسلَا َنیَملاْعلا ، ِءاِسن  َهَدِّیَس  ُهَمِطاف  ای    ِ ْکیَلَع ُمالَّسلَا  هّللا ِ،    ِ لُوسَر َّیِـصَو  ِبلاط ، یبَا  َْنب  َّیلَع  َنینِمْؤُْملاَریمَا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِّیبَّنلا ،
، َنیرِظاّنلا   ِ ْنیَع َهَُّرق  َنیِدباْعلا َو  َدِّیَس  ْنیَسُْحلا ِ،  َْنب  َِّیلَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا    ِ هَّنَْجلا   ِ لْهَأ   ِ بابَش ْيَدِّیَس  َو  هَمْحَّرلا ِ،  ِِّیبَن  ْیَْطبِس  ای  امُْکیَلَع 
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیمْالا ، َّراْبلا  ِ َق  داّصلا دَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِّیبَّنلا ، َدـَْعب    ِ ْملِْعلا َِرقاـب  ٍِّیلَع ، َْنب  َدَّمَُحم  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 

ُمالَّسلَا َّیِقَّتلا ، ِیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلاَا  یضَتْرُْملا ، اَضِّرلا  ُوم َس ي  َْنب  ِِّیلَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َرْهُّطلا ، َرِهاّطلا  رَفْعَج  َْنب  یَسُوم 
یلَع ِّلَص  َّمُهّللَا  هِدـَْعب ِ.  ْنِم  ِّیِـصَْولا  یَلَع  ُمالَّسلَا  ٍِّیلَع ، َْنب  َنَسَح  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  َنیمَأـْلا ، َحِـصاّنلا  َّیِقَّنلا  دَّمَُحم  َْنب  ِِّیلَع  اـی  َکـْیَلَع 

َْتِنبای   ِ ْکیَلَع ُمالَّسلَا  هّللا ِ،    ِ لُوسَر َْتِنبای    ِ ْکیَلَع ُمالَّسلَا  .َکـِْقلَخ  یلَع  ّتیلو  َکـِتَّجُح  َو  َکِّیِـصَو ، َو  َکِِّیلَو ، َکِجارِـس ، َكِرُون َو 
ُمالَّسلَا   ِ ْنیَسُْحلا َو    ِ نَسَْحلا َْتِنبای    ِ ْکیَلَع ُمالَّسلَا  َنینِمْؤُْملا ،   ِ ریمَا َْتِنبای    ِ ْکیَلَع ُمالَّسلَا  َهَجیدَخ ، َهَمِطاف َو 
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 ِ ْنب یَـسُوم  َْتِنبای    ِ ْکیَلَع ُمالَّسلَا  هّللا ِ،  ِِّیلَو  َهَّمَع  ای    ِ کـْیَلَع ُمـالَّسلَا  هّللا ِ،  ِِّیلَو  َتُْخا  اـی    ِ کـْیَلَع ُمـالَّسلَا  هّللا ِ،  ِِّیلَو  َْتِنباـی    ِ کـْیَلَع
َو ْمُکِِّیبَن ، َضْوَح  انْدَرَوَأ  َو  ْمُِکتَْرمُز ، یف  انَرَـشَح  َو  هَّنَْجلا ِ،  ِیف  ْمُکَْنَیب  انَْنَیب َو  ُهّللا  َفَّرَع  ْکیَلَع ِ،  ُمالَّسلَا  .ُُهتاکََرب  َو    ِ هّللا ُهَمْحَر  َو  رَفْعَج ،
انَعَمْجَی َو ْنَأ  َو  َجَرَْفلا ، َرُورُّسلا َو  ُمُکیف  انَی   ِ ُری ْنَأ  هّللا  ُلَئْسَأ  ْمُْکیَلَع ، هّللا  ُتاوَلَـص  ِبلاط ، یبَا    ِ ْنب  ّ ِ ِیلَع   ِ دَی ْنِم  ْمُک  ِّدَج    ِ سْأَِکب اناقَس 
 ِ هَإرَْبلا ْمُکِّبُِحب َو    ِ هّللا َیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  .ٌریدَق  ِِّیلَو  ُهَّنِإ  ْمُکَتَف ،   ِ ْرعَم انَُبلْـسَی  ْنَأ ال  َو  ِهلآ ِ،  َو    ِ ْهیَلَع ُهّللا  یَّلَـص  دَّمَُحم ، ْمُکِّدَج    ِ هَْرمُز یف  ْمُکاّیِإ 

َکِهْجَو َِکلِذب  ُُبلْطَن  ضار ، َِهب  ٌدَّمَحَم َو  یتَأ  ام    ِ نیقَی یلَع  ِربْکَتْسُم َو  رِْکنُم َو ال  َْریَغ    ِ ِهب ًایِضار  هّللا ِ،  َیلِإ    ِ میلْـسَّتلا َو  ْمُِکئادْعَأ ، ْنِم 
ْنَأ َُکلَئْسَا  ین   ِ ّمُْهّللَا ا   ِ نْأَّشلا َنِم  ًانْأَش    ِ ْهّللاَْدنِع ََکل  َّن   ِ اَف هَّنَْجلا ِ،  ِیف  یل  یعَفْش   ِ ُهَمِطاف ا ای  .ِهَرِخْآلا  َراّدلا  َكاضِر َو  َّمُهّللَا َو  يدِّیَس ، ای 

َکِمَرَِکب َو ُْهلَّبَقَت  َو  اَنل ، ْبِجَتْـسا  َمُهّللَا  میظَْعلا ِ.  ِِّیلَْعلا  هّللاـب  ـالِإ  َهَُوق  ـال  َلوُحـال َو  َو   ،ِ هیف اـَنَأ  اـم    ِ یّنِم ُْبلْـسَتالَف  هَداـعَّسلِاب ِ،  یل  َِمتْخَت 
.َنیمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  امیلْسَت  َمَّلَس  َو  َنیعَمْجَأ ،   ِ ِهلآ دَّمَُحم َو  یلَع  ُهّللا  یَّلَص  َو  َکَتَِیفاع ، َِکتَمْحَِرب َو  َو  َِکتَّزِع ،

همجرت

ترضح رب  مالس  ادخ  تبحص  مه  یسوم  ترضح  رب  مالس  ادخ  ربمایپ  حون  ترضح  رب  مالـس  ادخ  هدیزگرب  مدآ  ترـضح  رب  مالس 
مالس هللا  حور  یسیع  ترضح  رب  مالس  ادخ  تسود  میهاربا 
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نب ّیلع  نانمؤم  ریما  وت  رب  مالس  همطاف  يا  وت  رب  مالس  نب  دّمحم  يا  وت  رب  مالس  ادخ  هدیزگرب  يا  وت  رب  مالـس  ادخ  لوسر  يا  وت  رب 
ود يا  مالسا ، ناوناب  يوناب  گرزب  يا  تمحر ، ربمایپ  طبس  ود  يا  امش  رب  مالس  ناربمایپ  متاخ  هّللادبع  ادخ  لوسر  ّیصو  بلاط  یبا 

دّمحم يا  وت  رب  مالس  ناگدننیب  هدید  غورف  يا  ناگشیپ  تدابع  رورس  يا  نیسح  نب  یلع  يا  وت  رب  مالـس  تشهب  لها  ناناوج  رورس 
يا وت  رب  مالس  دّمحم  نب  یلع  يا  وت  رب  مالس  راد ، نتـشیوخ  يا  نب  رفعج  يا  وت  رب  مالـس  ربمایپ  زا  دعب  ملع  هدنفاکـش  يا  یلع ، نب 
يا دّـمحم ، یلع ، نب  دّـمحم  يا  وـت  رب  مالـس  هدیدنـسپ  يا  یـسوم  نب  یلع  يا  وـت  رب  مالـس  هزیکاـپ  كاـپ و  يا  رفعج ، نب  یـسوم 
راب ِِّیلَو  وا َو  زا  دعب  یصو  رب  مالس  یلع ، نب  نسح  يا  وت  رب  مالـس  نیما ، هاوخریخ و  تشرـس و  كاپ  يا  نیما  راکوکین  يوگتـسار 

رتخد يا  وت  رب  مالـس  .تناگدـنب  رب  دوخ  تّجح  رب  ّتیـصو ، ّیـصو  رب  ّیلو ، رب  ترگنـشور ، غارچ  رون و  رب  تسرف  تاولـص  ایادـخ 
نایم دنک  رارقرب  ییانشآ  دنوادخ  وت ، رب  مالس  نانمؤم  ریما  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  هجیدخ  همطاف و  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ادخ  لوسر 

یسوم رتخد  يا  وت  رب  مالس  ادخ  ّیلو  رهاوخ  يا  وت  رب  مالس  ادخ  ّیلو  همع  يا  وت  رب  مالس  ادخ  ّیلو  رتخد  يا  وت  رب  مالس  امـش  ام و 
.داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  رفعج  نب 

ام و  تشهب ، رد  نیسح  ماما  نسح و  ماما  رتخد  يا  وت  رب  مالس 
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ام و  دنک ، دراو  امش  ربمایپ  ضوح  رب  داب  امش  رب  ادخ  تاولص  دنک  باریس  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ار  ام  و  دنک ، روشحم  امش  هرمز  رد  ار 
ناتراوگرزب ّدج  هرمز  رد  ار  امش  ام و  دنایامنب ، ام  هبار  امـش  جرف  رورـس و  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  تسد  زا  امـش  ّدج  هساک  اب  ار 

يوـس هب  .تسا  ردـتقم  راـیتخا و  بحاـص  وا  هک  دریگن ، اـم  زا  هچنآ  هب  نیقی  اـب  و  رابکتـسا ، هن  راـکنا و    ِ ِهب هن  هـک  دّـمحم  ترـضح 
رب ادخ  دورد  تیاضر ، يور  زا  ادخ ، نامرف  هب  ندش  میلست  اب  و  امش ، نانمشد  زا  يرازیب  امـش و  ّتبحم  اب  میوج  یم  بّرقت  دنوادخ 

تیانع هدیقع  نیا  اب  متسه ، یضار  نآ  هب  هدروآ و  ( هلا هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ترضح  ار  امش  تفرعم  و  دروآ ، درگ  داب  شلآ  وا و 
نم زا  تشهب  دروـم  رد  هموـصعم ) ) همطاـف يا  مـبلط  یم  ار  وـت  .مراتـساوخ  ار  ترخآ  يارـس  ارت و  تیاـضر  ایادـخ  نـم ، رورـس  يا 
يا ینک ، متخ  تداعـس  هب  ارم  رما  تبقاـع  هک  مهاوـخ  یم  وـت  زا  نم  ادـنوادخ  .تسا  یعیفر  ماـقم  ادـخ  دزن  ارت  هک  نـک .، تعاـفش 

تمحر و تزع و  مرک و  هب  ارنآ  و  نک ، باجتسم  ار  میاعد  ادنوادخ  تسین ، الاو  گرزب و  دنوادخ  زج  .ناگدنـشخب  نیرت  هدنـشخب 
نم زا  مراد  هک  يدـیاقع  سپ  تسرفب  نایاپ  یب  دورد  ناوارف و  تاولـص  وا  تیبلها  همه  دّـمحم و  رب  امرف ، لوبق  نم  زا  دوخ  تیفاـع 

یتردق ورین و  چیه  هک  ریگن ،

بتک

اهیلع هللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  یناگدنز  رب  یهاگن 

یکدوک نارود  دلوت و  - 1

يرهبا يردیح  اضرمالغ 

.دوب ( هلا هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ كاپ  نادناخ  زا  یکدوک  دلوت  هار  هب  مشچ  هنیدم  رهش 
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ار بش  بش و  هب  ار  زور  دنزرف  دلوت  دـیما  هب  راوگرزب  نآ  رـسمه  همجن  .تشاد  يِِِرگید  ياوه  لاح و  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هناخ 
.دناسر یم  زور  هب 

.دز یم  جوم  ماما  هناخ  رد  يداش  روش و 

مظاک ياسوم  ماما  ترضح  متفه  ماما  هب  يرتخد  دنوادخ  يرمق ، يرجه  لاس 173  هدعقیذ  لوا  رد  دمآ و  رس  هب  اهراظتنا  ماجنارس 
.دوشگ ناهج  مشچ  ماما  يافص  اب  هناخ  رد  امیس  شوخ  ینارون و  يدازون  دیشخب و  مالسلا  هیلع 

.دوبن لاحشوخ  ترضح ، رسمه  همجن  هزادنا  هب  یـسک  دیاش  ماما ، زا  سپ  .دش  يداش  قرغ  دیدج  دنزرف  دلوت  زا  هناخ  لها  همه  لد 
رد شیپ  لاس  .دومرف 25  یم  تیاـنع  همجن  هب  راـگدرورپ  فطل  تسد  هک  دوب  يدـنزرف  نیمود  نیا  لاـس  تشذـگ 25  زا  سپ  اریز 
لاس رد  تسرد  يرآ ، .دشک  شود  هب  ار  نایعیـش  تیاده  تماما و  راب  ردـپ  زا  سپ  ات  دروآ  ایند  هب  يرـسپ  همجن  هدـعقیذ  هام  نیمه 

تفرگ و نشج  ار  شدنزرف  نیلوا  دلوت  همجن  تفای ، ترهش  اضر  هب  اهدعب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  دلوت  اب  هک  دوب  يرمق  يرجه   148
تیانع مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  يرهاوخ  مالـسلا و  هیلع  مظاک  ماما  شرـسمه  وا و  هب  يرتخد  دنوادخ  اهلاس  تشذگ  زا  سپ  کنیا 

.دوب هداوناخ  ینشور  مشچ  هیام  هک  دومرف 

هدمآ ایند  هب  هزات  رتخد  مان  تشاد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  هب  هک  یصاخ  هقالع  قشع و  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 
.داهن همطاف ، ار  دوخ 

هانگ و زا  شا  یمارگ  ردپ  دننام  نوچ  دش ، هدناوخ  هموصعم "  " یتدـم زا  سپ  هک  دوب  يا  هزادـنا  هب  وا  يراکزیهرپو  یتشرـس  كاپ 
.تسج یم  يرود  يدب 

 " همطاف " 
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یم دای  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  یناگدنز  نارود  زا  نیریـش  خلت و  هرطاخ  اهدص  تیب  لها  نایم  رد  هک  دوب  یمان 
.دروآ

زا ( هلا هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زیزع  رتخد  اب  یمانمه  مارتحا  هب  دندیزگ  یم  رب  ار  همطاف "  مان "  ناشنادـنزرف  زا  یکی  يارب  رگا  اهنآ 
مه مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هدیـسر  ون  رتخد  .دندومن  یمن  زیهرپ  وا  هب  يرهم  یب  زا  دندرک و  یمن  یهاتوک  وا  تشادیمارگ  مارتحا و 
وا هب  تبحم  فطل و  راهظا  هنوگچیه  زا  تشاد و  یم  تسود  رایـسب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  .تشاد  هرهب  وکین  تنـس  نیا  زا 

.درک یمن  غیرد 

یم راوـگرزب  ود  نآ  زا  يا  هزاـت  ياـهزیچ  دـش و  یم  رتـگرزب  زور  هـب  زور  شزیزع  رداـم  ردـپ و  رهمرپ  هیاـس  ریز  هموـصعم  همطاـف 
دوب نامیا  اب  اسراپ و  ینز  مه  شردام  تشادن ، ریظن  یکاپ  يراکزیهرپ و  رد  دوب و  نایعیـش  ماما  هموصعم  همطاف  ردـپ  رگا  .تخومآ 
رامش هب  راگزور  نآ  نانز  نیرت  هتسجرب  زا  هتفرگ و  ارف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رـسمه  بتکم  رد  ار  یمالـسا  تالامک  لوصا و  هک 

.دیامن جاودزا  يو  اب  ات  دوب  هدرک  داهنشیپ  وا  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ردام  هدیمح "  ورنیا "  زا  .دمآ  یم 

مایا رد  هک  تفای  تسد  یملع  ماقم  نانچ  هب  شملاع  اـسراپ و  رداـم  موصعم و  ردارب  ردـپ و  رـضحم  زا  هدافتـسا  اـب  هموصعم  همطاـف 
ماما هب  ار  شیوخ  ینید  تالاوئـس  ات  دندمآ  هنیدـم  هب  نایعیـش  زا  یعمج  يزور  .دوب  انـشآ  یمالـسا  فراعم  زا  يرایـسب  اب  یناوجون 

هنافسأتم .دندرگ  زاب  دوخ  رهش  هب  تسرد  ياهباوج  اب  هدومن و  هضرع  مالسلا  هیلع  مظاک 
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خساپ یب  ناشیاهلاؤس  هکنیا  زا  نایعیـش  .تشادن  روضح  هنیدم  رد  مه  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دوب و  رفـس  رد  مالـسلا  هیلع  متفه  ماما 
.دنتفرگ شیپ  رد  تشگزاب  هار  راچان  هب  هدش و  نیگهودنا  رایسب  دوب  هدنام 

خـساپ اهنآ  هب  هتفرگ و  دوب ، هدـش  هیهت  يا  همان  تروص  هب  هک  ار  ناشیاهلاؤس  تفای ، یهاگآ  نارفاسم  هودـنا  هب  هک  هموصعم  همطاـف 
.داد

هجاوم مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  اب  هنیدم  نوریب  رد  .دـندرک  كرت  شیوخ  راید  دـصق  هب  ار  هنیدـم  يریذـپان  فصو  يداش  اب  نایعیش 
، هاتوک يا  هلمج  اب  دناوخ و  ار  شیمارگ  تخد  خساپ  ماما  .دندناسر  ترضح  عالطا  هب  دوب  هتشذگ  ناشیا  لزنم  رد  هک  هچنآ  هدش و 

" شیادف هب  شردپ   " دوتس هنوگنیا  ار  شبتکم  درگاش 

ردپ تداهش  اهجنر و  زاغآ  - 2

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  صوصخ  هب  .دنداد  یم  رازآ  رایـسب  ار  ( هلا هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادنزرف  نارود  نآ  ناهاشداپ  نامکاح و 
یم درد  هب  ار  هموصعم  همطاف  شیالآ  یب  لد  ردپ ، ياهجنر  یتحاران و  .دیشک  یم  یناوارف  ياهمتس  دوخ  رصع  مه  يافلخ  تسد  زا 

دارفا رگید  يو و  هب  مالـسلا  هـیلع  اـضر  ترـضح  شراکادـف  زوـسلد و  ردارب  دوـجو  اـهنت  .دوـمن  یم  نـیگمغ  تخـس  ار  وا  دروآ و 
.داد یم  شمارآ  هداوناخ 

، يداه یقیناود ، روصنم  حافـس ، سابعلاوبا  ياهمان  هب  رگمتـس  هفیلخ  جنپ  يرادمامز  مایا  اب  مالـسلا  هیلع  متفه  ماما  یناگدنز  نارود 
اهتبیصم عاونا  هب  ار  اسراپ  نایولع  نارگید  ناشیا و  دندرزآ و  يا  هنوگ  هب  ار  ترـضح  اهنآ  زا  کی  ره  دوب  نامزمه  نوراه  يدهم و 

.دنتخاس راتفرگ  اسرف  تقاط  ياه  یتخس  و 

يرگمتس يردلق و  رد  نوراه  نوراه  .تشذگ  یم  نوراه "  تفالخ "  زا  لاس  هس  دمآ  ایند  هب  هموصعم  همطاف  هک  یماگنه 

ع)  ) تیب لها  همیرک  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع مظاک  ماما  .دوب  تسرپ  ایند  نارتوهـش و  یمکاح  وا  .دوب  هدوبر  دوخ  زا  شیپ  نامکاح  زا  ار  تقبـس  يوگ  لـملا  تیب  لواـپچ  و 
ياه هویـش  اـب  ور  نیا  زا  دـنک ، توکـس  یمالـسا  تما  مالـسا و  هب  وا  تناـیخ  نوراـه و  متـس  ملظ و  ربارب  رد  تسناوت  یمن  مالـسلا 

.دومن یم  هزرابم  شا  هشیپ  متس  تلود  اب  هدرک و  شهوکن  ار  وا  نید  دض  تموکح  نوگانوگ 

ار شالت  نیرتشیب  توغاط ، اب  هزرابم  هار  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هژیوب  مالـسلا  هیلع  یلع  لآ  یتخـسرس  زا  یهاگآ  اب  زین  نوراه 
.دـنیوگ ازـسان  ( هلا هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادـنزرف  هب  ات  داد  یم  نارعاش  هب  فازگ  ياهلوپ  .تسب  یم  راک  هب  نانآ  بوکرـس  يارب 

زا سپ  هکنیا  ات  .دناسر  یم  تداهش  هب  هجنکـش  سبح و  اهتدم  زا  سپ  زین  ار  اهنآ  زا  یهورگ  درک و  یم  دیعبت  ینادنز و  ار  نایولع 
.دومن نادنز  هناورو  ریگتسد  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  شیوخ  تردق  ياه  هیاپ  تموکح و  میکحت  زا  لاس  دنچ  تشذگ 

دنب رد  اب  دـش و  مورحم  شا  یـسدق  رـضحم  زا  ضیف  بسک  يو و  رادـید  زا  ردـپ  تایح  رخآ  ياهلاس  رد  هموصعم  همطاف  ناسنیدـب 
ردپ قارف  رد  تشذگ  یم  شرمع  زا  لاس  هد  زا  رتمک  ماگنه  نآ  رد  هک  وا  .تشگ  التبم  تخـس  یهودنا  هب  شیادـتقم  ماما و  ندـش 

.تخیر یم  کشا  يراهب  ربا  دننام  هاکناج  مغ  نیا  زا  تخوس و  یم  یعمش  نوچ 

راوشد رایسب  هموصعم  همطاف  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  لثم  شا  هشیپ  اوقت  كاپ و  نادنزرف  زا  يرود  مه  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  يارب 
ار نادنز  کیرات  ياضف  مالسلا  هیلع  متفه  ماما  دنچ  ره  .دوب 
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یگدنز نیریش  ياهزور  هب  هنافراع  ياه  هدجـس  اب  ار  تخـس  ياهزور  نآ  تخاس و  یم  نیگآرطع  درک و  یم  ناشفارون  ادخ  دای  اب 
رخآ ياهلاس  رد  .دیپط  یم  وا  يارب  شلد  داتفا  یم  شهانگ  یب  موصعم و  يامیس  هموصعم و  همطاف  دای  هب  یتقو  اما  دومن  یم  لیدبت 

هرصب یلاو  رفعج  نب  یسیع  نادنز  رد  لاسکی  .دش  یم  لقتنم  رگید  ینادنز  هب  ینادنز  زا  ترـضح  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  یگدنز 
.درک يریگ  هرانک  یناینادنز  زا  راچان  هب  وا  هک  دراذگ  ریثأت  رفعج  نب  یسیع  رد  نانچ  نایعیش  ياوشیپ  هتسجرب  تافص  .درب  رسب 

هب ماجنارس  دش و  ینادنز  یسیع  نب  لضف  عیبر و  نب  لضف  دزن  بیترت  هب  دندرب و  دادغب  هب  نوراه  روتسد  هب  ار  ترضح  نآ ، زا  سپ 
ياهنابنادـنز زا  هک  راـب  ره  نوراـه  هک  دوـب  نآ  یپ  رد  یپ  ياـهلاقتنا  لـقن و  نیا  تلع  .دـیدرگ  لـقتنم  کـهاش  نب  يدنـس  نادـنز 

نب يدنـس  هکنیا  ات  .دـنداد  مین  يراب  تنایخ  راک  نینچ  هب  نت  اهنآ  زا  کـی  چـیه  دـننک ، دیهـش  ار  ناـشیا  اـت  تساوخ  یم  ترـضح 
.درک مومسم  ار  ماما  نوراه  روتسد  هب  کهاش 

.تسه شراظتنا  رد  یکانرطخ  بقاوع  دنوش  هاگآ  وا  تسد  هب  ماما  ندـش  هتـشک  زا  مدرم  رگا  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  نوراه  هتبلا 
هدش و ضیرم  زیزع  نآ  هک  دنهد  یهاوگ  ات  دناوخ  ارف  ار  فورعم  ياهتیـصخش  زا  یهورگ  ترـضح ، تداهـش  زا  شیپ  نیمه  يارب 

.تسا هتشادن  ار  ناشیا  نتشک  دصق  یسک  دورب و  ایند  زا  تسا  نکمم 

: دومرف دندوب  هدمآ  درگ  شرانک  رد  هک  يدارفا  هب  دـیدش ، تیمومـسم  دوجو  اب  ترـضح  .درک  اوسر  ار  نوراه  ماما ، يرایـشوه  اما 
ددع هلیسو 9  هب  ارم 
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.تفر مهاوخ  ایند  زا  ادرف  سپ  هدش و و  زبس  ادرف  رهز  رثا  رد  مندب  .دنا  هتخاس  مومسم  امرخ 

موصعم نایاوشیپ  زا  رگید  یکی  دیـسر و  تداهـش  هب  يرمق  يرجه  بجر 183  رد 25  ماما ، نخـس  نیا  زا  دعب  زور  ود  ماجنارـس  و 
گوس هب  راب  کشا  یمـشچ  اـب  هدرک و  نت  رب  ازع  نهاریپ  ماـما ، تداهـش  ربخ  ندینـش  اـب  نایعیـش  .تسویپ  شکاـپ  دادـجا  هب  هعیش 

ناش هدیدمغ  لد  تسناوت  یمن  زیچ  چیه  دندوب و  هداد  تسد  زا  دندیزرو ، یم  قشع  وا  هب  هک  ار  دوخ  راوگرزب  ربهر  اهنآ  .دنتـسشن 
هب اهلاس  وا  .دـش  التبم  هاکناج  یمغ  هب  هموصعم  همطاف  ینعی  مالـسلا  هیلع  ماما  هلاـس  هد  رتخد  نارادازع ، ناـیم  رد  .دـشخب  یلـست  ار 
رد ار  هودنا  زا  ییایند  دـیاب  کنیا  اما  .دـشک  شوغآ  رد  ار  وا  هدرک و  زاب  ار  هناخ  رد  شزیزع  ردـپ  يزور  رگم  ات  دوب  هتـسشن  راظتنا 

.دنک هشیپ  ربص  تبیصم  نیا  رد  دهد و  ياج  دوخ  کچوک  لد 

ورم هب  ردارب  رفس  - 3

ناشیا .تشاد  لاس  مالسلا 35  هیلع  اضر  ماما  .دیسر  تماما  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مالـسلا ،  هیلع  متفه  ماما  تداهـش  زا  سپ 
یتسرپرس تیلوئـسم  ردپ  روتـسد  هب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  یـصو  اهنت  نایعیـش ، تیاده  یمالـسا و  تما  يربهر  رب  هوالع 

.دیشک یم  شود  هب  مه  ار  ترضح  نادنزرف 

فئاظو ماجنا  هب  يا  همهاو  سرت و  چـیه  نودـب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  اما  .تشاد  همادا  نانچمه  نوراـه  تموکح  ناـقفخ  راـشف و 
.تفرگ یمن  مارآ  يا  هظحل  تقیقح  قح و  شرتسگ  هار  رد  دوب و  لوغشم  دوخ  یهلا 

ماما هب  یبیسآ  درک  یمن  تأرج  زگره  نوراه  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  طیارش  همهنیا ، اب 
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.دزادرپ ینمشد  هب  ناشیا  اب  اراکشآ  دناسرب و 

ناراکمتس زا  رگید  یکی  رش  زا  وا  گرم  اب  ناناملسم  دیسر و  تکاله  هب  هدش و  رامیب  يرمق  يرجه  لاس 193  رد  نوراه  ماجنارس 
.دنتفای ییاهر 

نیما و ناـیم  تفـالخ  رـس  رب  .درواـین  ماود  لاـسراهچ  زا  شیب  وا  تموـکح  تدـم  .دیـسر  تفـالخ  هب  نیما  شرـسپ  نوراـه  زا  سپ 
تفالخ دنـسم  رب  نومأم  هدـش و  هتـشک  يرمق  يرجه  لاـس 198  رد  نیما  هرخـألاب  داد و  خر  ینینوخ  ياـهیریگرد  نومأـم  شردارب 

.تسشن

ناوریپ تیبرت  ییامنهار و  هب  یگدوسآ  اب  گنج  هب  نانآ  یمرگرس  و  یتنطلس ، رابرد  ياه  يریگرد  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
.درب ار  هدافتسا  تیاهن  هدمآ  تسد  هب  تصرف  زا  تخادرپ و  دوخ 

.درازایب ار  ناشیا  نایفارطا  ماما و  هداوناخ  ات  تفاین  تصرف  یسابع  تلود  تدم ، نیا  رد 

، مدرم نتفیرف  يارب  وا  .تخادرپ  دوخ  تموکح  ياه  هیاپ  تیوقت  هب  يزاب  گنرین  يرگ و  هلیح  اب  تفالخ ، هب  ندیسر  زا  سپ  نومأم 
.دنایامنب تسود  شناد  دنمشناد و  یمکاح  ار  دوخ  درک  یعس  داد و  لیکشت  یملع  سلاجم  هدومن و  عمج  رود  هب  ار  نادنمشناد 

نعل اب  ار  هیواعم  دومن و  یم  هقالع  راهظا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  تحارص  اب  نایعیش  تیامح  بلج  يارب  وا  رگید  فرط  زا 
.درک یم  دای  نیرفن  و 

ار نایعیش  دیاب  شتخت  جات و  ظفح  يارب  نومأم  نآ ، فارطا  رد  تخـسرس  نافلاخم  دوجو  یمالـسا و  روشک  یگدرتسگ  هب  هجوت  اب 
، نیمه يارب  .دش  یم  راوشد  رایسب  وا  يارب  راک  دنتـسویپ  یم  نومأم  نانمـشد  فص  هب  مه  نایعیـش  رگا  الاو  .درک  یم  هارمه  دوخ  اب 

ینیشناج هب  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نایعیش ، نایولع و  بیرف  يارب  تفرگ  میمصت 
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هک یتموکح  اب  تفلاخم  زا  نیقی  هب  نایعیـش  تفریذـپ  یم  ار  هفیلخ  داهنـشیپ  متـشه  ماما  رگا  .دـنک  باختنا  دوخ  يدـهع  تیـالو  و 
.دندیزرو یم  بانتجا  دوب  نآ  دهع  یلو  ناشماما 

هفیلخ درک و  یم  عانتما  يدـهع  تیالو  لوبق  زا  ترـضح  .دـش  لدـب  در و  یناوارف  ياه  همان  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  نومأـم و  ناـیم 
.دومن یم  رارصا  نآ  رب  نانچمه 

هدرک و یثنخ  ار  هفیلخ  زیمآ  تنطیش  هئطوت  هناهاگآ ، يریگعضوم  اب  مالسلا  هیلع  ماما  دیشخبن و  يدوس  نومأم  یپ  رد  یپ  ياه  همان 
.درک در  ار  نومأم  داهنشیپ  تحارص  اب  دوخ ، ياه  همان  رد  دومن و  بآ  رب  شقن  ار  وا  ياه  هشقن 

ءاجر مان  هب  یصخش  يرمق  يرجه  لاس 200  رد  دوخ  فده  هب  ندیسر  يارب  وا  .دوبن  رادرب  تسد  نومأم  نارود ، رگمتس  مکاح  اما 
دوب راودیما  نومأم  دروایب  دوب ، شتموکح  زکرم  هک  ورم "  " هب اجنآ  زا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ات  دومن  هنیدم  یهار  ار  كاحـض  یبا  نب 

.دنک یضار  دوخ  يدهع  تیالو  هب  ار  ترضح  ورم "  " رد دناوتب  هک 

ناردارب نادنزرف و  اب  یظفاحادخ  مالسلا و  هیلع  ناماما  ریاس  )و  هلا هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ربق  ترایز  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
.درک كرت  ورم "  " دصق هب  ار  هنیدم "  " هموصعم همطاف  هلمج  زا  شنارهاوخ  و 

دندوب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  هاگهانپ  نیرتهب  هکیلاح  رد  دندرک و  هقردب  ار  ناشیا  ناوارف  مغ  یتحاران و  اب  ترضح  ناشیوخ  ماوقا و 
.دنتشگزاب ناش  ياه  هناخ  هب  نیگمغ  ناشیرپ و 

هب ردپ ، تداهش  زا  سپ  هک  وا  يارب  تفریذپ  نایاپ  مه  هموصعم " همطاف   " یگدنز نیریش  ياه  هظحل  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نتفر  اب 
دوب هدرک  شوخلد  شردارب  رهم  رپ  هیاس 
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.دوب راوشد  رایسب  زیزع  نآ  زا  يرود  و  اما ، یلیمحت  رفس 

یم وا  .درذـگن  مق  هفوک و  هژیوب  نیـشن  هعیـش  ياهرهـش  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ریـسم  هک  دوب  هدرک  يزیر  هماـنرب  يا  هنوگ  هب  نومأـم 
يا هثداح  راچد  ار  تموکح  هاگتـسد  دریذپ و  تروص  یـشروش  مایق و  اهرهـش  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  روضح  اب  ادابم  هک  دیـسرت 

نیمه هب  .دوب  نشور  هفیلخ  يارب  زور  لـثم  ( هلا هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ نادـناخ  هب  قشع  رد  مق  هفوـک و  ناـشخرد  قـباوس  .دـیامنب 
.درک یم  يریگولج  نیشن  هعیش  ياهرهش  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نتفر  زا  مه  رطاخ 

رپ ياه  لابقتسا  اب  دنتشاد  رارق  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تکرح  ریـسم  رد  هک  یمالـسا  روشک  ياهرهـش  رگید  ناناملـسم  همهنیا  اب 
زا هدیـسر و  شکرابم  رـضحم  هب  رهـش  هب  ماما  دورو  زا  عالطا  ضحم  هب  مدرم  .دنتـشاد  یمارگ  ار  ربمایپ  دنزرف  مدـقم  ناشیا  زا  روش 

.دندش یم  دنم  هرهب  شا  یمارگ  دوجو 

هقلح مالسلا  هیلع  ماما  بکرم  رود  هب  هناقشاع  رهش  یلاها  .دش  راوگرزب  نآ  زا  يا  هقباس  یب  لابقتـسا  ناریا  ياهرهـش  زا  یـضعب  رد 
عالطا دوخ  رهـش  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ندـمآ  زا  مدرم  یتقو  .تساهرهـش  نیا  زا  یکی  روباشین  .دـندرب  اه  هرهب  ناـشیا  زا  هدز و 

.دزومایب يزیچ  اهنآ  هب  ترضح  ات  دندرک  عامتجا  مالسلا  هیلع  ماما  لمحم  رانک  رد  هتفرگ و  رارق  ناوراک  ریسم  رد  دنتفای 

: هک درک  لقن  مدرم  يارب  ( هلا هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  يدنمشزرا  ثیدح  تفریذپ و  ار  نانآ  شهاوخ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
ناما رد  نم  باذع  زا  دوش  هعلق  نآ  لخاد  سکره  تسا ، نم  راوتسا  هعلق  هللا  الا  هلاال  دومرف " : دنوادخ  " 
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: دومرف داد و  همادا  نخس  هب  هرابود  مالسلا  هیلع  ماما  یکدنا  زا  سپ  .تفر  ولج  هب  یماگ  دنچ  مالسلا  هیلع  ماما  بکرم  .دوب " دهاوخ 
" .متسه طیارش  نآ  زا  یکی  نم  هک  شطیارش  اب  " 

ناماما تماما  دیاب  هدنیوگ  دنک و  یمن  تیافک  تشهب  هب  نتفر  يارب  هللا " الا  هلا  ال   " نتفگ اهنت  هک  دوب  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم 
.دیسر ورم  رهش  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ترفاسم  اهزور  زا  سپ  .دشاب  هتفریذپ  زین  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هلمج  زا  قح  رب 

يدهع تیالو  هدومن  رارـصا  دوخ  يأر  رب  نانچمه  مالـسلا  هیلع  ماما  اما  .دومن  ناونع  هرابود  ار  دوخ  يدهع  تیالو  داهنـشیپ  نومأم 
.تفریذپ یمن  ار 

ماما نومأم ، ياهدیدهت  رثا  رب  ماجنا  رس  .دیماجنا  لوط  هب  هام  ود  يدهع  تیالو  هلأسم  رـس  رب  هفیلخ  راوگرزب و  نآ  نایم  شکمـشک 
تیـالو يرمق  يرجه  ناـضمر 201  متفه  رد  نیگمغ  یلد  رابکـشا و  يا  هدـید  اـب  هدـش و  وا  داهنـشیپ  لوبق  هب  روـبجم  مالـسلا  هیلع 

لوبق ار  ماما  طرـش  زین  نومأم  دنکن ، تلاخد  تموکح  تامیمـصت  زا  کیچیه  رد  هک  دومن  طرـش  ناشیا  .تفریذپ  ار  هفیلخ  يدهع 
.درک

ورم يوس  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  رهاوخ  ترجه  - 4

نآ رادید  زا  هک  دوب  اهزور  هنیدم  رد  ( هلا هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادناخ  .تشذگ  ورم  هب  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  رفـس  زا  لاسکی 
رگید .دـندوب  هدیـشونن  دوخ  ماما  ياه  تیانع  اه و  ینابرهم  زا  هعرج  یتح  اهنآ  تشذـگ و  یم  لاـسکی  .دـندوب  هدـش  مورحم  زیزع 

.درک یمن  مارآ  ار  اهنآ  هدیدمغ  لد  ترضح ، ینارون  يامیس  ترایز  زج  يزیچ 

مالـسلا هیلع  اضر  ماما  شراوگرزب  ردارب  قارف  رد  دوخ  ناردارب  نارهاوخ و  ناسب  دوب و  هدش  زیربل  شربص  هساک  زین  هموصعم  همطاف 
یم یبات  یب 
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.درک

زا یکی  طـسوت  ار  نآ  دوـمرف و  موـقرم  هموـصعم  همطاـف  هب  باـطخ  يا  هماـن  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  اـهزور  ناـمه  رد  دـنیوگ  یم 
همان یهاتوک  نامز  رد  ات  دنکن  فقوت  یلزنم  چیه  رد  هک  داد  روتـسد  ناسر  همان  نآ  هب  ماما  .داتـسرف  هرونم  هنیدم  هب  شنارازگتمدخ 

هب درک  یم  یگدـنز  اـجنآ  رد  مـه  شا  یمارگ  رهاوـخ  هـک  ار  شردـپ  هناـخ  یناـشن  نـینچمه  راوـگرزب  نآ  .دـناسرب  هنیدــم  هـب  ار 
.دریگن ار  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هناخ  غارس  يرگید  سک  زا  وا  ات  داد  شرازگتمدخ 

همطاف هب  ار  همان  ناشیا  روتسد  ساسارب  دناسر و  هرونم  هنیدم  هلا ،) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رهش  هب  ار  دوخ  تعرس  هب  ترضح  کیپ 
.دومن میلست  هموصعم 

ناکیدزن لد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رادـید  قوش  دوب  هچره  اما  تسین  تسد  رد  یعالطا  شزرااـب  هماـن  نآ  ياوتحم  زا  هچرگ 
اـضر ماما  رـضحم  هب  هتفر و  ورم  هب  ات  دنتفرگ  میمـصت  ماما  ناگدازردارب  نارادارب و  زا  یهورگ  هموصعم و  همطاف  .درک  رتشیب  ناشیا 

.دنوش بایفرش  مالسلا  هیلع 

ار ب ادخ  ربمایپ  رهش  دیما  زا  ییایند  اب  دندروآ و  مهارف  يا  هقوذآ  بآ و  .دنداد  لیکشت  یناوراک  دنتسب و  رفس  راب  تعرـس  هب  اهنآ 
.دندرک كرت  ورم  دصق 

مساق يداه ، رفعج ، لضف ، اهمان  هب  شناردارب  زا  نت  جنپ  ار  زیزع  يوناب  نآ.دیشخرد  یم  ینیگن  نوچ  هموصعم  همطاف  هلفاق  نایم  رد 
.دندرک یم  یهارمه  نازینک  نامالغ و  زا  یهورگ  ناگداز و  ردارب  زا  يدادعت  دیز و  و 

زا يا  هظحل  تحارتسا ، اذـغ و  زامن و  يارب  يرورـض  ياه  فقوت  زج  تفر و  یم  شیپ  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ناقـشاع  ناوراـک 
اه و هپت  .داتسیا  یمن  زاب  تکرح 
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.دش یم  رترود  زور  هب  زور  هنیدم  زا  تشاذگ و  یم  رس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  زاجح  ياهرازگیر  اهریوک و 

ینارفاسم هب  دـسر  هچ  ات  دروآ  یم  رد  وناز  هب  مه  ار  ناوترپ  نارتش  یتح  هاگ  هک  دوب  راوشد  ردـقنآ  زاجح  ياهنابایب  رد  ندرک  رفس 
داب و هارمه  نانآ  درک و  یم  مرگلد  رفـس  همادا  هب  ار  اهنآ  دیبات  یم  ناوراک  لها  لد  رد  هک  يدیما  رون  اما  دنتفر  یم  ورم  ات  دیاب  هک 

.دنتخات یم  شیپ  هب  دیزو  یم  نابایب  رد  هک  ینافوط 

هلفاق هب  اهنآ  رگا  .تخاس  یم  وربور  یناوارف  تالکشم  اب  ار  وا  درک و  یم  دیدهت  ار  يرفاسم  ره  نادزد  هلمح  رطخ  راگزور ، نآ  رد 
تارهاوج و لاوما و  تراـغ  دـندناسر  یم  نارفاـسم  هب  هک  یبیـسآ  نیرتـمک  .دوبن  رفـس  همادا  هب  يدـیما  رگید  دـندرب  یم  هلمح  يا 

زین ار  شناهارمه  و  هموصعم "  همطاف  رطخ "  نیا.دـندنارذگ  یم  دوخ  غیت  مد  زا  مه  ار  نایناوراک  هاگ  هنرگو  .دوب  ناـنآ  تاـناویح 
.دندش یم  رت  کیدزن  دصقم  هب  ماگ  هب  ماگ  دنداد و  یم  همادا  دوخ  هار  هب  گرزب  يادخ  رب  لکوت  اب  اهنآ  یلو  .درک  یم  دیدهت 

رس تشپ  ار  زاجح  فلع  بآ و  یب  ریوک  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نارئاز  ناوراک  تشذگ و  یم  يرگید  زا  سپ  یکی  اهبـش  اهزور و 
دننام یناوج  يوناب  يارب  .داد  یم  رازآ  رایسب  ار  هموصعم " همطاف   " رفس جنر  .دوب  هدنامن  ناریا  كاخ  هب  ندیسر  ات  يزیچ  .داهن  یم 

هک تشاد  شزرا  وا  دزن  ردقنآ  ردارب  رادید  همهنیا  اب  .دوب  اسرف  تقاط  تخس و  رایـسب  راومهان  رایـسب  راومهان  ریـسم  نیا  ندومیپ  وا 
ربارب اهدص  یتح  دوب  رضاح 
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.دنک لمحت  نآ  رطاخ  هب  مه  ار  یتخس  جنر و  نیا 

دروآ یم  دای  هب  ار  هنیدم  رد  ناشیا  روضح  ياهزور  نیریش  خلت و  ثداوح  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  يابیز  هرهچ  هار ، رد  هتـسویپ  وا 
.دوب لاحشوخ  رایسب  دش  دهاوخ  نشور  ردارب  لامج  هب  شمشچ  يدوزب  دید  یم  هکنیا  زا  و 

هب ناریا  كاخ  رد  زین  ار  ییاهزور  اهنآ  .دندیـسر  ناریا  نیمزرـس  هب  نایناوراک  ماجنارـس  تفریذـپ و  ناـیاپ  رفـس  زا  يراوشد  هلحرم 
.دنداهن رس  تشپ  کی  کی  ار  نآ  ياهاتسور  اهرهش و  دنتخادرپ و  رفس 

هواس رد  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  نارئاز  ناوراک  - 5

زا ار  وا  هک  نانچنآ  دش ؛ یتخس  رامیب  راچد  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  همطاف  هک  دوب  اجنآ  .دیـسر  هواس "  " رهـش هب  ناوراک  ماجنارس 
.تشادزاب رفس  همادا 

گنر يرامیب  جنر  اما  دوب ؛ هدرک  ناوتان  فیعض و  ار  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترـضح  هچرگ  هواس "  ات "  هنیدم "  ینالوط "  رفس 
.درک لدب  ناوختسا  تشوگ و  یتشم  هب  ار  شفیرش  مسج  درب و  شراسخر  زا 

ایآ دنک ؟ ترایز  ورم "  " ردار شزیزع  ردارب  دـهد و  همادا  ار  هار  هیقب  یلاح ، نینچ  اب  تسناوت  یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رهاوخ  ایآ 
رتخد هک  دوب  یتالاؤس  اهنیا  دنک ؟ مامت  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  رادید  اب  ار  دوخ  مامت  همین  رفس  دنیـشنب و  بکرم  رب  زاب  تسناوت  یم 

.دوب هتخاس  نارگن  تخس  هدومن و  لوغشم  دوخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

: دیـسرپ دوخ  ناهارمه  زا  نیمه  يارب.دورب  مق "  " رهـش هب  تفرگ  میمـصت  دید ، نینچ  ار  دوخ  زور  لاح و  وناب  نآ  یتقو  لاح  ره  هب 
" ؟ تسا هار  ردقچ  مق  ات  "

.دننک تکرح  مق "  " فرط هب  ات  داد  نامرف  هاگنآ  خسرف ." هد  دنتفگ " : نانآ 

 " مق رهش " 
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اما تشادن ، جاور  ناریا  رد  هعیش  بهذم  زونه  هکنآ  اب  .دوب  ( هلا هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادناخ  نادنمتدارا  هاگهانپ  راگزور  نآ  زا 
تیب لها  ناتسود  ناقـشاع و  زا  یهورگ  دوب و  نیـشن  هعیـش  يرهـش  رهـش ، نیا  مق ،"  " هب هفوک  زا  يرعـشا  بارعا  ترجاهم  لیلد  هب 

.دندرک یم  یگدنز  نآ  رد  مالسلا  هیلع 

نادنمتدارا )و  هلا هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ نادناخ  اب  ینمشد  رد  هک  هیما -  ینب  نارازگراک  متس  ملظ و  رثا  رب  شیپ  اهلاس  اه ، يرعـشا 
ربخ .دنتـشاد  تماقا  اجنآ  رد  هک  دوب  اهتدـم  دـندوب و  هدـمآ  مق  هب  هفوک  زا  دنتخانـش -  یمن  يزرم  دـح و  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

میمصت يأر  کی  لد  کی  رهش  یلاها  .دیسر  مق  رهش  هب  وناب ، نآ  يرامیب  هواس و  هب  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  ندمآ 
.دیامن تماقا  مق "  یتدم "  هک  دننک  اضاقت  شرضحم  زا  هتفر و  راوگرزب  نآ  دزن  ات  دنتفرگ 

اب ار  رهش  یلاها  تساوخرد  تفر و  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  یمارگ  تخد  دزن  مق "  مدرم "  زا  یگدنیامن  هب  جرزخ "  نب  یـسوم  " 
(. 1) تشاذگ نایم  رد  ترضح  نآ 

.درک تکرح  مق  فرط  هب  ناوراک  تفریذپ و  ار  مق  لها  تساوخرد  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح 

يارب هک  يرهش  يوس  هب  ار  نآ  راختفا  اب  تفرگ و  تسد  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترـضح  رتش  مامز  يوخ  جرزخ  نب  یـسوم 
.دیسر مق  رهش  يدورو  ياه  هزاورد  هب  ناوراک  ات  دنار  درک ، یم  يرامش  هظحل  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رهاوخ  زا  ییاریذپ 

ع)  ) مظاک ماما  رتخد  تافو  يرامیب و  - 6

دندش مق  رهش  دراو  يرمق  يرجه  لاس 201  لوالا  عیبر  رد 23  راوگرزب ، نآ  ناهارمه  اهیلع و  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  ماجنارس 
و
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.دندش لاحشوخ  رایسب  دوخ  راید  هب  مالسلا  هیلع  متفه  ماما  رتخد  دورو  زا  مدرم  .دنتفرگ  رارق  رهش  یلاها  مرگ  لابقتسا  دروم 

تشاد و یبوخ  یلام  عضو  وا  .دش  شناهارمه  اهیلع و  هللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  زا  ییاریذپ  رومأم  جرزخ "  نب  یـسوم  " 
.دش راد  هدهع  ار  نانامهیم  زا  ییاریذپ  تیلوؤسم  لیم  لامک  اب  نیمه  يارب  .دوب  شرایتخا  رد  زین  یگرزب  هناخ 

.درک ییاـمنهار  دوخ  هناـخ  يوس  هب  ار  نآ  تشاد ، تسد  رد  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  هموصعم "  ترـضح  رتش "  راـسفا  هک  ناـنچمه  وا 
ار نانآ  زاین  دروم  لیاسو  تعرـس  هب  دـش و  لوغـشم  هنیدـم  هتـسخ  نارفاسم  يرازگتمدـخ  هب  مامت  یلاحـشوخ  اب  جرزخ  نب  یـسوم 

.تخاس مهارف  ناشیارب 

يادخ اب  زاین  زار و  هب  اجنآ  رد  ات  درک  ایهم  دوخ  يارب  یهاگتدابع  جرزخ "  نب  یسوم  هناخ "  رد  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح 
نیا .دـیوجب  يراـی  اـهجنر  لـمحت  يارب  وا  زا  دراذـگب و  ناـیم  رد  شیوخ  دوـبعم  اـب  ار  دوـخ  زوسناـج  ياـهدرد  دزادرپـب و  گرزب 

.تسا هتفرگ  مان  رونلا " تیب  هدنام و "  یقاب  زونه  هاگتدابع 

هدرک تحاران  تخـس  دنتـشاد  ار  وا  زا  ینابزیم  راختفا  هک  مق  یلاها  وناب و  ناهارمه  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  یمارگ  تخد  يراـمیب 
دـش یم  رتدب  زور  هب  زور  وا  لاح  اما  دندرک ، یمن  یهاتوک  شیوخ  زیزع  نامهیم  ياوادم  يارب  یـششوک  چـیه  زا  اهنآ  هچرگ  .دوب 

.دوب هدرک  هشیر  شفیرش  مسج  مامت  رد  يرامیب  هک  ارچ 

رد کشا  هک  یلاـحرد  تسب و  ورف  ناـهج  زا  مشچ  يرمق  يرجه  یناثلا 201  عیبر  مهد  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رئاز  ماجنارـس  و 
عادو ار  یناف  راد  تشاد  لد  هب  ردارب  يرود  مغ  هدید و 
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.تفگ

.دنتسشن گوس  هب  وناب ، هنامولظم  تشذگرد  زا  يروابان  تیاهن  رد  هدش و  رادازع  تبیصم  نیا  رد  مق "  مدرم " 

يراپسکاخ مسارم  - 7

نوچ دـندرک  نفک  هداد و  لسغ  رایـسب  مارتحا  اب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  رهطم  رکیپ  تیب ، لها  نادـنمتدارا  ناـیعیش و 
كاخ هب  رهـش  یمومع  ناتـسروگ  زا  ریغ  یبسانم  ياج  رد  ار  وناب  رکیپ  هک  دـندید  هتـسیاش  يرعـشا  ناگرزب  دیـسر ، ارف  نفد  ناـمز 

.دنراپسب

رهطم رکیپ  نیا  دنتساوخ  یمن  دندوب و  لئاق  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  رتخد  يارب  هک  دوب  يا  هداعلا  قوف  مارتحا  رطاخ  هب  میمـصت  نیا 
.دوش هدرپس  كاخ  هب  نارگید  رانک  رد 

نآ نفد  هب  رهطم ) مرح  یلعف  يدودحم  نالباب (  هقطنم  رد  ار  دوخ  گرزب  غاب  وا  .دش  مدقشیپ  ریخ  راک  نیا  رد  جرزخ " نب  یسوم  "

كاخ هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  رکیپ  دیاب  یـسک  هچ  اما  .دوب  هدـش  هدامآ  زیچ  همه  رگید  .داد  صاصتخا  كاپ  رکیپ 
راد هدـهع  رداق "  " مان هب  يراکوکین  درمریپ  ات  دـندرک  قفاوت  هرخـألاب  .تفرگرد  تیعمج  ناـیم  ییوگتفگ  دروم  نیا  رد  درپس ؟ یم 

.دوش راک  نیا 

فرط زا  يا  هداـعلا  قراـخ  لکـش  هب  رادـباقن  راوس  ود  ناـهگان  هک  دوب  هدـماین  وا  زونه  اـما  .دنداتـسرف  رداـق "  " لاـبند هب  ار  یـسک 
زامن وا  هزانج  رب  هدـمآ و  دورف  بکرم  زا  دندیـسر  وناب  رهطم  رکیپ  هب  نوچ  .دـندش  کیدزن  يراپـس  كاخ  لحم  هب  رهـش  هناـخدور 

هب دنتسشن و  دوخ  بکرم  رب  نارضاح  يروابان  نایم  رد  هاگنآ  .دنداد  رارق  كاخ  لد  رد  مارتحا  اب  ار  شکاپ  مسج  سپس  دندناوخ و 
.دندش رود  اجنآ  زا  تعرس 

نایاپ نایعیش  هودنا  کشا و  نایم  رد  رایسب و  هوکش  اب  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  نفد  مسارم 
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مالـسلا هیلع  مظاک  ماما  نت  هراـپ  رازم  تسا ، هدـش  هدـیمان  ( هلا هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم لآ  هنایـشآ  قح  هب  هک  مق  رهـش  تفریذـپ و 
.دیدرگ

ار مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  سپ  نآ  زا  اـت  درک  ناناملـسم  فقو  وناـب ، كاـپ  رازم  مارتـحا  هب  ار  دوخ  غاـب  زین  جرزخ " نب  یـسوم  "

.دننک نفد  رونم  دقرم  نآ  درگادرگ 

نونک ات  هتشذگ  زا  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  فیرش  رازم  - 8

هب لاس  هاجنپ  دودح  زا  سپ  هکنآ  ات  دنتخاس  ریصح  زا  یناب  هیاس  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترـضح  هاگمارآ  زارف  رب  مق  مدرم 
.دش اپ  رب  وناب  نآ  كاپ  تبرت  يور  رب  هاگراب  هبق و  نیلوا  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  رتخد  بنیز  تمه 

.دمآ رد  دوخ  يزورما  لکش  هب  ات  تفای  هعسوت  هدش و  يزاسزاب  تیب  لها  نایعیش  نادنمتدارا و  طسوت  رهطم  مرح  نامتخاس  سپس 

هدرپس كاخ  هب  شفیرش  رازم  رانک  رد  زین  ناگدازماما  زا  يرگید  دادعت  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترـضح  تلحر  زا  سپ  لاس  دنچ 
.دوزفا كاپ  كاخ  نیا  تیمها  رب  شیپ  زا  شیب  هک  دندش 

يارب یهاـگهانپ  مق و  مدرم  يارب  تکرب  ریخ و  هیاـم  اـهیلع  هللا  مالـس  هموصعم " ترـضح   " ینارون هاـگراب  هراومه  خـیرات  لوط  رد 
.تسا هدوب  نایعیش 

رد .دنتفای  افش  یمارگ  يوناب  نیا  تیانع  تسد  اب  هک  ینارامیب  هچ  دنتـشگزاب و  اور  تجاح  هناخ  نیا  زا  هک  ینادنمتجاح  رایـسب  هچ 
تعافش اب  : " دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .درک  دهاوخ  يریگتسد  دوخ  نادنمتدارا  زا  ترضح  زین  زیخاتسر  زور 

" .دنوش یم  تشهب  دراو  ام  نایعیش  همه  هموصعم ) ترضح   ) وا

.تفرگ رارق  ناهج  نایعیش  هجوت  دروم  شیپ  زا  شیب  هدش و  هدوزفا  مق  رهش  قنور  تیمها و  رب  زور  هب  زور  رهطم  رازم  نیا  تکرب  هب 

یناوارف نادهاجم  ناملاع و 
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دهاجم ملاع  زا  دـیاب  هلمج  زا.دـندش  مالـسا  ناهج  رد  يدنمـشزرا  راگدـنام و  راثآ  أشنم  مادـک  ره  هک  دـنتفای  شرورپ  راید  نیا  رد 
یهلا و ماـیق  دـش و  تیبرت  كاـپ  مرح  نیمه  راوج  رد  هک  درک  داـی  هر )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب 

.دومن زاغآ  سدقم  نیمزرس  نیا  زا  ار  دوخ  هنابلط  قح  يزرابم 

نارئاز هزور  همه  .دـشخرد  یم  رهـش  نایم  رد  ینیگن  نوچ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ردـقنارگ  رهاوخ  یتوکلم  هاـگراب  زین  نونکا  مه 
یلص  ) مالسا ربمایپ  هب  ار  دوخ  قیمع  هقالع  قشع و  هلیسونیدب  دنباتـش و  یم  شترایز  هب  ناهج  ناریا و  فلتخم  طاقن  زا  هورگ  هورگ 

.دننک یم  زاربا  ناشیا  نادنزرف  )و  هلا هیلع و  هللا 

س)  ) هموصعم همطاف  ترضح  ترایز  شاداپ  - 9

رد .دنا  هدومن  نایب  يرایسب  رجا  شاداپ و  نآ  يارب  دنا و  هدرک  شرافـس  دوخ  نایعیـش  هب  ار  راوگرزب  يوناب  نیا  ترایز  ام  نایاوشیپ 
: مینک یم  بلج  موصعم  ماما  هس  زا  ثیدح  هس  هب  ار  امش  هجوت  هنیمز  نیا 

رب تشهب  دنک  ترایز  ار  وا  سک  ره  .دوش  یم  نفد  مق  رد  نم  رابت  زا  همطاف "  مان "  هب  ییوناب  يدوزب  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما  - 1
(. 2  ) دش دهاوخ  بجاو  وا 

(. 3) تسوا نآ  زا  تشهب  دنک  ترایز  ار  وا  سکره  مالسلا :  هیلع  اضر  ماما  - 2

(. 4) تسوا نآ  زا  تشهب  دنک  ترایز  مق  رد  ارم  همع  سک  ره  مالسلا :  هیلع  داوج  ماما  -3

اه یقرواپ 

: مینک هراشا  هدش ، دراو  نآ  مدرم  مق و  رهش  تلیضف  رد  هک  دنچ  یتایاور  هب  اجنیا  رد  دراد  اج  ( 1)

.میتسه اهنآ  زا  مه  ام  دنتسه و  ام  زا  نآ  لها  تسا و  سدقم  مق  كاخ  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما  * 

هحفص 318. دلج 60 ، راونالا ، راحب 

هحفص 214. ج 60 ، راونالا ، راحب  .دنتسه " ام  ناروای  مق  لها   : " مالسلا هیلع  قداص  ماما  * 

هحفص 267. دلج 102  راحب ، ( 2)

هحفص 265. دلج 102  راحب ، ( 3)

هحفص 265. دلج 102  راحب ، ( 4)

توکلم يوناب 

راتفگ شیپ 
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میحّرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

نیرهاّطلا هلآ  ودمحم  یلع  هتاولص  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا 

هرفس زا  هدش و  مالّـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  موصعم ، ناماما  نت  هراپ  یتشهب و  ناوناب  يوناب  رب  دراو  هک  تسا  لاس  نایلاس 
.مدنم هرهب  هَّللا  هّیلو  نآ  غیرد  یب  فطل  ماعنا و 

اج مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  یمارگ  رتخد  ناسحا  تمحر و  هیاس  ریز  رد  ناما و  نما و  زکرم  رد  هک  تسا  لاس  اه  هد 
.ما هدش  هدنهانپ  یجتلم و  رگشزاون ، ذالم  نئمطم و  أجلم  نآ  هب  هتفرگ و 

ياپ نادب  تسرد  هدرکن ، تیاعر  ار  ناگدنهانپ  تاددعت  طیارـش و  هدوبن ، هتـسیاش  راک و  تسرد  يا  هدنهاوخ  هانپ  هکنآ  دوجو  اب  و 
هدادن و نارگید  تسد  هب  هدنارن و  دوخ  هناخ  رد  زا  هدرکن ، درط  ارم  ادخ  تمحر  فطل و  رهظم  نآ  یلو  ما  هدادن  ماجنا  هدوبن و  دنب 
هک اهیتساک ، اه و  یجک  زا  هتفرگ و  هدـیدان  ار  اهیتسردان  اه و  يراکفالخ  هتخاسن ، تیمورحم  ییادـج و  هدودـنا  يرود و  مغ  نیرق 

هدیسر ارف  هک  يزور  ره  هکلب  تسا ، هتخاسن  مرود  هدومنن و  ترپ  دوخ  تمحر  باب  زا  ارم  هدرک ، یشوپ  مشچ  هدوب ، زین  مک  ًاتقیقح 
هدوزفا دوخ  ناسحا  ماعنا و  رب  مشخ  رهق و  ياج  هب  هدرک و  يرت  هزات  فطل 
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.تسا

همیرک دوخ و  تمعن  ّیلو  زا  ار  سفن  تمارک  يراوگرزب و  همه  نیا  هک  درک  یم  ماهلا  مراسمرـش  نادـجو  هشیدـنا ، رکفت و  نیا  رد 
تنب همطاف  ینعی  ادخ ، نارک  یب  تمحر  فطل و  رهظم  نآ  زا  يرازگساپس  ریسم  رد  زیچان -  دنچ  ره  یماگ -  مربن و  دای  زا  تیبلها ،

.مرادرب مالّسلاامهیلع  یسوم ،

ناتـسآ میدقت  هدومن  میظنت  متـشاد ، لیدـب  یب  همرکم  نآ  هب  عجار  لاس  نایلاس  زا  هک  ار  ییاه  تشاددای  هک  مدـش  نآ  رب  ور  نیا  زا 
.مشاب شترضح  ناگتفای  هانپ  ءزج  ناهج  نیا  نوچمه  زین  يدبا  ناهج  رد  هک  دشاب  مزاس ، شکرابم 

ترـضح نادـنمقالع  مهیلع و  هَّللا  تاولـص  دـمحم  لآ  نایلاوم  ناگدادـلد و  فیرـش  رظن  هب  هک  تسا  رـضاح  باتک  راک  نآ  هجیتن 
.دسر یم  هادف  انحاورا  هموصعم  همطاف 

: تسا عوضوم  راهچ  باتک ، يروحم  ياه  ثحب  هک  میوش  یم  روآدای  ًانمض 

.هطوبرم تایاور  رابخا و  - 1

.نیعمجا مهیلع  هَّللا  تاولص  تیبلها  مرح  مق ، - 2

 . اهیلع هللا  مالس  هموصعم ، همطاف  تیبلها ، مرح  غارچ  - 3

.مق رخافم  زا  یهورگ  تاراختفا و  زا  یثحب  - 4

هللا مالس  هموصعم  ترـضح  مق و  هب  عجار  هک  يدنمدوس  لصفم و  ياهباتک  ربارب  رد  هتـشون  نیا  هک  منک  یم  فارتعا  ماقم  نیا  رد  و 
عقاو هموصعم  ترضح  تلالج ، اب  يوناب  رابرد  لوبقم  زین  رصتخم  هتشون  نیا  تسا  نکمم  یلو  تسا ، يزیچان  رثا  هدش ، هتشون  اهیلع 
دشاب هتشاد  يا  هزات  بلاطم  زین  رصتخم  نیا  ییاج  رد  تسا  نکمم  هک  نیا  رب  هوالع  .دوب  دهاوخ  دنمـشزرا  تروص ، نآ  رد  دوش و 

مه نآ  هک  دـبایب ، قّقحت  تهج  ود  ره  رگا  دـنک و  ادـیپ  شزرا  اـهب و  هجیتن  رد  دریگ و  رارق  هعلاـطم  لـها  تیاـنع  هّجوت و  دروم  هک 
نیا هرابرد  هموصعم  رضح  فاطلا  همه  قوف  یفطل 
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.دوب دهاوخ  مراد  شیپ  رد  هک  يریطخ  هار  هشوت  داز و  تسا ، بناج 

هزوح مق /  .هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  هّجحلا  مئاقلا  یلا  اهیخا  نبا  هدـّلو  نم  اهیخا و  نبا  اهیخا و  اهیبا و  یلع  اـهیلع و  هَّللا  تاولـصف  ـالا 
نیدرورف 1379 هجحلا 1421 /  يذ  .یمرهج  یمیرک  یلع  هّیملع / 

تایاور رابخا و 

زا يرایـسب  هدافتـسا  رد  یلـصا  روحم  هک  مینک  یم  رکذ  ار  مق  رد  نوفدم  هّیهلا  هنیزخ  مق و  لها  مق و  نوماریپ  تیاور  دنچ  زاغآ  رد 
: دور یم  رامش  هب  باتک  بلاطم 

هک میدوب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  رد  یهورگ  اب  ام  تسا : هتفگ  بان  داّمح  هک  هدرک  لقن  گرزب  یلاـجر  یّـشک  - 1
یناـمداش رورـس و  راـهظا  دـندومن و  تبحم  وا  هـب  هدرک و  یـسرپلاوحا  وا  زا  ترـضح  .دـش  دراو  یمق  هَّللادـبع  نـب  نارمع  ناـهگان 

؟ دیدومرف ّتبحم  وا  هب  هنوگنیا  هک  دوب  هک  نیا  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  تساخرب ، یتقو  .دندومرف 

تیب و لـها  زا  وا  ( 1 ( ؛ هَّللا همـصق  الا  هربابجلا  نم  رابج  مهدارا  ام  مق -  لها  ینعی  ِءابَجُّنلا -  ِْتیَبلا  ِلـْهَا  ْنِم  دـنتفگ : خـساپ  رد  ماـما 
رد ار  وا  دنوادخ  هکنیا  رگم  درکن  نانآ  كاله  گنهآ  نارگمتـس ، زا  يرگمتـس  چیه  هک  مق ، لها  زا  ینعی  دشاب ، یم  ابجن  نادـناخ 

.دینادرگ درخ  تسکش و  مه 

.تسا هدرک  لقن  هَّللادبع  نب  نارمع  هب  عجار  یظفل  فالتخا  كدنا  اب  نومضم  نیمه  هب  یّشک  زین  ار  يرگید  تیاور  - 2

ْنِم َنینِمْؤُْملِاب  ِدالِْبلا َو  ِِریاس  یلَع  ِهَفوْکلِاب  َّجَتْحا  َهَّللا  َّنِا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنک  یم  لقن  عیاصلا  نومیم  نب  یلع  - 3
ِلْهَا ِعیمَج  یلَع  اِهلْهَِاب  ِدالِْبلا َو  ِِرئاس  یلَع  ُْمق  ِهَدَلَِبب  َّجَتْحا  ِدالِْبلا َو  ِلْهَا  ْنِم  ْمِهِْریَغ  یلَع  اِهلْهَا 
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ٌلیلَذ َو ْمُِقب  ُهَلْهَا  َنیذَّلا َو  َّنِا  َلاق : َُّمث  .ْمُهَدَّیَا  ْمُهَقَّفَو َو  َْلب  ًافَعْـضَتْسَم  ُهَلْهَا  َُمق َو  ُهَّللا  ِعَدَی  َْمل  ِْسنِالا َو  ِّنِْجلا َو  َنِم  ِبِْرغَْملا  ِقِرْـشَْملا َو 
ُضْرَْالا َو ُءامَّسلا َو  َّرِقَتْـسَت  َْمل  َِکلذَک  َناک  اِذا  ِدالِْبلا َو  ِِریاس  یلَع  ًهَّجُح  ْنُکَی  ْمَلَف  ُهَلْهَا  َلََطب  ُْمق َو  َبِرَخَف  ِْهَیِلا  ُساَّنلا  َعَرْـسََال  َِکلذالَْول 

ِنَمَز یف  َِکلذ  ِِقیالَْخلا َو  یَلَع  ًهَّجُح  اُهلْهَا  ُْمق َو  ُهَْدَلب  ُنوُکَت  ٌنامَز  یتأَیَـس  ِِهلْهَا َو  ُْمق َو  ْنَع  ٌهَعُوفْدَـم  ایالَْبلا  َّنِا  ٍْنیَع َو  َهَفْرَط  اوُرُْظُنی  َْمل 
ٌراّبَج ُهَدَصَقام  ِِهلْهَا َو  ْمَق َو  ْنَع  ایالَْبلا  ُعَفْدََـتل  َهَِکئالَْملا  َّنِا  اِهلْهَِاب َو  ُضْرَْالا  ِتَخاَسل  َِکلذالَْول  ِهِروُهُظ َو  یِلا  مالّـسلا ، هیلع  انِِمئاق ، ِهَْبیَغ 
اوُسَن امَک  ِِهلْهَا  ُْمق َو  َرْکِذ  ْمِِهَتلْوَد  یف  َنیراَّبَْجلا  ُهَّللا  یِْـسُنی  ٍّوُدَع َو  ْوَا  ٍهَبیـصُم  ْوَا  ٍهَیِهاِدب  ْمُْهنَع  ُهَلَغَـش  َنیراَّبَْجلا َو  ُمِصاق  ُهَمَـصَق  اَِّلا  ٍءوُِسب 

(2) .ِهَّللاَرْکِذ

دالب و ریاس  رب  مق  رهـش  هب  دـنک و  یم  جاجتحا  دالب  نامدرم  رگید  رب  نآ  لها  زا  نینمؤم  هب  دالب و  ریاس  رب  هفوک  هب  دـنوادخ  یتسار 
اهر فراعم  زا  رود  هرهب و  یب  ار  نآ  لها  مق و  دومرف و  دـهاوخ  جاجتحا  سنا ، ّنج و  زا  برغم  قرـشم و  مدرم  مامت  رب  نآ  لـها  هب 

.تسا هدومرف  دییأت  هتشاد و  قفوم  ار  نانآ  هکلب  هدرکن ،

دندمآ یم  ناباتـش  نآ  يوس  هب  وس  ره  زا  مدرم  دوبن  تهج  نیا  رگا  دنرادقم و  یب  مق  رد  نید  لها  نید و  هک  یتسار  دومرف : سپس 
نیمز نامـسآ و  دـش ، یم  نینچ  هک  یماگنه  دوبن و  دالب  ریاس  رب  یتجح  رگید  دـندش و  یم  دوباـن  نآ  لـها  ناریو و  مق  هجیتن  رد  و 

دندش یمن  هداد  تلهم  ندز  مه  هب  مشچ  کی  تفای و  یمن  رارقتسا 
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دنـشاب و قیالخ  ریاس  رب  تجح  نآ  لها  مق و  هک  دـسرب  ارف  ینامز  يدوز  هب  ددرگ و  یم  عفد  نآ  لـها  مق و  زا  ـالب  هک  یتسار  هب  و 
مق و زا  ار  اهالب  هکئالم  هک  یتسار  هب  درب و  یم  ورف  ار  دوخ  لها  نیمز  دوبن ، نیا  رگا  تسوا و  روهظ  ماگنه  ات  مئاق  تبیغ  نامز  نیا 

دهاوخ مه  رد  ار  وا  نیراـبج  تشپ  هدننکـش  هکنیا  زج  دـنک  یمن  نآ  هراـبرد  ءوـس  دـصق  يراـبج  چـیه  دـننک و  یم  عـفد  نآ  لـها 
دـینادرگ و دـهاوخ  لوغـشم  ینمـشد ، ای  تبیـصم ، اـی  یلکـشم  دادـیور  هلیـسو  هب  مدرم  نآ  هب  ندـناسر  بیـسآ  زا  ار  وا  تسکش و 

.دندرک شومارف  ار  ادخ  دای  نانآ  هکنانچ  درب ، دهاوخ  نانآ  تلود  رد  نارابج و  رطاخ  زا  ار  نآ  لها  مق و  دای  دنوادخ ،

: دندومرف هدرک و  هفوک  رکذ  ترضح  نآ  هک  هدش ، لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  ییاهدنس  اب 

ِْملِْعِلل َو ًانِدـْعَم  ُریـصَت  ُْمق َو  اَهل  ُلاُقی  ٍهَدـْلَِبب  ُْملِْعلا  ُرَهْظَی  َُّمث  اهِرْحَج  یف  ُهَّیَْحلا  ُزَرأَت  اـمَک  ُْملِْعلااَْـهنَع  ُزَرأَـی  َنینِمْؤُْملا َو  َنِم  ُهَفوُک  اُولْخَتَس 
ُْمق َو ُهَّللا  ُلَعْجَیَف  انَِمئاق  ِروُهُظ  ِبُْرق  َْدنِع  َِکلذ  ِلاجِْحلا َو  ِیف  ٍتارَّدَخُْملا  یَّتَح  ِنیّدلا  ِیف  ٌفَعْـضَتْسُم  ِضْرَْالا  ِیف  یْقبَیال  یَّتَح  ِلْضَْفلا 

ِیف ِدـالِْبلاِِریاس  یِلا  ُْهنِم  ُْملِْعلا  ُضیُفیَف  ٌهَّجُح  ِضْرَاـْلا  ِیف  ِقـْبَی  َْمل  اـِهلْهَِاب َو  ُضْرَاـْلا  ِتَخاـَسل  َکـِلذ  ـالَْول  ِهَّجُْحلا َو  َماـقَم  َنیِمئاـق  ُهَـلْهَا 
مالّسلا هیلع  ُِمئاْقلا  ُرَهْظَی  َُّمث  ُْملِْعلا  ُنیّدلا َو  ِْهَیِلا  ُُغْلبَی  َْمل  ِضْرَْالا  یَلَع  ٌدَحَا  یْقبَی  یَّتَح ال  ِْقلَْخلا  یَلَع  ِهَّللا  َهَّجُح  ُِّمتَیَف  ِبِْرغَْملا  ِقِرْـشَْملا َو 

(3  ) .ًهَّجُح ْمِهِراْکنِا  َدَْعب  اَِّلا  ِدابِْعلا  َنِم  ُمِقَْتنَیال  َهَّللا  َّنَِال  ِدابِْعلا  یَلَع  ِهِطَخَس  ِهَّللا َو  ِهَمِْقِنل  ًابَبَس  ُریصَی  َو 

زا هفوک  يدوز  هب 
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رد ملع  سپـس  .دوش  یم  هتفرگ  شا  هنـال  رد  راـم  هک  هنوگنادـب  دـش ، دـهاوخ  هتفرگ  ضبق و  نآ  زا  ملع  ددرگ و  یم  یلاـخ  نینمؤم 
نید رد  یفعـضتسم  نیمز  رد  هک  يا  هنوگ  هب  ددرگ ؛ یم  لضف  ملع و  ندعم  اجنآ  دوش و  یم  هدـیمان  مق  هک  ددرگ  یم  رهاظ  يرهش 
یم رارق  تجح  ماقم  رد  ار  نآ  لها  مق و  دنوادخ  سپ  دوب ، دهاوخ  ام  مئاق  روهظ  یکیدزن  نیا  .نیشن و  هدرپ  نانز  یتح  دنامن ، یقاب 

قرـشم و رد  دالب  ریاس  هب  مق  زا  ملع  سپ  دـنام ، یمن  یقاب  نیمز  رد  یتجح  درب و  یم  ورف  ار  دوخ  لـها  نیمز  دوبن ، نیا  رگا  دـهد و 
هب نید  هک  دنام  دهاوخن  یقاب  نیمز  هحفص  رب  يدحا  هک  نانچنآ  ددرگ ، یم  مامت  مدرم  رب  ادخ  تّجح  دش و  دهاوخ  ریزارس  برغم 
زا دـنوادخ  اریز  دـش  دـهاوخ  فرحنم -  ناگدـنب -  رب  ادـخ  مشخ  تمقن و  بجوم  دـنک و  یم  روهظ  مئاق  هاگنآ  .دـشاب  هدیـسرن  وا 

.دننک راکنا  ار  تّجح  نانآ  هکنآ  زا  دعب  رگم  دریگ ، یمن  ماقتنا  دوخ  ناگدنب 

ُهَّنَِال ِِهب  ُْمق  َیِّمُـس  امَّنِا  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماـما  دّـمحم ، نب  یلع  ترـضح  زا  دـیوگ : یم  یملید  لـتاقموبا  - 5
(4 ( ؛ سَّدَقُْملا ِْتَیب  ْنِم  ٌهَعْطَق  َوُه  ْتَماق َو  مالّسلا  هیلع  ٍحُون  ِنافوُط  یف  ِْهَیِلا  ُهَنیفَّسلا  ِتَلَصَو  ؛ك ك  إََّمل

و درکن -  تکرح  و  داتـسیا -  دیـسر ، اجنادب  نافوط  نایرج  رد  مالّـسلا  هیلع  حون  یتشک  نوچ  اریز  دش  هدـیمان  مسا  نیا  هب  مق  انامه 
.تسا سّدقملا  تیب  زا  يا  هعطق  نآ 

اْهنَع ٌعُوفْدَم  َءالَْبلا  َّنِاَف  اهیحاَون  اهیلاوَح َو  ْمُِقب َو  ْمُْکیَلَعَف  ُنَتِْفلا  َناْدلَْبلا  ِتَّمَع  اِذا  دومرف : هک  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 6
(5)

داب امشرب  تفرگارف ، ار  اهرهش  اه  بوشآ  اه و  هنتف  هک  یماگنه 
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.تسا هدش  عفد  نآ  بناوج  فارطا و  مق و  زا  الب  هک  اریز  دیروایب  ور  نآ  یحاون  یلاوح و  مق و  هب  هک 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنا  هدرک  لقن  یتعامج  - 7

(6  ) ِِفئاْطلا ِِفئاْخِلل  ُْمق  ُعِضْوَْملا  َمِْعن  ْلَبَْجلا َو  َنِم  ُْمق  ِداوَّسلا َو  َنِم  اهیحاَون  َهَفوُک َو  یف  ُنمَْالاَف  ایالَْبلا  ِتَّمَع  اِذا 

رارف كانسرت  يارب  تسا و  یناتـسهوک  دالب  زا  مق  رد  اهاتـسور و  زا  نآ  یحاون  هفوک و  رد  نما  سپ  دش ، ریگارف  اهالب  هک  یماگنه 
.تسا یبوخ  ياج  هچ  مق  وس ، ره  هب  هدننک 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  - 8

ْمِِهئارَبُِـکب َو ِهَّیرْخَْـسلا  ِفافِْختْـسِْالاَو َو  ْمِِهئاـبآ  ِهَیـصْعَِمب  ْمِِهبابَـش  ْنِم  ٌهَعاـمَج  َِکلْهَیَـس  ْنِکلَو  ْمِِهتَعیـش  يوأَـم  ِدَّمَُحم َو  ِلآ  ُّشُع  ْمـُق 
(7  ) .ٍءوُس َّلُک  يداعَالا َو  َّرَش  ْمُْهنَع  ُهَّللا  ُعَفْدَی  َِکلذ  َعَم  ْمِهِِخیاشَم َو 

هب يازهتسا  ناردپ و  ینامرفان  رثا  رب  نانآ  ناشناناوج ، زا  یتعامج  يدوز  هب  نکلو  تساهنآ  نایعیش  هاگهانپ  دمحم و  لآ  هنایـشآ  مق 
.دومرف دهاوخ  عفد  نانآ  زا  ار  يدب  ره  نانمشد و  رش  دنوادخ  لاح ، نیع  رد  دش و  دنهاوخ  كاله  ناشناتوسک  شیپ  ناگرزب و 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  9-و 

ْنِم ُهَدَْعبَا  ُهَّللا َو  ُهَّلَذَا  اَِّلا  ًاءوُس  ِِهلْهَا  ْمُِقب َو  ٌدَـحَا  َدارَاام  َنینِمؤُْملا َو  ُحارَتْسُم  َنیّیمِطاْفلا َو  يَوأَم  ُهَّنِاَف  ْمُِقب  ْمُْکیَلَعَف  ٌءانَع  ٌهَّیَلب َو  ْمُْکَتباصَا  اِذا 
(8  ) .ِِهتَمْحَر

سک چیه  تسا و  نینمؤم  هاگتحارتسا  نیّیمطاف و  ياوأم  اجنآ  اریز  مق ، هب  داب  امـشرب  دیـسر ، امـش  هب  یجنر  تبیـصم و  هک  یماگنه 
.تخاس رود  دوخ  تمحر  زا  هدرک ، راوخ  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  رگم  تفرگن  نآ  لها  مق و  هرابرد  ییوس  میمصت 

تیاور مالّسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاوبا  ترضح  زا  و  - 10
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: دومرف هک  تسا 

(9  ) ْمَُهل یبوُط  َُّمث  ْمَُهل ، یبوُط  َُّمث  ْمَُهل ، یبوُطَف  اْهنِم  ٌدِحاو  ُْمق  ِلْهَِال  ٍباْوبَا َو  َهَِینامَث  ِهَّنَْجِلل  َّنا 

لاح هب  اشوخ  نانآ ، لاح  هب  اشوخ  نانآ ، لاح  هب  اـشوخ  سپ  تساـهرد ؛ نآ  زا  یکی  مق  لـها  يارب  تسا و  رد  تشه  تشهب ، يارب 
.نانآ

هیحان زا  هک  هچنآ  سابع و  ینب  ياه  هنتف  رکذ  هک  میدوب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  رد  دیوگ : یم  حلاص  نب  نامیلس  - 11
: دومرف دوب ؟ دهاوخ  اجک  نامز  نآ  رد  ّرفم  عزفم و  داب ، امـش  يادف  ام  ناج  میدرک : ضرع  ام  .دـمآ  نایم  هب  دـسر  یم  مدرم  هب  نانآ 
ُساَّنلا َو ُهُدُـصْقَی  ُهَراـمِْعلا َو  اَـهیف  ُُرثَـکَت  اـنیلاوَم َو  اُنتَعیـش َو  ُْمق  یف  دوـمرف : سپـس  .نآ  یحاوـن  مق و  نآ و  یلاوـح  هفوـک و  يوـس  هب 

(10  )) .ْمِِهتَْدَلب َْنَیب  ُرْمَْجلا  َنوُکَی  یَّتَح  ِهیف  َنوُعِمَتْجَی 

دنیآ یم  درگ  نآ  رد  دننک و  یم  مق  گنهآ  مدرم  دش و  دهاوخ  دایز  مق  رد  يدابآ  ترامع و  دنا و  مق  رد  ام  نارادتـسود  نایعیش و 
.تفرگ دهاوخ  رارق  ناتسرهش  نایم  رد  صوصخم  رهن  هک  يروط  هب 

هک دـسرب  ییاج  هب  يدابآ  تراـمع و  زا  مق  هک  هدـش  دراو  هعیـش  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  و  دـیامرف : یم  اـج  نیا  رد  یـسلجم  هماـّلع 
لبق هک  تسا  راهنا  زا  يرهن  مان  رمج ، دیامرف : یم  قوف  تیاور  نایب  رد  .دیسر و  دهاوخ  شورف  هب  مهرد  رازه  هب  بسا  کی  هاگیاج 

.تسا هدوب  يراج  مق  رهش  يانب  زا 

ٌمْوَق ُهَعَم  ُعِمَتْجَی  ِّقَْحلا  َیِلا  َساَّنلا  اوُعْدَـی  ُْمق  ِلْهَا  ْنِم  ٌلُـجَر  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  - 12
(11  ) .َنیقَّتَْمِلل ُهَِبقاْعلا  َنُولَّکَوَتَی َو  ِهَّللا  یَلَع  َنُوُنبْجَیال َو  ِبْرَْحلا َو  َنِم  َنُولِمَیال  ُفِصاوَْعلا َو  ُحایِّرلا  ُمُُهلِزَتال  ِدیدَْحلا  ِْربُزَک 

لها زا  يدرم 
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، دنازغل یمن  ار  نانآ  اهدابدنت  هک  دـنیآ  یم  درگ  وا  هارمه  هب  نهآ  تاعطق  دـننامه  یهورگ  .دـناوخ  یمارف  قح  يوس  هب  ار  مدرم  مق 
.تسا اوقت  لها  يارب  زا  تبقاع  دننک و  یم  لّکوت  ادخ  رب  دنسرت و  یمن  دندرگ ، یمن  هتسخ  گنج  زا 

ضرع دش ؟ هدیمان  مان  نیدب  مق  هچ  يارب  یناد  یم  ایآ  دندومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دیوگ : یم  يرـصب  ناّفع  - 13
َنُوموُقَی ِْهیَلَع -  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ٍدَّمَُحم -  ِلآ  ِِمئاق  َعَم  َنوُعِمَتْجَی  ُهَلْهَا  َّنَِال  ُْمق  َیِّمُـس  امَّنِا  دومرف : .دیرتاناد  امـش  وا و  لوسر  ادخ و  مدرک :

(12  ) .ُهَنوُرُْصنَی ِْهیَلَع َو  َنوُمیقَتْسَی  ُهَعَم َو 

راک نیا  رب  دننک و  یم  مایق  وا  اب  هدومن و  عامتجا  هیلع  هَّللا  تاولـص  دّـمحم  لآ  مئاق  اب  نآ  لها  هک  اریز  دـش ، هدـیمان  مسا  نیدـب  مق 
.دنیامن یم  يرای  ترصن و  ار  وا  هدوب ، راوتسا 

نآ و لها  مق و  مان  هک  میدوب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  ترضح  تمدخ  رد  يزور  دیوگ : یم  ییحی  نب  ناوفص  - 14
یضار و نانآ  زا  ادخ  دومرف : داتسرف و  تمحر  اهنآ  رب  ترـضح  .دمآ  نایم  هب  دنراد  مالّـسلا  هیلع  يدهم  هب  نانآ  هک  یهجوت  لیم و 

ُهَّللا َرَّمَخ  ِدالِْبلا  ِِریاس  ِْنَیب  ْنِم  اُنتَعیـش  ُرایِخ  ْمُه  ُْمق َو  ِلْهَِال  اْهنِم  ٌدِـحاو  ٍباْوبَا َو  َهَِینامَث  ِهَّنَْجِلل  َّنِا  دـندرک : هفاضا  سپـس  .دـشاب  دونـشخ 
(13  ) .ْمِِهتَنیط یف  انَتَیالِو  یلاعَت 

.دـندالب همه  ناـیم  زا  اـم  نایعیـش  نیرتـهب  زا  ناـنآ  دـشاب و  یم  مق  لـها  يارب  اـهرد  نآ  زا  یکی  تسا و  رد  تـشه  تـشهب  يارب  زا 
.تسا هدرک  نیجع  نانآ  تنیط  رد  ار  ام  تیالو  دنوادخ 

، میشاب یم  ير  لها  زا  ام  دندرک : ضرع  دندش و  دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  رب  هک  هدش  تیاور  ير  لها  زا  یهورگ  زا  - 15
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نامه ترضح  .میتسه  ير  لها  زا  ام  دندرک  ضرع  مق ! لها  زا  ام  ناردارب  رب  نیرفآ  ُْمق ؛ ِلْهَا  ْنِم  اِنناوْخِِاب  ًابَحْرَم  دندومرف : ترـضح 
دعب دـنداد و  ار  خـساپ  ناـمه  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـندرک و  رارکت  ار  دوـخ  فرح  رگید  راـب  ناـنآ  .دـندرک  رارکت  ار  نـخس 

ُْمق ِهَْدَلب  َوُه  ًامَرَح َو  اَنل  َّنِا  ُهَفوُْکلا َو  َوُه  ًامَرَح َو  َنینِمؤُْملا  َریمأل  َّنِا  ُهَنیدَم َو  َوُه  ًامَرَح َو  ِلوُسَّرِلل  َّنِا  ُهَّکَم َو  َوُه  ًامَرَح َو  ِهَِّلل  َّنِا  دندومرف :
(14  ) .َهَّنَْجلا َُهل  ْتَبَجَو  اهَراز  ْنَمَف  ُهَمِطاف  یَّمَُست  يدالْوَا  ْنِم  ٌهأَْرِما  اهیف  ُنَفُْدتَس  َو 

یمرح نینمؤملاریما  يارب  تسا و  هنیدم  نآ  تسا و  یمرح  ادـخ  لوسر  يارب  تسا و  هّکم  نآ  تسا و  یمرح  ادـخ  يارب  هک  یتسار 
نفد نیمزرـس  نآ  رد  همطاف  مان  هب  نم  دالوا  زا  ینز  يدوز  هب  تسا و  مق  رهـش  نآ  تسا و  یمرح  ام  يارب  تسا و  هفوک  نآ  تسا و 

.دش دهاوخ  بجاو  وا  رب  تشهب  دنک ، ترایز  ار  وا  سکره  سپ  دوش ، یم 

زونه هک  دـندومرف  ینامز  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ار  نخـس  نیا  دـیوگ : یم  تیاور  نیا  يوار  هک  هدـمآ  تیاور  نیا  لـیذ  رد 
.دوب هتفاین  ّدلوت  اهیلع -  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  ردپ  مالّسلا -  هیلع  مظاک  ترضح 

.دش یم  هابت  عیاض و  نید  دندوبن ، اه  یمق  رگا  ( 15 ( ؛ ُنیّدلا َعاَضل  َنوُّیِمُْقلا  َالَْول  هک : هدش  تیاور  مالّسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  - 16

َّنِاَف اهیحاَون  اهیلاوَح َو  ْمُِقب َو  ْمُْکیَلَعَف  ُنَتِْفلا  َناْدلَْبلا  ِتَّمَع  اِذا  تسا : هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  - 17
(16 ( ؛ اْهنَع ٌعُوفْدَم  َءالَْبلا 

زا الب  اریز  نآ ، یحاون  نآ و  یلاوح  مق و  هب  داب  امش  رب  تفرگارف  ار  اهرهش  اه  هنتف  هک  یماگنه 
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.تسا هدش  هتشادرب  نآ 

اَِّلا ٍءوُِسب  ٌراَّبَج  اهُدـیُریال  ِْهیَحانَِجب  اْهیَلَع  َفَْرفَر  ًاکَلَم  ُْمق  یلََعل  َّنِا  دومرف : هک  دـنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  - 18
ُهَّللا ُلِْزُنی  َْثیَْغلا َو  ْمُهَدِالب  ُهَّللا  یِقْسَی  ُْمق  ِلْهَا  یلَع  ِهَّللا  ُمالَـس  َلاقَف : هَّللاِْدبَع  ِْنب  یَـسیع  یِلا  َراشَا  َُّمث  ِءاْملا  ِیف  ِْحلِْملا  ِبْوَذَک  ُهَّللا  َُهباِذا 

ِهَیارِّدلا َو ُلْهَا  ْمُه  ُءامَهُْفلا  ُءامَلُْعلا  ُءاهَقُْفلا  ُمُه  ٍدوُُعق َو  ٍماِیق َو  ٍدوُجُس َو  ٍعوُکُر َو  ُلْهَا  ْمُه  ٍتانَسَح  ْمِِهتائِّیَس  ُهَّللا  ُلِّدَُبی  ِتاکَرَْبلا َو  ُمِْهیَلَع 
(17  ) .ِهَدابِْعلا ِنْسُح  ِهَیاوِّرلا َو 

رگم دنک  یمن  ءوس  دصق  نآ  هرابرد  يرگمتـس  چیه  دـهد ، یم  تکرح  هدـنکفا و  مق  رهـش  رب  ار  دوخ  ياهلاب  يا  هتـشرف  هک  یتسار 
: دومرف درک و  هَّللادـبع  نب  یـسیع  هب  هراـشا  هاـگنآ  .دوش  یم  بوذ  بآ  رد  هک  یکمن  نوچمه  دـنک  یم  بوذ  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا 
ار ناشتائیس  دیامرف و  لزان  نانآ  رب  ار  دوخ  تاکرب  دنادرگ و  باریس  ار  نانآ  دالب  شتمحر  ناراب  اب  دنوادخ  مق ، لها  رب  ادخ  مالس 
تیاور و تیارد و  لها  نانآ  دننامیهف ، املع و  اهقف ، نانآ  دندوعق ، مایق و  دوجـس و  عوکر و  لها  نانآ  .دـنادرگ  لیدـبت  تانـسح  هب 

.دنشاب یم  وکین  تدابع 

اَِّلا ٍءوُِسب  ٌراَّبَج  ْمُهُدیُریال  ْمُْهنِم  ُنَْحن  اَّنِم َو  اُهلْهَا  ٌهَسَّدَقُم َو  ُْمق  َُهبُْرت  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  دـنا  هدرک  تیاور  - 19
َعَفَر َُّمث  انِّقَح  َهاعَر )  ) ُهاعُد انِِمئاق َو  َراْصنَا  ْمُهَّنِا  امَا  ٍءوُس  َهَِربابَج  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطَّلَـس  َِکلذ  اُولَعَف  اذِاَف  ْمُهَناوِْخا  اُونوُخَی  َْمل  ام  ُُهَتبوُقُع  ْتَلَّجَع 

(18  ) .ٍهَکَلَه ِّلُک  ْنِم  ْمِهَِّجن  ٍهَْنِتف َو  ِّلُک  ْنِم  ْمُهْمِصْعا  َّمُهلَّلَا  َلاق : ِءامَّسلا َو  َیِلا  ُهَسأَر 

هب تعرس  هب  هکنیا  رگم  دنک  یمن  ءوس  دصق  نانآ  هب  يرگمتس  چیه  .مینانآ  زا  ام  دنیام و  زا  مق  لها  تسا و  سدقم  مق  تبرت 
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دندرک تنایخ  رگا  سپ  .دـنا  هدرکن  تنایخ  دوخ  ناردارب  هب  نانآ  هک  تسا  یماـگنه  اـت  نیا  دیـسر و  دـهاوخ  دوخ  رفیک  تبوقع و 
ای ناگدـننک  توعد  ام و  مئاق  نارای  مق -  لها  نانآ -  هک  دیـشاب  هاگآ  .درک  دـهاوخ  ّطلـسم  نانآ  رب  ار  لـمع  دـب  ناراـبج  دـنوادخ 
زا هتـشادهگن و  يا  هنتف  ره  زا  ار  نانآ  ادـنوادخ ! تفگ : هدرک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  دوخ  رـس  هاگنآ  .دـنیام  قح  ناگدـننک  تیاـعر 

.شخب ییاهر  یتکاله  هنوگره 

راوگرزب نآ  رب  دندش و  دراو  مق  لها  زا  یهورگ  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  رد  نم  دیوگ : یم  يوره  تلـصلاوبا  - 20
ُْمْتنَاَف ًالْهَا  ْمُِکب َو  ًابَحْرَم  دومرف : نانآ  هب  هاگنآ  .داد  اـج  دوخ  کـیدزن  ار  اـهنآ  هداد و  ار  ناشمالـس  باوج  ترـضح  .دـندرک  مـالس 
(19  ) .ُهُُّما ُْهتََدلَو  ٍمْوَیَک  ِِهبُونُذ  ْنِم  َجَرَخ  ٍلْسُغ  یلَع  َوُه  ینَراز َو  ْنَمَف  الَا  ٍسوُِطب  یَتبُْرت  ِهیف  َنوروْزَت  َمْوَی  ْمُْکیَلَع  یتأَیَسَف  ًاّقَح  اُنتَعیش 

دیشاب هاگآ  .دینک  ترایز  سوت  رد  ارم  تبرت  هک  دسر  ارف  يزور  يدوز  هب  دییام و  نایعیش  ًاّقح  امش  امـش ، رب  نیرفآ  دیدمآ ، شوخ 
.تسا هتخاس  ّدلوتم  ار  وا  ردام  هک  يزور  دننام  دوش  یم  جراخ  دوخ  ناهانگ  زا  دنک  ترایز  ارم  لسغ  اب  سکره  هک 

ُْمق َو ُلْهَا  دومرف : یم  مالّسلا -  هیلع  يداه  ماما  دّمحم -  نب  یلع  ترضح  هک  مدینـش  دیامرف : یم  ینـسح  میظعلادبع  ترـضح  - 21
(20  ) ...ٍسوُِطب مالّسلا  هیلع  اضِّرلا  یَسُوم  ِْنب  ِّیلَع  يّدَِجل  ْمِِهتَرایِِزل  ْمَُهل  ٌروُفْغَم  ََهبآ  ُلْهَا 

ار مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  نم  ّدج  هکنیا  رطاخ  هب  دـنا ، یهلا  نارفغ  دروم  هواس -  يارق  زا  يا  هیرق  هبآ -  لها  مق و  لها 
.دننک یم  ترایز  سوت  رد 

مق هک : تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  - 22
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اُولَعَف اذِاَف  ْمُهَناوِْخا  اُونوُخَی  َْمل  ام  ُُهَتبوُقُع  ْتَلَّجَع  اَِّلا  ٍءوُِسب  دحا  مهدـیریال  تیبلا  لها  انتیالو  تلبق  هسدـقم  هرهطم  انتعیـش  دـلب  اندـلب و 
ٍهَْنِتف َو ِّلُک  ْنِم  ْمُهْمِصْعا  َّمُهلَّلَا  َلاق : ِءامَّسلا َو  َیِلا  ُهَسأَر  َعَفَر  َُّمث  انِّقَح  ُهاعُر  انِِمئاق َو  َراْصنَا  ْمُهَّنِا  امَا  ٍءوُس  َهَِربابَج  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطَّلَـس  َِکلذ 

(21  ) .ٍهَکَلَه ِّلُک  ْنِم  ْمِهَِّجن 

هرابرد يدب  میمصت  سک  چیه  .دنتفریذپ  ار  تیبلها  ام  تیالو  نآ ) لها  ) .تسا سّدقم  هزیکاپ و  .تسام  نایعیـش  رهـش  ام و  رهـش  مق 
رگا سپ  .دـننکن  تناـیخ  دوخ  ناردارب  هب  هک  تسا  یماداـم  نیا  دـش و  دـهاوخ  تعرـس  وا  تبوقع  رد  هکنیا  رگم  دریگ  یمن  ناـنآ 

تاعارم ام و  مئاق  نارای  مق -  لها  نانآ -  هک  دیـشاب  هاگآ  .درک  دهاوخ  ّطلـسم  نانآ  رب  ار  لمع  دب  نارابج  دنوادخ  دـندرک  تنایخ 
هنوگره زا  هتـشادهگن و  يا  هنتف  ره  زا  ار  نانآ  ادـنوادخ ! تفگ : هدرک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  دوخ  رـس  هاگنآ  .دـنیام  قح  ناگدـننک 

.ناهرب هداد و  تاجن  یتکاله 

تیاور رد  نکیلو  دنا  هتسناد  نارابج  ّرـش  زا  ظوفحم  الب و  زا  نوصم  ار  مق  تایاور  نیا  زا  يرایـسب  رد  دنچره  هک  تسا  رکذ  نایاش 
تیاور رد  تسا و  يرگید  طیارـش  هنرگ  و  دـننکن ؛ تنایخ  دوخ  ناردارب  هب  هک  یماگنه  ات  هک  دـنا  هدرک  دـیق  مود  تسیب و  هدزون و 

.دنوش یم  كاله  ناگرزب  ینامرفان  ببس  هب  مق  ناناوج  زا  یهورگ  هک  دنا  هدومرف  حیرصت  متشه 

تیبلها مرح  مق 

ینّیعم رادقم  ینعی  هیمطاف ؛ هکرابم  هعقب  مرح و  هّجوتم  ًاروف  درگنب  يا  هتشون  رد  ای  دونشب و  مق  دروم  رد  ار  مرح  هملک  سکره  دیاش 
عضوم نامه  تسا ، فراعتم  لومعم و  هک  هنوگنامه  دتفیب و  تسا  هتفرگ  رارق  رهطم  دبنگ  هیماس و  هبق  ریز  هک  نیمز  زا 
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.دیایب نهذ  هب  دنناوخ  یم  ترایز  اجنآ  رد  هدش و  دراو  صوصخم  مارتحا  اب  نادنمقالع  تسا و  روصحم  هک  یکرابم 

نیا ّلک  مق و  رهـش  رـسارس  روظنم  هصالخ  تسا و  يا  هدرتسگ  موهفم  عیـسو و  ياـنعم  کـی  ثحب  نیا  رد  مرح  زا  اـم  دوصقم  یلو 
نآ ساسا  رب  هدـش و  دراو  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  زا  هک  تسا  یتایاور  اـی  تیاور  ساـسا  رب  نیا  تسا و  فیرـش  سّدـقم و  نیمزرس 
مرح رسارس ، مق ، ور  نیا  زا  دنا و  هدناوخ  شیوخ  مرح  هتسناد و  دوخ  نادناخ  دوخ و  هب  قلعتم  ار  نیمزرس  نیا  موصعم  ماما  تایاور 

.تسا تیبلها 

.تسین اور  نآ  ینکـش  تمرح  كاهتنا و  هک  يزیچ  دنک ، یم  عافد  تیامح و  نآ  زا  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  نآ  مرح  هدـمآ  تغل  رد 
.دشاب هنیدم  هّکم و  دوصقم ، دوش ، هتفگ  نامَرَح  ظفل  نوچ  دنیوگ و  یصقا  مرح  ار  سّدقملا  تیب  اذل 

نانآ هاگیاج  تیبلها و  هناخ  كرابم ، نیمزرـس  نیا  مق ، تفگ : درک و  انعم  هناخ  تیب و  اجنیا  رد  ار  مرح  ناوت  یم  انعم  نیا  ظاحل  اـب 
.تسا مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  عافد  تیامح و  دروم  و 

رد اهنخس  همه  نوچ  نآ ، زا  شیپ  میزادرپ و  یم  كاپ  نیمزرـس  نیا  هنامرتحم  يایازم  زیمآریقوت و  نیوانع  رکذ  هب  ماقم  نیا  رد  ام  و 
.مییوگ یم  نآ  مان  مق و  هب  عجار  ینخس  رصتخم  تسا ، مق  هب  عجار  لصف  نیا 

نآ نیرفآ  راختفا  مان  مق و  رهش 

هـشیمه نآ  یلاها  تسا و  یمالـسا  هثدحتـسم  نیادم  زا  مق  دنا : هتفگ  نارگید  يومح و  هک : دـنک  یم  لقن  يرتشوش  هَّللارون  یـضاق 
.تسا هدوب  ناورم  کلملادبع  نامز  رد  يرمق و  يرجه  لاس 83  رد  نآ  يانب  يادتبا  دنا و  هدوب  هیماما 

هک تسا  يدالب  هلمج  زا  تسا و  میرک  يا  هدلب  میظع و  يرهش  مق  هدلب  دیوگ : یم  دوخ  یضاق 
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يوقا يدلب  نینچ  هب  باستنا  دنا و  هتساخرب  اجنآ  زا  هیماما  هعیش  نادهتجم  لضافا و  رباکا و  زا  يرایـسب  هدوب و  نینموملا  راد  هشیمه 
(22  ) .تسا هیلا  بوسنم  هدیقع  تحص  ّهلدا 

اب دراد و  ینید  أشنم  مان  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  دنا و  هدرک  قالطا  رهـش  نآ  رب  برع  هک  تسا  یمان  مق "  " مسا ًارهاظ 
: دییامرف هّجوت  تیاور  دنچ  نیا  هب  کنیا  .تسا  هدش  موسوم  مان  نیدب  یتدیقع  ینامیا و  تابسانم 

ار سیلبا  دش ، هدرب  جارعم  هب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نوچ  هک  هدـمآ  هعیـش  تایاور  رد  دـیامرف : یم  یـسلجم  هماّلع 
هب نیمزرس  نآ  سپ  .زیخرب  نوعلم ! يا  ْنوُْعلَم ؛ ای  ُْمق  دومرف : وا  هب  ادخ  لوسر  .تسا  هدش  نیزگیاج  نیمزرس  هعقب و  نیا  رد  هک  دید 

(23  ) .دیدرگ موسوم  مق 

نوچ دندیمان  مق  ار  مق  دندومرف : هک  دش  لقن  مالّسلا  هیلع  يداه  ترضح  زا  میدرک ، رکذ  ًالبق  هک  یتایاور  زا  مجنپ  تیاور  رد  و  - 2
.دش فقوتم  داتسیا و  دیسر ، اجنآ  هب  ات  نافوط  ناتساد  رد  حون  یتشک 

، مق ارچ  یناد  یم  دـندومرف : يرـصب  ناّفع  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  میدـناوخ  هقباس  تایاور  زا  مهدزیـس  تیاور  رد  - 3
دّمحم لآ  مئاق  اب  مق  لها  اریز  دنا : هدومرف  ترـضح  .دیرتاناد  امـش  وا و  لوسر  ادخ و  درک : ضرع  وا  تسا ؟ هدش  موسوم  مان  نیدب 

.دننک یم  يرای  ار  وا  هدیزرو  تماقتسا  رما  نیا  رب  دنیامن و  یم  مایق  وا  اب  هدرک و  عامتجا  هیلع  هَّللا  تاولص 

ماـیق زا  مود  تیاور  رباـنب  هدـش و  هتفرگ  مق ،" : " دـندومرف هک  ناطیـش ، هب  ادـخ  لوسر  باـطخ  زا  مق  مسا  لوا ، تیاور  رباـنب  نونکا 
ار نآ  اذل  داتسیا ، دش و  مئاق  نیمزرس  نیا  رد  حون  یتشک  نوچ  هدش و  هتفرگ 
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نیا نانآ ، تماقتـسا  ترـضح و  نآ  اب  مق  لها  مایق  دّـمحم و  لآ  مئاق  اـب  مق  مدرم  روضح  بساـنت  هب  موس  تیاور  قبط  دـنتفگ و  مق 
.دنا هدیمان  مق  ار  نیمزرس 

دشاب مق  هب  رهش  نیا  يراذگ  مان  بسانم  هجو  هوجو ، نیا  مامت  دناوت  یم  ینعی  دشاب ؛ یم  زین  عمج  لباق  تابـسانم ، هوجو و  نیا  هتبلا 
اب مق  مدرم  روضح  یکی  .دوب  یفاـک  يراذـگ  ماـن  يارب  کـیره  هک  تسا  تبـسانم  هجو  هس  نمـضتم  دوخ  موس  تیاور  هکنیا  اـمک 

.هار نیا  رد  نانآ  تماقتسا  موس  ترضح و  نآ  اب  نانآ  مایق  يرگید  مالّسلا ، هیلع  مئاق  ترضح 

مق رهش  نیوانع  تایصوصخ و  ایازم و 

.میزادرپ یم  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  هک  هچنآ  بوچراچ  رد  مق  رهش  تایصوصخ  ایازم و  رکذ  هب  نونکا  و 

.تسا هدش  هداد  رارق  ملاع  فلتخم  ياهناتسرهش  اهرهش و  رگید ، دالب  رب  تّجح  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  مق  - 1

.دراذگ یمناو  یگراچیب  فاعضتسا و  لاح  رد  ار  مق  دنوادخ  - 2

.تسا تّجح  مالّسلا  هیلع  مئاق  تبیغ  نامز  رد  مق  - 3

.دننک یم  عفد  مق  رهش  زا  ار  الب  هکئالم  - 4

وا ربارب  رد  ار  ینمـشد  ای  دنک و  یم  التبم  یتبیـصم  ای  یمیظع  رما  هیهاد و  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، مق  هرابرد  ءوس  دـصق  سک  ره  - 5
.دنامب زاب  دوخ  هدارا  لامعا  زا  دوش و  اهنیا  هب  لوغشم  هجیتن  رد  هک  دهد  یم  رارق 

.مینک یم  هدافتسا  موس  تیاور  زا  ار  هناگ  جنپ  بلاطم  نیا  همه 

.دنک یم  ادیپ  زورب  روهظ و  مق  رد  ملع  - 6

.دش دهاوخ  لضف  ملع و  ندعم  مق  - 7

.دنوش یم  دنم  هرهب  مق  زا  اج  همه  دیدرگ و  دهاوخ  ریزارس  ملاع  طاقن  مامت  برغم و  قرشم و  هب  مق  زا  شناد  ملع و  - 8

.مینک یم  هدافتسا  مراهچ  تیاور  زا  ار  تیزم  دنچ  نیا 

بلطم نیا  دشاب و  یم  سّدقملا  تیب  زا  يا  هعطق  مق ، - 9
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.تسا هدمآ  مجنپ  تیاور  رد 

.تسا هدمآ  مشش  تیاور  رد  هتکن  نیا  دش و  دهاوخ  عفد  نآ  زا  ینعی  ؛ تسا عوفدم  مق  زا  الب  - 10

.دوب دهاوخ  ناما  نما و  ینمیا و  زکرم  ینعی  تسا ؛ نمأم  مق  - 11

رد ّتیـصوصخ  ود  نیا  .تسا و  تکرح  فوـط و  رد  وـس  ره  هب  هک  تسا  یناـسرت  فئاـخ و  ناـسنا  يارب  یبوـخ  هاـگیاج  مق ، - 12
.تسا هدش  رکذ  متفه  تیاور 

.تسا نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  دّمحم  لآ  هنایشآ  ّشُع و  مق ، - 13

هدش هتفرگ  متـشه  تیاور  زا  زایتما  ود  نیا  تسا و  مّلـسو  هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  ناوریپ  نایعیـش و  هاگهانپ  اوأم و  مق  - 14
.تسا

.دشاب یم  اهیلع  هَّللا  مالس  ارهز  همطاف  يرارذ  دالوا و  ینعی  نیّیمطاف ؛ ياوأم  مق  - 15

مق هب  ور  وس  ره  زا  نانآ  هک  دـشاب  تهج  نیمه  رطاخ  هب  تسا ، رهـش  نیا  رد  همطاف  ینب  تاداـس و  زا  هک  یناوارف  روبق  دراد  ناـکما 
.دنا هداد  رارق  دوخ  ياوأم  ار  اجنآ  هدروآ و 

زکرم اوأم و  مق  دنا : هدومرف  ایوگ  دنشاب و  ارهز  همطاف  ترـضح  ناوریپ  ناگدادلد و  نیّیمطاف ، زا  دوصقم  هک  دور  یم  لامتحا  زین  و 
.تسا اهیلع  هَّللا  مالس  همطاف  ناتسود  ناوریپ و 

.تسا نانمؤم  شیاسآ  تحارتسا و  لحم  مق  - 16

.دزاس یم  رود  دوخ  تمحر  زا  هدینادرگ و  راوخ  لیلذ و  ار  وا  دنوادخ  دریگب ، ءوس  میمصت  مق  هرابرد  سکره  - 17

.تسا ربمغیپ  نادناخ  تراهط و  تمصع و  تیبلها  نایلاوم  نایعیش و  زکرم  مق  - 18

.دشاب یم  مهدزای  تیاور  زا  دافتسم  ّتیصوصخ  ود  نیا 

.دشاب یم  مهدزای  تیاور  زا  دافتسم  ّتیصوصخ  ود  نیا  .تسا و  مدرم  عامتجا  هقالع و  سوفن و  هّجوت  زکرم  مق  - 19

هاگیاج زکرم و  هدوب و  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  تیب  لزنم و  ربمغیپ و  نادناخ  مرح  مق  - 20

ع)  ) تیب لها  همیرک  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


مرح هّکم و  ادخ ، مرح  هکنانچ  .تسا  دعب  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ًاصوصخ  مالّسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  صاخ  هّجوت  لحم  و 
.تسا هفوک  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  مرح  هنیدم و  هَّللا ، لوسر 

.دشاب یم  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هدازدنزرف  رّهطم  كاپ و  رکیپ  نفدم  مق  - 21

.تسا هدش  رکذ  ینشور  تحارص و  لامک  اب  مهدزناپ  تیاور  رد  گرزب  تفارش  هجو  ود  نیا  و 

مق و هب  ور  دـیاب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رما  هب  دریگبارف  ار  اج  همه  هدرک و  ادـیپ  تیمومع  يراتفرگ  الب و  هک  یماـگنه  هب  - 22
.دروآ نآ  یحاون  یلاوح و 

.تسا هدش  هتشادرب  عوفرم و  ًاعون  مق -  زا  الب  - 23

.تسا مهدفه  تیاور  رد  حیرصت  دروم  تهج  ود  نیا  و 

.دنک یم  هتسب  زاب و  هدنکفا و  مق  لها  رس  رب  دننام  رتچ  ار  دوخ  لاب  ینامسآ  هتشرف  تسا و  هکیلم  لاب  ریز  مق   - 24

نیا .ددرگ و  یم  بوذ  بآ  رد  کمن  هکنانوچ  دنک  یم  بوذ  ار  وا  دنوادخ  دشاب ، هتـشاد  مق  هرابرد  يدب  میمـصت  هک  یـسک  - 25
.تسا هدمآ  مهدجیه  تیاور  رد  زایتما  ود 

.تسا تسادق  ياراد  مق  تبرت  - 26

.تسا هتفرگ  رارق  حیرصت  دروم  مهدزون  تیاور  رد  زیمآراختفا  هتکن  نیا  و 

.تسا مالّسلا  مهیلع  ناماما  دّمحم و  لآ  دلب  مق ، - 27

.تسا مالّسلا  هیلع  یلع  لآ  یلع و  نایعیش  رهش  دلب و  مق ، - 28

.تسا رّهطم  مق ، - 29

.تسا سّدقم  مق ، - 30

ای راهچ  نیا  .دنشاب و  مق  لها  دوصقم  هک  دور  یم  لامتحا  هتبلا  .تسا  هتفریذپ  ار  یلع  لآ  تیالو  دوخ  هک  تسا  ینیمزرس  مق ، - 31
.مینک یم  هدافتسا  تیاور 22  زا  ار  تیصوصخ  جنپ 

هدیدرگ و رداص  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  یحو  نادناخ  ناسل  زا  مق  رهش  يارب  هک  تسا  یتازایتما  تاراختفا و  هلسلس  کی  اهنیا 
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.دنادرگ یم  فیرش  نیمزرس  نیا  يونعم  گرزب  میظع و  تیعقوم  هّجوتم  ار  ام 

همه رب  ادخ  تّجح  هک  يرهش  تسا  نیرفآ  راختفا  هچ  دنا و  هدوتس  ار  نآ  هنوگنیا  كاپ  نیموصعم  هک  يرهش  هب  عجار  میوگب  هچ  و 
.دشاب یم  ملاع  دالب 

.درک دهاوخن  اهر  فعضتسم  ار  نآ  یلاعت  قح  هدوب و  دنوادخ  تیانع  دروم  هک  يرهش 

.دشاب یم  تّجح  رصع ، یلو  ترضح  تبیغ  تالکشم  زا  رپ  رصع  رد  هک  يرهش 

.دننک یم  عفد  نآ  زا  ار  الب  یهلا  ناگتشرف  هک  يرهش 

زا ات  دزاـس  یم  راـچد  كاـنرطخ  نمـشد  تبیـصم و  گرزب و  لکـشم  هیهاد و  هب  دـنوادخ  ار  نآ  هدـنریگ  ءوس  میمـصت  هک  يرهش 
.دنامب زاب  شمیمصت 

.تسا یملع  ياهتکرح  زورب  لحم  شناد و  ملع و  دهم  هک  يرهش 

.دیدرگ دهاوخ  یمالسا  گنهرف  تلیضف و  نوناک  ملع و  ندعم  هک  يرهش 

یملع هیذغت  ار  ناهج  راطقا  هرخالاب  دیدرگ و  دهاوخ  ریزارس  ایند  فانکا  فارطا و  هب  اجنآ  زا  دننام  لیـس  شناد ، ملع و  هک  يرهش 
.دنک یم 

.تسا ایبنا  نفدم  ناربمایپ و  رهش  سّدقملا -  تیب  زا  يا  هعطق  هک  يرهش 

.دش دهاوخ  هدش و  عفد  نآ  زا  الب  هک  يرهش 

.دوب دهاوخ  رارف  تکرح و  رد  وس  ره  رهب  ناسرت و  ناسنا  يارب  عضوم  نیرتهب  نمأم و  هک  يرهش 

.تسا نانآ  ناهاوخاوه  نایعیش و  ياوأم  نیعمجا و  مهیلع  هَّللا  تاولص  دّمحم  لآ  هنایشآ  هک  يرهش 

.دشاب یم  نانمؤم  شیاسآ  هاگیاج  نیّیمطاف و  ياوأم  هک  يرهش 

.تسا مدرم  عامتجا  سوفن و  هجوت  هطقن  ربمغیپ و  نادناخ  ناگدادلد  نایلاوم و  زکرم  هک  يرهش 

.تسا اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  دّمحم ، لآ  ردقنارگ  يوناب  نفدم  تیبلها و  مرح  هک  يرهش 

.تسا هدش  هتشادرب  اجنآ  زا  الب  دروآ و  يور  اجنآ  هب  دیاب  اهالب  ندش  ریگ  ارف  ماگنه  هب  هک  يرهش 

هک يرهش 
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.دیدرگ دهاوخ  دوبان  یلک  هب  دشاب  هتشاد  نآ  هرابرد  ییاوران  میمصت  هک  یسک  تسا و  کلم  لاب  رتچ  ریز 

.تسا رادروخرب  یّصاخ  تسادق  زا  نآ  كاپ  كاخ  تبرت و  هک  يرهش 

دنور یم  هار  سّدقم  نیمزرس  رد  دنور ، یم  هار  نآ  نیمز  يور  هک  یناسک  تسا ! زیگنا  تفگش  ینیمزرـس  بیجع و  يرهـش  یتسار 
.دنا هدیزگ  تماقا  ربمغیپ  تیبلها  مرح  رد  دّمحم و  لآ  ّشُع  رد  دنمیقم ، نکاس و  رهش  نیا  رد  هکنانآ  و 

رکیپ سّدقم ، كاخ  نیا  دننوفدم و  هدیمرآ و  نآ  رد  میظعتلا  بجاو  هدازماما  دـصراهچ  زا  زواجتم  هک  تسا  يرهـش  مق ، رخآ  رد  و 
همئا باحـصا  هعیـش و  گرزب  نیثدحم  اهقف و  املع و  تسا و  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  مالّـسلا  مهیلع  یلع  لآ  زا  ریثک  هّدـع  نیا  كاپ 

هب هک  دننوفدم  هموصعم  ترـضح  رّهطم  نحـص  فیرـش و  مرح  شوح  لوح و  رد  هژیو  هب  مق ، نیمزرـس  رد  يردق  هب  مالّـسلا  مهیلع 
.دنیآ یمن  رامش 

هَّللا یلعا  یسابرک -  یـسابلک -  میهاربا  دّمحم  جاح  موحرم  ردقلا  لیلج  یلوصا  رادمان و  هیقف  هک  تسا  صاخ  تسادق  نیا  يور  و 
لپ زا  دـمآ ، یم  مق  هب  ناهفـصا  زا  هک  یماـگنه  تسا  فورعم  لوقنم و  هک  هچنآ  رب  اـنب  یمق  يازریم  موحرم  رـصاعم  عـجرم  هماـقم 
یم تسد  هب  هدروآ و  نوریب  ار  دوخ  ياه  شفک  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دجـسم  زا  ای  قباس -  هموصعم  هزاورد  یناخیلع - 

رـسارس دنا و  هدـیمرآ  رایـسب  ناثدـحم  همئا و  باحـصا  راربا و  ياملع  اجنیا  رد  دومرف : یم  تفر و  یم  هدایپ  رّهطم  مرح  ات  تفرگ و 
.تسا ناراوگرزب  نآ  روبق  تمسق ، نیا 

مق مدرم  يایازم 

: دنناوارف تاراختفا  ایازم و  ياراد  مق  مدرم  هقباس  تایاور  ياضتقم  هب 

.دنتسه تیبلها  ءزج  نانآ  - 1

رامش هب  مدرم  يابجن  دنراوگرزب ، بیجن و  یمدرم  نانآ  - 2

ع)  ) تیب لها  همیرک  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنور یم 

.دنکش یم  مه  رد  ار  وا  دنوادخ  دریگب  نانآ  هرابرد  دب  میمصت  هک  یسک  - 3

.دوش یم  هدافتسا  لّوا  تیاور  زا  بلطم  هس  نیا  و 

.درک دهاوخ  جاجتحا  مدرم  ریاس  رب  مق  مدرم  اب  دنوادخ  - 4

.تشاذگ دهاوخن  فعضتسم  ار  نانآ  دنوادخ  - 5

.دراد یم  دّیؤم  ّقفوم و  ار  نانآ  لاعتم  دنوادخ  - 6

.دیدرگ دهاوخ  عفد  مق  مدرم  زا  الب  - 7

.دنتبیغ نامز  رد  قیالخ  رب  تجح  مق  لها  - 8

.تخاس رود  دوخ  تمحر  زا  راوخ و  لیلذ و  ار  وا  دنوادخ  درک ، نانآ  هب  تبسن  يدب  هدارا  سکره  - 9

.تسا هدش  عقاو  حیرصت  دروم  مهن  تیاور  رد  بلطم  نیا  و 

.تسا تشهب  ياهرد  زا  صوصخم  يرد  مق  مدرم  يارب  - 10

مهد تیاور  رد  بلطم  ود  نیا  .تسا و  هدومرف  ناشلاح " هب  اـشوخ  ینعی  ؛ مهل یبوط   " ناـنآ هراـبرد  راـب  هس  مالّـسلا  هیلع  ماـما  - 11
.تسا هدمآ  زین  مهدراهچ  تیاور  رد  لّوا  بلطم  هکنانچ  تسا ، هدمآ 

.دنک یم  قح  هب  توعد  مق  لها  زا  يدرم  - 12

.دنیامن یم  يرای  ار  وا  هدرک و  عامتجا  هیلع  هَّللا  تاولص  دّمحم  لآ  مئاق  اب  مق  لها  - 13

.تسا هدمآ  مهدزیس  تیاور  رد  نخس  نیا  و 

.تسا هدش  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هیحان  زا  مق  مدرم  يارب  دنوادخ  يدونشخ  اضر و  تمحر و  بلط  - 14

.دننایعیش نیرتهب  نانآ  - 15

.تسا هدرک  نیجع  نانآ  تاذ  اب  ار  تیبلها  تیالو  دنوادخ  - 16

.تسا هدش  رکذ  مهدراهچ  تیاور  رد  هتکن  هس  نیا  و 
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.دنا تیبلها  ناگدناوخ  ردارب  مق  لها  - 17

.تسا هدمآ  مهدزناپ  تیاور  رد  بلطم  نیا  و 

.دش یم  عیاض  نید  دندوبن  اه  یمق  رگا  - 18

.تسا هدمآ  مهدزناش  تیاور  رد  زیمآراختفا  هتکن  نیا 

.دنتسه مالّسلا  هیلع  ماما  دورد  مالس و  دروم  - 19

.دنادرگ باریس  ناراب  لوزن  اب  ار  ناشدالب  دنوادخ  هک  دنتسه  مالّسلا  هیلع  ماما  ياعد  لومشم  - 20

ار شتاکرب  ادخ  هک  دنماما  ياعد  لومشم  - 21
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.دنادرگ لزان  نانآ  رب 

.دنادرگ لّدبم  تانسح  هب  ار  ناشتائیس  ادخ  هک  مالّسلا  هیلع  ماما  ياعد  و  - 22

.دندوعق مایق و  دوجس و  عوکر و  لها  نانآ  - 23

.دنیاهقف نانآ  - 24

.دنشاب یم  اناد  میهف و  ياملع  زین  و  - 25

.دنتیاور ییاناد و  مهف و  تیارد ، لها  - 26

.دنشاب یم  هتسیاش  وکین و  تدابع  لها  - 27

.تسا هدش  رکذ  مهدجیه  تیاور  رد  راختفارپ  بلطم  هن  نیا 

.تسا هدرمشرب  نانآ  زا  ار  دوخ  نادناخ  دوخ و  نادناخ  زا  ار  مق  مدرم  مالّسلا  هیلع  ماما  - 28

.دنتسه مالّسلا  مهیلع  هیلع و  دّمحم  لآ  مئاق  راصنا  نانآ  - 29

.دنتیبلها قوقح  هدننک  تیاعر  ای  هدننک  توعد  نانآ  - 30

.دشخب تاجن  یتکاله  هنوگره  زا  هتشاد و  هگن  يا  هنتف  ره  زا  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنقداص  ماما  ياعد  دروم  - 31

.تسا هدمآ  زین  تیاور 22  رد  ریخا  بلطم  هس  هکنانچ  .تسا  هدمآ  مهدزون  تیاور  رد  هناگراهچ  بلاطم  نیا  و 

.تسا هتفرگ  تروص  دیکأت  يارب  و  ًاّقح "  " هملک رکذ  اب  مق  لها  عیشت  ياضما  قیدصت و  - 32

.دنا هدوب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  نارئاز  نامز  رید  زا  نانآ  - 33

.تسا هدش  رکذ  تیاور 20  رد  هتکن  ود  نیا  و 

.دنا یهلا  نارفغ  دروم  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ترایز  تکرب  هب  هواس -  يارق  زا  هبآ -  لها  زین  مق و  لها  - 34

تسیب و مکی و  تسیب و  تیاور  رد  بلطم  نیا  .دش و  دهاوخ  وا  رفیک  رد  لیجعت  تفرگ ، نانآ  هرابرد  ییوس  میمـصت  سکره  - 35
.تسا هدیدرگ  رکذ  مود 

!؟ تسا هدش  دراو  مق  لها  زج  یمدرم  هچ  يارب  نشور  ياه  هطقن  راختفا و  فرش و  همه  نیا  یتسار 
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، درک دهاوخن  اهر  هداتفا  بقع  فعـضتسم و  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یمدرم  دنک ، یم  جاجتحا  نارگید  رب  نانآ  اب  دـنوادخ  هک  یمدرم 
نانآ زا  الب  هدوب و  یهلا  دییأت  قیفوت و  دروم  هک  یمدرم 
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.دنرگید نامدرم  رب  تجح  تبیغ ، نامز  رد  دوش و  یم  عفد 

.دزاس یم  رود  دوخ  تمحر  زا  دراد و  یم  نوبز  راوخ و  ار  وا  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  نانآ  هرابرد  تینءوس  سکره  هک  یمدرم 

ار ناشلاح " هب  اشوخ   " هلمج راب  هس  نانآ  میرکت  ریدـقت و  ماقم  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هدوب و  ناـنآ  هژیو  تشهب  رد  کـی  هک  یمدرم 
.دنا هدرک  رکذ 

.دنک یم  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  تلم  دزیخ و  یمرب  نانآ  نایم  زا  زاتمم  ّتیصخش  کی  هک  یمدرم 

تیالو هدوب و  رترب  نایعیش  هک  یمدرم  .دننک  یم  يرای  ار  وا  هدوب و  هارمه  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  رـصع  یلو  ترـضح  اب  هک  یمدرم 
.تسا هدش  نیجع  نانآ  تاذ  تشرس  رد  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ 

.دیدرگ یم  عیاض  یهلا  نید  دندوبن  اهنآ  رگا  هدناوخ و  دوخ  ناردارب  ار  نانآ  ماما  هک  یمدرم 

هدـش نانآ  راثن  یهلا  مالـس  ُْمق ، ِلْهَا  یلَع  ِهَّللا  ُمالَـس  نیرفآ : راختفا  هلمج  اب  هتفرگ و  رارق  مالّـسلا  هیلع  ماـما  مالـس  دروم  هک  یمدرم 
.تسا

یبوخ هب  ار  ناشناهانگ  هدینادرگ و  لزان  نانآ  رب  ار  شتاکرب  هدرک ، باریس  ار  ناشدالب  هک  هتساوخ  ادخ  زا  موصعم  ماما  هک  یمدرم 
.دیامرف لدبم  باوث  و 

وکین تدابع  تیاور و  تیارد ، لها  دنا و  هدش  دادملق  اناد  میهف و  ياملع  اهقف و  هدوب ، دوعق  مایق و  دوجـس ، عوکر ، لها  هک  یمدرم 
.دنشاب یم 

تاعارم ای  ناگدننک  توعد  دوعوم و  يدهم  راصنا  هدرک و  دادـملق  نانآ  زا  ار  دوخ  دوخ و  زا  ار  نانآ  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  یمدرم 
.دنربمایپ نادناخ  قوقح  ناگدننک 

.دننامب ظوفحم  اه  تکاله  عاونا  زا  نوصم و  يا  هنتف  ره  زا  هک  دنشاب  یم  مالّسلا  هیلع  ماما  ریخ  ياعد  لومشم  هک  یمدرم 

هرخالاب هدش و  عقاو  ادخ  تّجح  یهاوگ  دروم  ناشعّیشت  هدناوخ و  هعیش  ار  نانآ  هنادّکؤم  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  یمدرم 
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.دنا یهلا  ترفغم  دروم  راوگرزب ، نآ  ترایز  تکرب  هب  هدوب و  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ترایز  لها  هراومه  هک  یمدرم 

.دشاب هتشاد  تبقنم  تلیضف و  ردقنیا  هک  تسین  یهاگیاج  نیمزرس و  چیه  دیدرت  نودب 

يارب ار  دوخ  یگتـسیاش  هدومن ، ظفح  ار  دوخ  میرکت  ریقوت و  رـسارس  عضوم  هک  تساجب  دنراد  بقانم  ردـقنیا  مق  لها  هک  نونکا  و 
.دنناسرب تابثا  هب  سفن  تمارک  اوقت و  راثیا ، یبوخ ، اب  تاراختفا  همه  نیا 

تماقا رهـش  نیا  رد  هک  دشاب  یـسکره  يارب  مارتحا  میظعت و  همه  نیا  تسا  دـیعب  هک  میهد  یم  رکذـت  ار  هتکن  نیا  ریزگان  اجنیا  رد 
یهارمه عوضوم  نیا  رد  تغل  رگا  هداتفا و  ّتیلها  تیبلها ، هملک  رد  هکلب  دـشاب ، هتفرگ  تأشن  اجنآ  زا  ای  هدـمآ  ورف  نآ  رد  هدرک و 

.تسا هدرک  اضما  دییأت و  ار  نآ  نید  ناسل  دنکن 

؛ ُّقَْحلا َكَدـْعَو  َّنِا  یلْهَا َو  ْنِم  یْنبا  َّنِا  : تفگ حون  : دـیامرف یم  شدـنزرف  مالّـسلا و  هیلع  حون  ترـضح  ناتـساد  رد  دـنوادخ  هکنانچ 
(24)

ُْریَغ ٌلَمَع  ُهَّنِا  َِکلْهَا  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِا  دش : باطخ  .تسا  قح  نم -  لها  تاجن  هب  عجار  وت -  هدعو  تسا و  نم  لها  زا  نم  رسپ  ادنوادخ 
(. تسا راکهانگ  فرحنم و  يدرف   ) تسا حلاصان  یلمع  وا  تسین ، وت  لها  زا  رسپ  نیا  هن ، ( 25 ( ؛ ٌِحلاص

زاتمم مق  لها  رسپ و  رتخد و  نز و  درم و  دیاب  هرخالاب  میـشابن و  مق  لها  یلو  میـشاب  مق  رد  ام  دنکن  تساز ! تشحو  هیآ  نیا  یتسار 
نامدرم يارب  یتسرد ، یتسار و  تفع و  ایح و  یتسیز و  هداس  هنـسح و  قالخا  يراگزیهرپ و  یکاـپ و  يوگلا  هک  يروط  هب  دنـشاب ؛

فرحنم و ياهیبرغ  ور  هلابند  ای  رگید و  ياهرهش  ور  هلابند  نانآ  هک  يزور  دیاین  دنیآ و  رامش  هب  رگید  دالب 
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.ُنیبُْملا ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ  الَا  هک : دنشاب  ایح  زا  رود 

دوخ ربانم  زا  یکی  رد  هیلع  هَّللا  ناوضر  یمق  ریهـش  ظعاو  يراصنا  یـضترم  خیـش  جاح  ياـقآ  موحرم  هک  دـیآ  یم  مداـی  هب  نینچ  و 
کی حبص  لوا  زور  ره  امش  تفگ : یم  درک و  یم  ینابرهش  سیئر  صوصخ  هب  باطخ  ای  توغاط  نامز  یتلود  نیرومأم  هب  باطخ 

.تسا مق  اجنیا  .تسا  مق  اجنیا  وگب : حیبست  رود 

ره دنـشاب و  یم  مق  لـها  هک  دـننکن  شومارف  یمق  نارتخد  نارـسپ و  مق و  مدرم  هک  تساـجب  تسا و  یبلاـج  هتکن  دوخ  نیا  یتـسار 
ره دراد ، تماقا  نآ  رد  دنک و  یم  یگدـنز  مق  رد  هک  سکره  هک  تساجب  زین  تسین و  نانآ  نأش  هتـسیاش  یـسابل  هنوگره  يراک و 

ظفح هجیتن  رد  تسا و  دّـمحم  لآ  هنایـشآ  وا  ِياوأـم  ناـنآ و  مرح  تیب و  لـها  رهـش  تسا و  مق  اـجنیا  هک  درواـیب  دوخ  داـی  هب  زور 
هَّللا مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  ینعی  دلبلا : هبحاص  تیبلا و  هبحاص  تامارتحا  تاعارم  هظحالم و  تیبلها و  میرح  مرح و  تمرح 

.دیامنب ار  اهیلع 

اهیلع هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  تیبلها ، مرح  غارچ 

مالّسلا مهیلع  هموصعم  همطاف  مشاه و  لآ  مطاوف 

نیرتزاتمم دنشاب و  یم  هیلاع  تاماقم  زاتمم و  ّتیصخش  ياراد  هک  دنا  هدوب  همطاف  مان  هب  یناوناب  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها ، نادناخ  رد 
.میئوگ یم  نخس  نانآ  زا  ارذگ  تروص  هب  هک  دنرفن  جنپ  ردقنارگ ، ناوناب  نیا 

.مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  راختفارپ  ردام  دسا ، تنب  همطاف  . 1

هک تسا  ینز  اهنت  نیرخآ ، نیلوا و  زا  ناهج ، نانز  همه  نایم  رد  هدوب و  رادروخرب  نوگانوگ  يایازم  زا  هک  تسا  زارفارس  ییوناب  وا 
دنزرف سّدقم ، هداعلا  قوف  ناکم  نآ  رد  دیدرگ و  تیاده  دـش و  هدـناوخارف  هبعک  لخاد  هب  لمح  عضو  مسارم  يارب  بیغ  ناهج  زا 

مالّسلا هیلع  یلع  دوخ  ریظن  یب 

ع)  ) تیب لها  همیرک  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنا هدرک  لقن  زین  تنس  لها  ناخروم  املع و  زا  يا  هدع  هعیش ، ناخروم  املع و  رب  هوالع  ار  نایرج  نیا  .تخاس  دلوتم  ار 

.دوب هتفریذپ  ار  مالسا  افص  هقالع و  يور  زا  ترجاهم ، زا  لبق  دور و  یم  رامـش  هب  هبیط  هنیدم  يوس  هب  هّکم  زا  نیرجاهم  هلمج  زا  وا 
.دیسر یمالسا  تفالخ  هب  وا  زارفارس  دنزرف  هک  تسا  يا  هیمشاه  لوا  يو 

.تفر ایند  زا  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  هبّیط  هنیدم  رد  رجاهم ، نامیااب و  يوناب  نیا 

زا وا  يارب  دیباوخ و  وا  ربق  رد  درک و  نفک  دوخ  نهاریپ  هماج و  رد  ار  وا  مّلسو  هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : یم  ریثا  نبا 
سک چـیه  هب  تبـسن  هک  دـیدرک  يراک  همطاف  هزانج  دروم  رد  دـش : ضرع  راوگرزب  نآ  هب  .دومرف  ریخ  يازج  تساوخرد  دـنوادخ 

؟ دیدومنن نینچ  رگید 

َنوُهَِیل اهِْربَق  یف  ُْتعَجَطْضا  ِهَّنَْجلا َو  ِلَلُح  ْنِم  یسُْکِتل  یصیمَق  اهَتْـسَْبلَا  امَّنِا  اْهنِم  یب  َرَّبَا  ٍِبلاط  یبَا  َدَْعب  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنِا  دومرف : ادخ  لوسر 
زا ات  مدـناشوپ  يو  هب  ار  دوخ  نهاریپ  نم  دوبن و  وا  زا  رتراکوکین  نم  هرابرد  سک  چـیه  بلاـطوبا  زا  دـعب  ( 26 ( ؛ ِْربَْقلا ُباذَع  اْهیَلَع 

.ددرگ ناسآ  وا  رب  ربق  باذع  ات  مدیباوخ  وا  ربق  رد  دوش و  هدناشوپ  وا  رب  یتشهب  ياه  هّلح 

.مّلسو هلآو  هیلع  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تخد  ارهز  همطاف  ترضح  . 2

لوسر طبس  ود  یمارگ  ردام  همطاف  .تسا  ناوناب  هقبط  رد  تسادق  رهظم  نیرتگرزب  یتشهب و  ناوناب  رورس  نایناهج و  ياسن  هدیس  وا 
یمارگ رسمه  هکنانچ  دنا ؛ هتفای  تدالو  وا  كاپ  نطب  زا  موصعم  ماما  هدزای  .تسا  نیـسح  ماما  ترـضح  نسح و  ماما  ترـضح  هَّللا ،

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  مالسا و  یمارگ  ربمایپ  رظن  رد  يو  .دوب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 
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ماما ترـضح  دـننام  اـهنآ  زا  یـضعب  هکلب  دوب ؛ مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  همه  لـالجا  میرکت و  دروم  تشاد و  يا  هژیو  مارتحا 
نابز رب  ار  يو  سّدقم  مان  دندوب و  وا  دای  هب  هدرک و  ادیپ  همطاف  ترضح  هب  لّسوت  تلاسک ، بت و  تلاح  رد  مالّـسلا  هیلع  رقابدّمحم 

.دندنار یم 

.مالّسلا هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  همطاف  . 3

ملاع هکنانچ  .تفای  دلوت  دندرک ، رایتخا  اهیلع  هَّللا  مالس  ارهز  ترضح  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  ینارسمه  زا  یکی  زا  وا 
نآ هباحـص  ربمایپ و  نادـناخ  مارتحا  دروم  همظعم  يوناـب  نیا  ( 27  ) .تسا هدرک  حیرـصت  عوضوم  نیا  هب  دیفم  خیـش  هعیـش ، گرزب 

.تشاد هدهع  رب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  لآ  نامدود  يایاقب  لاح  رب  تبظاوم  يربک  بنیز  ترضح  نوچمه  دوب و  راوگرزب 

تدـش يدابع و  ياـهراک  هب  رظن  بلاـطیبا ، نب  یلع  تنب  همطاـف  نوچ  هک : دـننک  یم  لـقن  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  ترـضح 
دزن هب  تسا  هتخادنا  جنر  هب  ار  دوخ  وا  هک  دـید  تخادـنا و  تدابع  رد  نیدـباعلا ) نیز   ) نیـسحلا نب  یلع  شردارب  دـنزرف  شـشوک 

ام زا  یکی  دیدید  نوچ  هک  تسا  نیا  امش  رب  ام  قح  زا  تسا و  یقوقح  امـش  رب  ام  يارب  هَّللا  لوسر  نیـشنمه  يا  دومرف : دمآ و  رباج 
دربن و نیب  زا  ار  دوخ  هک  دیهاوخب  وا  زا  دیهد و  دنگوس  ار  وا  ًاّرـصم  تسا ، هتخادـنا  تکاله  هب  تدابع  رد  شالت  يارب  ار  نتـشیوخ 
هدش و مخز  وا  ینیب  هک  تسا  نیسح  شردپ  راگدای  هدنام و  یقاب  نیـسحلا  نب  یلع  نیا  ودنک  مک  ار  دوخ  تضایر  تدابع و  همانرب 

.تسا هتخادنا  لاح  نیدب  ار  نتشیوخ  تدابع ، يارب  هدروآ و  هنیپ  شیاهتسد  فک  اهوناز و  ههبج و 

.دمآ نیسحلا  نب  یلع  هناخ  هب  رباج 
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: دومرف یتسیک ؟ وت  دیـسرپ  وا  زا  رباج  .دندوب  هداتـسیا  هناخ  رد  يولج  مشاه  ینب  ناکدوک  زا  رفن  دـنچ  اب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 
زا دعب  دیناسر و  وا  هب  ار  ربمایپ  مالـس  .یفاکـش و  یم  ار  ملع  هک  يرقاب  وت  هَّللاو  تفگ : درک و  هیرگ  وا  .نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم 
زا دش و  دراو  وا  .داد  نذا  تشگرب و  تفر و  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دریگب  تاقالم  نذا  يو  يارب  شراوگرزب  ردپ  زا  هک  تساوخ  وا 

یلو دـنک  مک  ار  دوخ  يداـبع  هماـنرب  هک  درک  تساوخرد  دوب  هتـشاذگ  رثا  شندـب  همه  رد  تداـبع  هک  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
ربمایپ مراوگرزب ، ردپ  ود  هار  هتسویپ  نم  ...امُهاْقلَا ؛ یَّتَح  امِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  امِِهب  ًایِسَتُؤم  يَوبَا  ِجاْهنِم  یلَع  ُلازَا  ال  دومرف : ترـضح 

(28  ) .مورب ایند  زا  مسرب و  نانآ  تاقالم  هب  ات  مهد  یم  همادا  ار  امهیلع  هَّللا  تاولص  یلع  و 

یم رامـش  هب  تالامک  عمجم  دوب و  ترـضح  نآ  دـیدش  تبحم  دروم  مالّـسلا و  هیلع  ادهّـشلادیس  رتخد  وا  .نیـسحلا  تنب  همطاـف  . 4
يرازگ مان  ترضح  نآ  مان  هب  ار  دوخ  رتخد  همطاف ، ترضح  شردام  هب  هقالع  تّدش  يارب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  .تفر 

.دوب هدرک 

نیـشتآ هباطخ  نآ  رد  دنا و  هدناوخ  هفوک  رد  هک  هدش  لقن  تمـصع  لآ  يوناب  گرزب  نآ  زا  هدـنبوک  بلاج و  اّرغ و  سب  يا  هبطخ 
اب بلاج و  رایـسب  یتروص  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  شمولظم  ردـپ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  شراوگرزب  ّدـج  ّتیمولظم 

يوناب نآ  ینامرهق  تعاجـش و  باّذـج ، نایب  ناشخرد  الاو و  ّتیـصخش  رگنایب  ییاهنت  هب  هبطخ  نیا  هدرک و  نایب  زادـگلد  یتاراـبع 
.تسا مالسا  گرزب 

.مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  تنب  همطاف  . 5

ترضح يارب  دسیون : یم  هماقم  هَّللا  یلعا  دیفم  خیش 
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همطاف يربکلا و  همطاف  و  دیامرف : یم  نانآ  ندرمشرب  نمـض  دوب و  رتخد  رـسپ و  دنزرف  تفه  یـس و  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلاوبا 
(29  ) ...يرغصلا

نیا هب  عجار  هّرس  سّدق  دیفم  خیش  دنچره  .دشاب  يربک  همطاف  نامه  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترـضح  هک  تسا  نیا  رهاظ  و 
.تسا هدومرفن  ینخس  عوضوم 

اب يوناب  نیا  زا  نیعجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نیرهاط  همئا  دـشاب و  یم  عیفر  خـماش و  سب  یماقم  ياراد  ردـقنارگ  يوناب  نیا  هرخـالاب 
رب وا  مان  شراوگرزب  ردپ  تدالو  زا  شیپ  هکلب  ترضح ، نآ  تدالو  زا  شیپ  یتح  دنا و  هدرک  دای  میرکت  لیلج و  مامت  اب  تلالج و 

.دنا هتفگ  نخس  شخماش  ماقم  زا  هدمآ و  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  نیرهاط  همئا  زا  یضعب  ناسل 

كاپ دوجو  رد  هک  یناوارف  ياهتبقنم  یتاذ و  لیاضف  ياضتقا  هب  هدرک و  وا  زا  موصعم  ناماما  هک  يا  هصاخ  تالیلجت  نیمه  رثا  رب  و 
ترهش مق  زورما  هدرک و  ادیپ  عّیشت  ناهج  يارب  تیزکرم  هدیدرگ ، رادروخرب  یّـصاخ  لالج  تمظع و  زا  مق  رهـش  تسا ، رولبتم  وا 

هَّللا مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  دوش ، یم  یعادـت  ناهج  نامدرم  ناهذا  هب  مق "  " هژاو ظفل و  زا  هک  يزیچ  نیلوا  دراد و  یناهج 
نامز رید  زا  مق  ناتـسرهش  دوش و  یم  یقلت  اج  همه  رد  مهم  رایـسب  هاگترایز  کی  ناونع  هب  هک  تسا  ترـضح  نآ  رونم  ربق  اهیلع و 
ياه هار  زا  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  رونم  ربق  ترایز  يارب  ًافرـص  هک  تسا  هدش  یم  دادـملق  یترایز  رهـش  کی  ناونع  هب 

.دنا هدرک  یم  ترایز  ار  هوکشاب  هاگراب  هعقب و  رّهطم و  حیرض  نیا  هدمآ ، اجنآ  هب  کیدزن  رود و 

هب مه  یهاگ  هک  تسا  همطاف  همّظعم ، يوناب  نآ  یمان  مان  دش  رکذ  ًالبق  هچنانچ 
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دنا هتشاد  همطاف  مان  هب  زین  يرگید  رتخد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  اریز  تسا ، هدش  هدرب  مان  وا  زا  يربک  همطاف  ناونع 
هب همّظعم  نآ  ترایز  تارقف  زا  يا  هرقف  رد  دـنا و  هدـیمان  يربک  همطاف  ار  مق  رد  نوفدـم  همطاف  رگیدـکی  زا  ود  نآ  زیاـمت  يارب  هک 

". ِهَّنَْجلا ِیف  یل  یعَفْشا  ُهَمِطاف  ای   " میناوخ یم  هک  اجنآ  تسا ؛ هدش  دای  ترضح  نآ  زا  مان  نیمه 

يرایـسب يارب  ناشکرابم  مسا  یهاـگ  هک  يا  هنوگ  هب  دـنا  هدرک  ادـیپ  هموصعم "  " هب يا  هدرتسگ  لـماک و  ترهـش  لاـح  نیع  رد  و 
نب یـسوم  ترـضح  راگدای  راقو و  تمظعاب و  يوناب  نیمه  روآداـی  هدوب و  انـشآ  ناـگمه  يارب  هموصعم  هژاو  نکیلو  تسانـشآان ،
مق رگید ، قطانم  ًانایحا  یبونج و  دالب  زا  یتمسق  رد  هکلب  .دور  یم  رامش  هب  مق  نشور  زایتما  فّرعم و  دشاب و  یم  مالّسلا  هیلع  رفعج 

.دنرب یم  مان  مق  هموصعم  ناونع  هب  دننک و  یم  دای  هموصعم  سّدقم  مان  اب  هارمه  ار 

ردـپ سدـق  هیحاـن  زا  هک  تسا  یبقل  اـیآ  .تسا  هتفاـی  تأـشن  اـجک  زا  بقل  نیا  هک  تسا  قّمعت  هّجوت و  لـباق  يا  هلأـسم  دوخ  نیا  و 
نیا هکنیا  ای  هتفرگ ؟ همشچرس  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  دعب  ناماما  زا  ای  مالّسلا ، هیلع  اضر  ترضح  شردقیلاع  ردارب  ای  راوگرزب 

هدمآ و دوجو  هب  دنتشاد  غارـس  ترـضح  نآ  زا  هک  یـسفن  تراهط  یکاپ و  تدش  رثا  رب  هک  تسا  شوجدوخ  یمدرم و  یبقل  بقل ،
بقل نیدب  ار  وا  نیعمجا ، مهیلع  هَّللا  تاولص  مرکا  ربمغیپ  نادناخ  تمصع و  تیبلها  ناگدادلد  ناملسم و  مدرم  تسا و  هتفای  قّقحت 

؟ دنا هدرک  دای  هدناوخ و  زیمآراختفا  سّدقم و 

یعیبط روط  هب  دوب  ناماما  زا  یموصعم  هیحان  زا  يدادرارق  يرما  بقل  نیا  رگا  اریز  تسا ، فیعض  لّوا : لامتحا 
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دیفم خیـش  هکنانچ  .میدرکن  دروخرب  عوضوم  نیدب  نونکات  هک  یلاح  رد  دمآ ؛ یم  نیثّدـحم  نیخّروم و  تاملک  رد  دـش و  یم  لقن 
دنا هدوب  ردام  مادک  زا  مادک  ره  هکنیا  یتح  درب و  یم  مان  ار  رتخد  رسپ و  زا  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  نادنزرف  همه  هک 

.دنا هدرک  رکذ  تسا ، همطاف  هک  ار  شسّدقم  مان  هکنآ  اب  تسین ، يرثا  ناشمالک  رد  هموصعم  رکذ  زا  دیامن ، یم  يروآدای  زین  ار 

زا یـضعب  میناد  یم  هکنانچ  .دـسر  یم  رظن  هب  بیرق  رایـسب  همّرکم  يوناب  نآ  يارب  راختفارپ  بقل  نیا  ندوب  یمدرم  لامتحا  نیاربانب 
رد يزیمآ  راختفا  بقل  هب  دنراد  هعماج  رد  هک  یمیظع  ّتیعقوم  عیفر و  هاگیاپ  ردق و  تلالج ، تمظع و  رثا  رب  گرزب ، ياهتّیـصخش 

.دننک یم  ادیپ  راهتشا  مدرم  نایم 

هکلب میدرکن ، دروخرب  یعیش  عماوج  رد  يدنتـسم  حیحـص  تیاور  هب  هکنیا  ظاحل  هب  مالّـسلااهیلع  هموصعم  هطاف  ترـضح  دروم  رد 
وا يارب  ار  بقل  نیا  ای  هدناوخ و  ناونع  نیا  هب  ار  ترـضح  نآ  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  میتفاین  باب  نیا  رد  مه  ار  یلـسرم  تیاور  یتح 

يوناب نآ  نأـش  تعفر  تلـالج و  تمظع و  ردـقنآ  ربمغیپ  نادـناخ  نادـنمقالع  مدرم و  هک  تسین  دـیعب  نیارباـنب  دنـشاب ؛ هداد  رارق 
ار همظعم  نآ  هک  دـندوب  هدینـش  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نیرهاط  همئا  ناسل  زا  ای  هدومن و  ساـسحا  هدرک و  تفاـیرد  ار  همّرکم 

ادیپ راهتشا  نادب ، نامز  رورم  هب  تسا و  هدش  يراج  ناشنابز  هب  يو  يارب  بقل  نیا  هتـسناد و  كاپ  نیموصعم  ناماما و  یناث  یلات و 
.دنشاب هدرک 

دوخ نهذ  هب  صاخشا  ینابت  تافیرشت و  نودب  هک  تسا  دننام  ماهلا  شوجدوخ و  باقلا  تسد  نامه  زا  زا  كرابم  بقل  نیا  يراب ،
اقلا ناشرکف  هب  هدمآ و  مدرم 
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نورد و ماهلا  زا  هتفرگ  تأشن  هک  دشاب  یم  رادروخرب  هداعلا  قوف  رابتعا  شزرا و  زا  ناسنا  يارب  بقل  شیادیپ  عون  نیا  تسا و  هدش 
هدش بجوم  هک  دوش  یم  صخـش  نآ  عیفر  هاگیاج  یلاع و  تاماقم  هلـضاف و  تاکلم  هب  دنتـسم  هرخالاب  تسا و  هعماج  رادیب  ریمض 

.دنا هداد  رارق  وا  يارب  ار  بقل  نآ  مدرم ،

اهیلع هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  ششخرد 

يوگ هک  دنا  یماقمالاو  ردقیلاع و  ناگدازماما  نانآ  دنزاتمم ، رایـسب  هدازماما  دـنچ  میظعتلا ، بجاو  راوگرزب و  ناگدازماما  نایم  رد 
نایب حرـش و  هب  نانآ  هیلاع  تاماقم  دـنا و  هدوبر  ناـگدازماما  ریاـس  زا  يراوگرزب  سفن و  تمارک  بقاـنم و  لـیاضف و  رد  ار  تقبس 

.تسا ناوتان  زجاع و  ناشیالاو  هبتر  شراگن  زا  ملق  دیآ و  یمن 

هللا مالـس  هموصعم  ترـضح  هب  فورعم  مق  رد  نوفدم  همطاف  ایلع ، هدیـس  ترـضح  ماقمالاو ، زاتمم و  هدازماما  رفن  دنچ  نیا  هلمج  زا 
.تسا اهیلع 

موصعم و ناماما  تارـضح  سیدقت  مارتحا و  دروم  هک  سب  نیمه  ینامـسآ  يوناب  نآ  يالاو  هبترم  ماقم و  تعفر  ردق و  تلالج  رد 
لـیاضف و زا  دـهن ، اـیند  هـب  اـپ  هـکنآ  زا  شیپ  مـیدرک ، هراـشا  ًـالبق  هکناـنچ  هدوـب و  نـیعمجا  مـهیلع  هَّللا  مالـس  ینامـسآ  ناـیاوشیپ 

.دنا هدرک  ناّبحم  ناتسود و  هب  ار  شفیرش  ربق  ترایز  شرافس  دنا و  هتفگ  اهنخس  شیاهتمرکم 

.تسا راختفا  فرش و  نیرتگرزب  دوش ، رداص  دنک و  شوارت  تمصع ، ناسل  زا  هک  ییانث  حدم و 

صوصخم همانترایز  کی  فورعم ، ریبعت  هب  ای  تراـیز  تروص  کـی  دورو  راوگرزب ، نآ  زیمآراـختفا  ياهتفارـش  بقاـنم و  هلمج  زا 
.دشاب یم  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  ناماما  هیحان  زا  مالّسلااهیلع  هموصعم  ترضح  يارب 

.دنک یم  وا  يالاو  هبتر  عیفر و  ماقم  میظع و  نأش  زا  تیاکح  یتشهب ، يوناب  نآ  ترایز  تیفیک  رد  صاخ  روتسد  دورو  يرآ ،

زا
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ترضح لیزنت و  یحو و  هناخ  هب  کیدزن  رایـسب  باستنا  رب  هوالع  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  بقانم  لیاضف و  هلمج 
رفن هس  هب  هطساو  یب  باستنا  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نیرهاطلا ، همئالاوبا  زین  مّلـسو و  هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  مرکا  لوسر 

.دور یم  رامش  هب  ردقنارگ ، هّللجم  نآ  یگداوناخ  فرش  نیرتیلاع  رگناشن  هک  تسا  هّیهلا  هغلاب  ججح  موصعم و  ناماما  زا 

متفه ماما  هادـفلا ، هلانحاورا  رفعج  نب  یـسوم  میهاربا  اـبا  ترـضح  مظعـالا ، هَّللا  هجح  رتخادـنلب  تخد  ماـقم ، ـالاو  هدّیـس  نآ  يرآ 
، انثلاو هیّحتلا  فالآ  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  راگدرورپ ، مظعا  ّیلو  یمارگ  زیزع و  رهاوخ  زین  تسا و  ناهج  نایعیش 

هیلع داوج ، یقتدّـمحم ، ماما  ترـضح  داـبعلا ، یلع  هَّللا  هّجح  ردـقنارگ  همرتحم و  هّمع  روطنیمه  تسا و  ملاـع  نایعیـش  متـشه  ماـما 
.تسا ناهج  راطقا  رد  نایعیش  هعاطلا  ضرتفم  ماما  نیمهن  مالّسلا 

مالس يربک  بنیز  همّظعم ، ایلع  ترضح  هب  تهباشم  نآ  تسا و  يرگید  تلالج  تلیضف و  يوس  هب  اشگهار  گرزب ، تلیضف  نیا  و 
.تسا هدش  عمج  يو  رد  زایتما  هس  نیا  تهج و  هس  نیا  هک  تسا  ییوناب  وا  اریز  تسا ، اهیلع  هَّللا 

ماـما ترـضح  نسح و  ماـما  ترـضح  رهاوخ  هکناـنچ  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  رتخد  يربک  بنیز  ترـضح  يرآ ،
.دشاب یم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  همع  زین  تسا و  مالّسلاامهیلع  نیسح 

رد ار  شخبحور  بلاج و  يا  هتکن  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  هطـساوالب  کیدزن و  رایـسب  باستنا  ینعی  قوف  بلطم  يراب ،
هک تسنآ  یضتقم  مالّـسلاامهیلع ، موصعم  ماما  هس  هب  طابترا  سّدقم و  فیرـش و  ّثلثم  هب  باستنا  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  یپ 

ترضح تشادگرزب  هکنآ  رت  نشور  دنک و  ادیپ  يرگید  هغبص  تلالج  اب  مناخ  نآ  يالاو  ماقم  میرکت  تشادگرزب و 
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میرکت یـصخش ، زا  مارتحا  میرکت و  هک  تسا  یعیبط  تسا و  راوگرزب  ماما  هس  نیا  ماقم  تشادـگرزب  مالّـسلااهیلع  هموصعم  همطاـف 
تـشادگرزب همّرکم ، نآ  تشادگرزب  رگید ، ریبعت  هب  تسوا و  ناکیدزن  رگید  ردارب و  ردپ و  دننام  هداوناخ  نآ  کیدزن  رایـسب  دارفا 

تیب ربمایپ و  نادناخ  ّلک  تشادگرزب  مود و  هلحرم  رد  راوگرزب  هس  نآ  عیفر  ماقم  تشادـگرزب  نیتسخن و  هلحرم  رد  ترـضح  نآ 
تیالو ناتـسوب  تلاسر و  غاـب  زا  یلاـثم  یب  ياـبیز  لـگ  هتـسد  هموصعم  ترـضح  هکنآ  هچ  تسا ؛ تماـما  تلاـسر و  عیفر  لـیلج و 

.تسا نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص 

نآ ترایز  زا  يا  هرقف  دراد ، یّمهم  شقن  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  تمظعاب  الاو و  ماقم  نداد  ناشن  رد  هک  یبلطم 
دوهعم و نأـش  زا  ینأـش  دـنوادخ  دزن  رد  وـت  يارب  هک  ًاّـقح  ( 30 ( ؛ ِنأّشلا َنِم  ًانأَش  ِهَّللاَدـْنِع  ِکـَل  ِّنِا  دـیامرف : یم  هک  تسا  ترـضح 

.تسا صوصخم 

يرصتخم رکذ  هب  ماقم  نیا  رد  ام  دنشیدنیب و  نآ  نوماریپ  تفرعم  لها  هک  دزـس  یم  تسا و  ناوارف  هّجوت  تقد و  روخرد  هلمج  نیا 
.مینک یم  افتکا  تسام  هاتوک  ثحب  روخارف  هک 

هب ار  یمود  هدروآ و  هرکن  تروـص  هبار  نیتـسخن  هک  تسا  هتفر  راـک  هب  نأـش  هملک  هبترم  ود  هلمج  نیا  رد  تـسا  دوهـشم  هکناـنچ 
وت يارب  تسا : هدومرف  ایوگ  تسا و  میظعت  میخفت و  يارب  لوا  نأش  ندروآ  هرکن  نونکا  مـال ." فلا و   " ظـفلاب ینعی  هفرعم  تروص 

.دیآ یمن  حرش  هب  تسا و  جراخ  نایب  فصو و  ّدح  زا  دشاب و  یم  هیاپدنلب  گرزب و  سب  ینأش  ادخ  دزن  رد 

ینعی دشاب ؛ تمصع  تماما و  تیالو و  نأش  تسا ، هدمآ  فیرعت  مال  فلا و  اب  هک  مود  نأش  زا  دوصقم  هک  دیآ  یم  رظن  هب 
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دنچره  ) تسالاو ماقم  نآ  زا  مهم  یمهـس  ای  تمـصع و  تیـالو و  تماـما و  نویـش  عون  زا  عیفر  یتیعقوم  میظع و  ینأـش  وت  يارب  زا 
(. دشاب هدیسرن  روهظ  زورب و  هلحرم  هب  ییاهتمکح  رثا  رب  دشاب و  هّوقلاب 

تیالو و قیمع  ياه  هشیر  نیاربانب  .تسا  تمـصع  تماـما و  هلـسلس  زا  هتفرگ  تأـشن  لـیزنت و  یحو و  تیب  دولوم  هموصعم  همطاـف 
نادـناخ ناوریپ  ناج  قامعا  رد  هموصعم  ترـضح  یناحور  يونعم و  ریثأت  ذوفن و  ور  نیا  زا  تسه و  ترـضح  نآ  ناج  رد  تماـما 

دنراد و مدرم  ناج  رد  ناهج و  رد  فرصت  هَّللا  نذا  هب  راوگرزب  نآ  دشاب و  یم  موصعم  كاپ و  ناماما  ذوفن  ریثأت و  عون  زا  تمـصع 
.دنشاب هتشاد  میقتسم  رثا  یلاعتو  هناحبس  قح  ترضح  تیانع  اب  روما  حالصا  اهیراتفرگ و  عفر  جیاوح و  ياضق  رد  دنناوت  یم 

رگا تسا و  هدادـن  رارق  نانز  هقبط  رد  ار  تلاسر  تماما و  ًاـّلک  دوخ  هغلاـب  تمکح  بسح  رب  دـنوادخ  تفگ : ناوت  یم  ناـیب  نیا  اـب 
هَّللا مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  دومرف ، یم  رّرقم  زین  نانز  يارب  ار  سّدقم  بصنم  نیا  درک و  یم  اضتقا  باجیا و  یهلا  تمکح 
تاذ رهوگ  هدش و  هداهن  تعیدو  هب  هلیلج  هدیـس  نآ  كاپ  نورد  رد  تمـصع  تیالو و  رون  تشاد و  دعاسم  رایـسب  يا  هنیمز  اهیلع ،

.تسا هتشاد  يا  هژیو  ؤلألت  هدوب و  افصاب  ینارون و  هداعلا  قوف  تلاسر  یحو و  نامدود  نأشلا  میظع  يوناب  رّهطم  دوجو  سّدقم و 

نیدـهتجم زا  هیلع  هَّللا  ناوضر  يزیربت  یـضر  ازریم  ياـقآ  هَّللاـهیآ  موحرم  هک  دـندرک : لـقن  یجناـیم  ياـقآ  باـنج  راوگرزب  ملاـع 
هحتاف تئارق  لاح  رد  .دندوب  هتفر  اجنآ  هب  تسا  نوفدم  مق  ناخیش  ناتسربق  رد  هک  مدآ  نب  ایرکز  بانج  هحتاف  يارب  گرزب ،
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مهیلع نیرهاط  همئا  زا  وا  نأش  رد  هک  یتاـیاور  ماـقم و  تعفر  ردـق و  تلـالج  نآ  اـب  مدآ  نب  اـیرکز  اـیآ  هک  دـنور  یم  رکف  نیا  هب 
؟ اهیلع هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  ای  تسا  رتالاب  هدش ، دراو  مالّسلا 

دعب .دنک  یمن  انتعا  ناشیا  .ناوخب  ار  الاب  نآ  دیوگ : یم  ناشیا  هب  دیآ و  یم  شیپ  هتشاد  رس  رب  يدمن  هالک  هک  رفن  کی  ناهگان  @

: تسا هدش  هتشون  اجنآ  رد  دنیب  یم  دنک  یم  هاگن  ناشیا  دور  یم  درم  نآ  هک 

حاورا رب  مالــس  ینعی  ِداـسْجألا ؛ ِیف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  ِداـسْجَا  یلَع  ُمـالَّسلَا  ِحاوْرـألا  ِیف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  ِحاوْرَا  یلَع  ُمــالَّسلَا 
نآ هک  مدـش  هّجوتم  ماگنه  نیا  رد  .داسجا  ناـیم  رد  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  داـسجا  رب  مالـس  حاورا و  ناـیم  رد  دّـمحم  لآ  دّـمحم و 

اب هتـشاد و  یهاگآ  هموصعم  ترـضح  ای  مدآ  نب  ایرکز  تیلـضفا  هب  عجار  نم  رکف  زا  هدناوخ و  ارم  نورد  یلومعم  رهاظ  هب  صخش 
لآ زا  هموصعم  ترضح  هک  دهد  خساپ  ارم  هلأسم  دنک و  عفر  ارم  لکشم  ات  تسا  هتـساوخ  صوصخم  عضوم  زا  تئارق  هب  ندرک  رما 

.درک هسیاقم  مالّـسلاامهیلع  دّمحم  لآ  اب  ناوت  یمن  ار  سک  چیه  تسادج و  وا  باسح  تسا و  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  دّـمحم 
(31)

هب یگدادـلد  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم  دـش  میدـقت  ِنأّشلا  َنِم  ًانأَش  ِهَّللاَدـْنِع  َِکل  ِّنِاَف  هلمج  هب  عجار  هک  ینایب  نیا  ساـسا  رب 
نودب تسا و  هعیـش  موصعم  ناماما  كاپ و  نیموصعم  تیالو  یلوبق  شریذپ و  رد  طرـش  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح 

.دیدرگ دهاوخن  عقاو  یهلا  رابرد  لوبقم  دسر و  یمن  رمث  هب  ناراوگرزب  نآ  تیالو  راوگرزب ، نآ  هب  هقالع 

هک نایب  نیدب  تسا ، ثحب  دروم  هلمج  رد  يرگید  لامتحا 
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.تسا و يرفاو  هتسیاش و  مهم و  یمهس  نآ  زا  ار  مالّسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هک  دشاب  تعافش  يالاو  ماقم  مود ، نأش  زا  دوصقم 
.تفگ میهاوخ  نخس  عوضوم  نیا  هب  عجار  یتآ  ياهثحب  رد  دنوادخ  تساوخ  هب  ام 

مالّسلاامهیلع بنیز  ترضح  هب  هموصعم  ترضح  تهابش 

دـنرگیدکی و هب  هیبش  نوگانوگ  تاهج  زا  هک  دـنا  ینامـسآ  يوناب  ود  تماما ، تلاسر و  تیب  ناوناب  تلالج و  اـب  نیتاوخ  ناـیم  رد 
مالّـسلااهیلع مشاه  ینب  هلیقع  يربک ، بنیز  ترـضح  یکی  راوگرزب ، ود  نآ  .تسا  ناوارف  ود  نآ  نیب  كرتشم  ردق  تهابـش و  هجو 

.اهیلع هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  يرگید  تسا و 

: ینامسآ یهلا و  ردقنارگ  يوناب  ود  نآ  تکراشم  تهباشم و  تهج  هباشت و  هجو  اما  و 

مالّسلا و هیلع  یلع  نینمؤملاریما ، ترضح  رتخادنلب  تخد  يربک  بنیز  .دنا  ینامـسآ  موصعم و  ماما  رتخد  هک  دنزارفارـس  ودره  - 1
.نیعمجا مهیلعو  اهیلع  هَّللا  تاولص  رفعج  نب  یسوم  ترضح  رهگالاو  تخد  هموصعم  ترضح 

اـمهیلع و هَّللا  تاولـص  نیـسح  نسح و  ادـخ ، تّجح  ود  رهاوخ  یکی  .دـنا  موـصعم  ماـما  رهاوـخ  هک  دـنرختفم  راوـگرزب  ودره  - 2
.تسا مالّسلاو  هالّصلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  رهاوخ  يرگید 

يرگید مالّسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  همع  یکی  دنـشاب ؛ یم  موصعم  ماما  همع  هک  دنراد  راختفا  یحو ، نادناخ  يوناب  ود  ره  - 3
.مالّسلا هیلع  همئالاداوج  ترضح  همع 

اهبنارگ رهوگ  ود  نآ  شیاتـس  وانث  حدـم و  هب  نابز  یهلا  هغلاب  تّجح  هتفرگ و  رارق  موصعم  ماما  میرکت  سیدـقت و  دروم  ود  ره  - 4
.تسا هدوشگ 

بنیز ترـضح  دـنا ؛ هتفرگ  رارق  هعاـطلا  ضرتـفم  ماـما  هـس  مارتـحا  مـیظعت و  دروـم  مالـسا ، گرزب  يوناـب  ود  نـیا  زا  کـی  ره  - 5
نیسح ماما  ادهّشلادیس ، ترضح  ناشردارب  يوس  زا  مالّسلا و  هیلع  یلع  ترضح  نانمؤمریما  ناشراوگرزب  ردپ  هیحان  زا  مالّسلااهیلع 

ردارب هیحان  زا  مالّسلا و  هیلع 
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.دنتفرگ رارق  شیاتس  دروم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  ناش  هداز 

ناشردقنارگ ردارب  بناج  زا  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  ناشراوگرزب  ّدج  هیحان  زا  زین  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح 
.دنا هدش  عقاو  انث  حدم و  دروم  مالّسلا  هیلع  همئالاداوج  ترضح  ناشردارب  دنزرف  يوس  زا  و  مالّسلا ، هیلع  اضر  ترضح 

مالّـسلااهیلع بنیز  ترـضح  دنتـشاد ؛ دوخ  ماقمالاو  زیزع و  ردارب  هب  تبـسن  هقالع  تّدـش  تلالج ، اب  يوناب  ود  نیا  زا  مادـکره  - 6
.مالّسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  ماما  هب  تبسن  مالّسلااهیلع  هموصعم  ترضح  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هب  تبسن 

دوخ رب  ار  رفس  جنر  دنتفگ و  كرت  ار  نطو  هدرک ، اهر  ار  نتـشیوخ  یگدنز  هناخ و  ناشردارب ، هب  هقالع  رطاخ  هب  همّظعم  ود  ره  - 7
زا اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  دنتفر و  ماش  هب  هرخالاب  قارع و  هب  هنیدـم  زا  اهیلع  هَّللا  مالـس  بنیز  ترـضح  دـندومن ؛ راومه 

.دندنکفا تماقا  لحر  مق  نیمزرس  رد  هرخالاب  ناریا و  هب  هنیدم 

رد اهیلع  هَّللا  مالس  بنیز  ترـضح  تسا ؛ ناشهاگداز  زا  رود  يا  هطقن  ناشنفدم  یلو  هنیدم ، ناشهاگداز  راوگرزب ، يوناب  ودره  - 8
.مق سّدقم  رهش  ناریا و  رد  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  و  روهشملا ، یلع  رصم ، ای  ماش 

ره رّونم  رّهطم و  دقرم  تسا و  ربمغیپ  نادناخ  نادنمقالع  ناقشاع و  هاگترایز  یتشهب ، يوناب  ود  نیا  زا  کی  ره  عجضم  نفدم و  - 9
هب هدومن ، رفـس  قایتشا  مامت  اب  اهنآ  ترایز  يارب  رود  ياهرهـش  زا  یّتح  ناملـسم  مدرم  دراد و  رامـش  یب  ناگدادـلد  نانآ ، زا  کـی 

.دننک یم  تاهابم  رخف و  نانآ  هسّدقم  باتعا  هب  فّرشت 

هموصعم ترـضح  ماش و  رد  رـصم و  رد  اهیلع  هَّللا  مالـس  بنیز  ترـضح  .دنراد  ترایز  ّلحم  ود  همّرکم ، ود  نیا  زا  مادـک  ره  - 10
اهیلع هَّللا  مالس 
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.تلالج اب  يوناب  نآ  رّهطم  مرح  سّدقم و  نفدم  رگید  و  هیّتس -  هسردم  ناشتدابع -  تماقا و  ّلحم  رّونلا ، تیب  رد 

مالّسلا مهیلع  تیبلها  همیرک  تافو 

نآ دیبلط و  ورم  هب  هنیدم  زا  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  يرمق ، يرجه  تسیود  لاس  رد  یسابع  نومأم  هک  تسا  هدمآ  خیراوت  رد 
رد اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح ، نآ  رهاوخ  .دندروآ  ورم  يوس  هب  هنیدـم  زا  نایرج  نیا  لابند  هب  ًارابجا و  ار  ترـضح 
رد .دـش  رامیب  دیـسر  هواس  هب  نوچ  درک و  تکرح  ورم  بناج  هب  هنیدـم  زا  شردارب  تاقالم  قایتشا  رطاخ  هب  کـی  تسیود و  لاـس 
هب ارم  هک  دندومرف  ار  دوخ  مداخ  ترـضح  .خسرف  هد  دـنتفگ : تسا ؟ تفاسم  رادـقم  هچ  مق  ات  اجنیا  زا  هک  درک  شـسرپ  ماگنه  نیا 

دورف دعـس  نب  جرزخ  نب  یـسوم  لزنم  رد  هدروآ و  مق  هب  ار  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  مداخ ، بیترت  نیدب  ربب و  مق  بناج 
.دروآ

تاولص هَّللا  لوسر  تیبلها  تیالو  هقالع و  هب  هک  هدوب  يرهش  نامز  نآ  زا  مق  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتسا  لقن  نیا  زا  هک  یبلطم 
يرپس هنیدم  رد  ار  دوخ  هتشذگ  مامت  هک  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  يارب  مسا ، نیا  دوب و  هدش  هتخانـش  نیعمجا  مهیلع  هَّللا 

دنا هدـش  دراو  وا  رب  هتخانـش و  ار  جرزخ  نب  یـسوم  روـطچ  هکنیا  رد  یلو  تسا ، هدـمآ  یم  رامـش  هب  انـشآ  زکرم  کـی  دوـب ، هدرک 
دنشاب هدرک  یفرعم  ار  وا  دشاب و  هدش  قیقحت  مق  مرتحم  رایـسب  سانـشرس و  دارفا  هب  عجار  هواس  رد  هک  تسا  نکمم  تسا و  یلامجا 

نآ نانکاس  مق و  مدرم  یفرعم  اب  دنشاب و  هدرک  شسرپ  مق  هب  دورو  زا  دعب  هکنآ  ای 
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.دنشاب هدش  دراو  وا  رب  هدیدرگ ، لصاح  مالسا ، يوناب  يارب  جرزخ  نب  یسوم  زا  هک  یتخانش  و 

لقن زا  رت  حیحـص  ار  نآ  ناگرزب  زا  یـضعب  دزاس و  یم  یفتنم  یلک  هب  ار  لاؤس  نیا  هنیمز  هک  تسا  دروم  نیا  رد  يرگید  لـقن  هتبلا 
دیعـس لآ  شوگ  هب  هواس ، هب  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاـف  ترـضح  لـالجا  لوزن  ربخ  نوچ  هک  تسا  نیا  نآ  دـنناد و  یم  لوا 

مق هب  هک  دـنیامن  تساوخرد  يو  زا  دـنور و  نوریب  هناـگی ، يوناـب  نآ  روضح  هب  فّرـشت  دـصق  هب  هک  دـندش  قـفّتم  یگمه  دیـسر ،
.دروایب فیرشت 

ار ترضح  نآ  هقان  راهم  دیـسر ، اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  تمدخ  هب  هکنیمه  .تسج  مدقت  رما ، نیا  رب  جرزخ  نب  یـسوم 
نانچمه زور  هدفه  ای  هدزناش  تدـم  داد و  اج  دروآ و  دورف  دوخ  هناخ  رد  ار  هلیلج  هدیـس  نآ  تخاس و  مق  دراو  ات  دیـشک  تفرگ و 

هک نالباب  نیمز  رد  دـندناوخ و  شـسّدقم  ندرب  رب  زامن  دـندومن و  نفک  هداد ، لسغ  ار  وا  سپ  .دـنتفر  ایند  زا  هاگنآ  دـندوب و  یقاـب 
ربق رب  ایروب  زا  یفقس  دندرک و  نفد  هدرپس و  كاخ  هب  تسا ، ترـضح  نآ  هرّونم  هضور  نونکا  دوب و  جرزخ  نب  یـسوم  دوخ  کلم 

(32  ) .درک انب  فیرش  ربق  نآ  رب  يا  هّبق  مالّسلا ، هیلع  داوج  ماما  رتخد  بنیز ، ترضح  ات  دوب  نانچمه  دندومن و  انب  شفیرش 

دندرک و نفک  هداد و  لسغ  ار  وا  تفای ، تافو  اهیلع  هَّللا  مالـس  همطاف  نوچ  هتفگ : دـیلو  نب  نسح  نب  دـمحم  هک  تسا  هدـش  لقن  و 
لآ دنتشاذگ و  دندوب  هدرک  رفح  يو  يارب  هک  یبادرس  رانک  ار  ترضح  نآ  هاگنآ  دنداد ، تکرح  نالباب  يوس  هب  ار  وا  هزانج 
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نانآ يأر  اهوگتفگ  زا  دعب  دیامن .؟ نفد  ار  ترضح  نآ  هزانج  دوس و  بادرس  لخاد  یـسک  هچ  هک  دنتخادرپ  وگتفگ  هب  مه  اب  دعس 
.دوش نفد  يّدصتم  تفر ، یم  رامش  هب  یحلاص  درم  دوب و  نانآ  دوخ  مداخ  هک  مان ، رداق "  " لاسنهک درمریپ  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب 

بناج زا  رایـسب  باتـش  اب  دـندوب ، هتـسب  ماگل  اـب  ار  دوخ  ناـهد  هک  راوس ، رفن  ود  دـندید  ناـهگان  هک  دنداتـسرف  وا  یپ  زا  ور  نیا  زا 
رّهطم ندب  نآ  هدش و  بادرـس  لخاد  دندناوخ ، زامن  هرّدخم  نآ  رب  هدش ، هدایپ  دندیـسر  هزانج  کیدزن  نوچ  دندش و  ادـیپ  رازگیر 

(33  ) .دندوب یناسک  هچ  نانآ  هک  دیمهفن  سک  چیه  دنتفر و  دندش و  راوس  هدمآ ، نوریب  هاگنآ  دندرک و  نفد  ار 

دراد تازجعم  هریـس و  خیرات و  رابخا و  بتک  رد  يرایـسب  دهاوش  اریز  تسین ، داعبتـسا  لباق  ًالـصا  نایرج  نیا  هک  تسا  رکذ  نایاش 
: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  ام  هک 

ناملس نفد  يارب  یلو  دندوب  هنیدم  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ماگنه  نآ  رد  تفر و  ایند  زا  نیادم  رد  یسراف  ناملس  - 1
(34  ) .دنتشگزاب هنیدم  هب  وا  نفد  مسارم  ماجنا  زا  سپ  دندمآ و  نیادم  هب  هناحبس  هَّللا  نذا  هب  دوخ و  یهلا  فرصت  اب  هنیدم  زا 

هدعو بسح  رب  هبّیط  هنیدم  زا  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  تفر و  ایند  زا  روباشین  رد  يروباشین  نامیا  اب  نز  هطیطـش ، - 2
، دندش غراف  وا  رما  زا  نوچ  دندوب و  راوس  رتش  رب  هک  یلاح  رد  دندمآ  روباشین  هب  وا  هزانج  رب  زامن  يارب  دندوب ، هداد  شیپ  زا  هک  يا 

: دندومرف دشار  نب  یلع  وبا  هب  دنتشگرب و  نابایب  فرط  هب  هدش  دوخ  رتش  رب  راوس 
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.دیشاب هک  يرهش  ره  رد  میوش  رـضاح  امـش  هزانج  رب  هک  میراچان  ناماما  ریاس  نم و  وگب : نانآ  هب  ناسرب و  دوخ  نارای  هب  ارم  مالس 
(35  ) .دیسرتب ادخ  زا  ناتدوخ  راک  رد  سپ 

هنحـص هب  هفوک  نادنز  زا  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  تسا  تامّلـسم  زا  مالّـسلا  هیلع  ادهّـشلادیس  ترـضح  نفد  نایرج  رد  - 3
.داد ماجنا  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  كرابم  ندب  تازیهجت  دمآ و  البرک 

ود نآ  هک  دز  سدـح  ناوت  یم  هطیطـش ، نایرج  زا  ریخا  هلمج  ًاصوصخ  تایاور  رابخا و  نیا  ياـضتقم  هب  رهاـظ و  بسح  رب  يراـب ،
اضر ترضح  مالّسلا و  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  ًالثم  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  نادناخ  زا  موصعم  ماما  ود  راوگرزب 

.دنا و هدومرف  اوقت  هرکیپ  نآ  نفد  هب  مادقا  هدمآ  اهیلع ، هَّللا  مالس  هموصعم  ترـضح  رّهطم  ندب  نفد  يارب  هک  دنا  هدوب  مالّـسلا  هیلع 
!؟ دشاب یم  راوگرزب  ود  نآ  زا  رتراوازس  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  تازیهجت  هب  یسک  هچ 

سوت تمـس  هب  هنیدم  زا  ناشردارب  رادید  مزع  هب  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  هک  دـش  یم  هدینـش  یهاگ  هک  تسا  رکذ  لباق 
.تفر ایند  زا  هرخالاب  دش و  رامیب  اجنآ  رد  دینش و  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تداهش  ربخ  مق  رد  درک و  تکرح 

دراد رهاظ  تلالد  بلطم  نیا  رب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  دعـس  نب  دعـس  تیاور  هکنانچ  تسا ؛ قیقحت  فالخ  بلطم  نیا  یلو 
نم دیوگ : یم  دعس  تیاور ، نآ  رد  اریز  دنا ، هتفر  ایند  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  شیپ  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  هک 

(36  ) .مدرک شسرپ  رفعج  نب  یسوم  رتخد  اهیلع  هَّللا  مالس  همطاف  ترایز  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 

هموصعم ترضح  شسرپ ، نامز  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  لاؤس  نیا 
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.تسا هدوب  مولعم  يو  عجضم  دقرم و  دندوب و  هتفر  ایند  زا  اهیلع  هَّللا  مالس 

تیاور نیمه  هب  هدـش ، عوـضوم  نیا  هب  عـجار  يو  زا  هک  یلاؤـس  باوـج  رد  هماـقم  هَّللا  یلعا  یمق  يازریم  گرزب ، قّـقحم  موـحرم 
: تسا نیا  باوج  لاؤس و  تروص  دنا و  هدرک  کسمت 

: تفگ يوار  هک  تسا  هدش  لقن  یثیدح  اضرلا  رابخا  نویع  زا  لاؤس :

هک تسنآ  تسا ، روهـشم  اـه  ناوخ  هضور  ناـبز  رد  هچنآ  و  ْمُِقب ، ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ِْتِنب  َهَمِطاـف  ِهَراـیز  ْنَع  اـضِّرلا  ِنَسَْحلاـَبَا  ُْتلَأَـس 
دیهـش ربخ  دندیـسر ، مق  هب  هک  یتقو  .دندمآ  نوریب  دوخ  راوگرزب  ردارب  ندید  هدارا  هب  هنیدم  زا  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح 

؟ تسا هنوگچ  عمج  هجو  .دندرک  تافو  دندومن و  ثکم  مق  رد  يزور  دنچ  دیسر ، ناشیا  هب  سوت  رد  ترضح  نآ  ندش 

هک هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ثیدح  هس  هکلب  ثیدح  ود  راحب  رد  هیلع  هَّللا  همحر  رقاب  دّمحم  اّلم  دنوخآ  باوج :
ار نآ  فالخ  و  دوب ، هدش  نوفدم  مق  رد  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تنب  همطاف  ترضح ، نآ  تایح  رد  هکنیا  رب  دننک  یم  تلالد 

لقن بسح  رب  نآ  تسا و  تسد  رد  طوبـضم و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تداهـش  خـیرات  نیا  رب  هوـالع  ( 37  ) .تسا هدرکن  لـقن 
تسا و هدوـب  ترجه  زا  لاـس 200  سوت  هب  راوگرزب  نآ  ترفاـسم  لاـس  تسا و  يرمق  يرجه  لاس 203  رفـص  هام  رخآ  ناخّروم ،

يرجه لاس 201  رد  خیرات  لها  زا  یضعب  حیرصت  هب  ناشردارب و  ترفاسم  یپ  رد  لقن  بسح  رب  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترـضح 
هدش عقاو  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تداهـش  زا  لبق  لاسود  دودح  هرّدخم  نآ  تافو  نیاربانب  .دنا  هدرک  تکرح  يو  رادید  مزع  هب 

.تسا

هک میناد  یمن  و 
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رد مرتحم  ظاعو  ابطخ و  تسا  بوخ  هک  میوش  یم  روآدای  ار  هتکن  نیا  اجنیا  .تسا  هدرک  ادیپ  راهتشا  سکع  هب  نایرج  نیا  هنوگچ 
هب يراصعا  نورق و  یط  رد  فالخ ، بلطم  کی  هک  دنکن  دننک و  رکذ  دنتـسم  رتشیب  هچ  ره  ار  بلاطم  هدومن و  هّقادـم  بلاطم ، لقن 

.دوش جیورت  نآ  لها  ربنم و  هلیسو 

مالّسلااهیلع هموصعم  ترضح  ترایز 

ناماما زا  يدّدعتم  تایاور  .تسا  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  ترایز  یحو ، نادناخ  زا  روثأم  مّلسم و  تارایز  هلمج  زا 
دراو تسا  ّبترتـم  يو  تراـیز  رب  هک  یمیظع  باوث  رجا و  هب  عجار  ترـضح و  نآ  تراـیز  هب  مدرم  قـیوشت  بیغرت و  رد  موـصعم 

.تسا هدش 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  مق  خیرات  باتک  زا  هماقم  هَّللا  یلعا  یسلجم  هماّلع 

ُْمق َو ِهَدـَْلب  َوُه  ًاـمَرَح َو  اـَنل  َّنِا  ُهَفوُْکلا َو  َوُه  ًاـمَرَح َو  َنینِمؤُْملا  َریمـأل  َّنِا  ُهَنیدَـم َو  َوُه  ًاـمَرَح َو  ِلوُسَّرِلل  َّنِا  ُهَّکَم َو  َوُـه  ًاـمَرَح َو  ِهَّلِلل  َّنِا 
(38 ( ؛ هُُّما یـسوُِمب  ْلِمْحَت  َْمل  َِکلذ َو  مالّـسلا  هیلع  َلاق  .َهَّنَْجلا  َُهل  ْتَبَجَو  اـهَراز  ْنَمَف  ُهَمِطاـف  یَّمَُـست  يدـالْوَا  ْنِم  ٌهأَْرِما  اـهیف  ُنَفْدـُتَس 

یمرح نینمؤملاریما  يارب  تسا و  هنیدم  نآ  تسا و  یمرح  ادـخ  لوسر  يارب  تسا و  هّکم  نآ  تسا و  یمرح  ادـخ  يارب  هک  یتسار 
نفد نیمزرـس  نآ  رد  همطاف  مان  هب  نم  دالوا  زا  ینز  يدوز  هب  تسا و  مق  رهـش  نآ  تسا و  یمرح  ام  يارب  تسا و  هفوک  نآ  تسا و 

.دش دهاوخ  بجاو  وا  رب  تشهب  دنک ، ترایز  ار  وا  سکره  سپ  دوش ، یم 

.دوب هتشادن  رب  لمح  ترضح  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ردام  زونه  هک  یلاح  رد  دومرف  ار  نیا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

ّتیمها
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: اریز ، دوش یم  رهاظ  یبوخ  هب  تیاور  نیا  زا  تسا  ترضح  نآ  ترایز  يور  هک  یّصاخ  تیانع  همّرکم و  يوناب  نیا  ماقم 

هچ هدـشن ، وا  راوگرزب  ردـپ  هفطن  داقعنا  زونه  هک  دـیوگ  یم  نخـس  وا  ترایز  همّرکم و  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ینامز  ًالّوا 
.وا دوخ  هب  دسر 

رد دـنک  یم  دادـملق  ناماما  مرح  ار  مق  ظاحل  نیمه  هب  ًارهاظ  دـنهد و  یم  عالّطا  مق  رد  مالّـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  نفد  زا  ًاـیناث  و 
هدرکن ادیپ  ار  ناونع  ههجو و  نیا  یلو  تسا ، ناماما  نفدم  هکلب  ماقمالاو و  ناگدازماما  نفدم  هک  میراد  ددـعتم  ياهرهـش  هک  یلاح 

.دنشاب ناماما  مرح  هک  دنا 

.تسا هداد  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  ربق  نارئاز  هب  تشهب  یعطق  حیرص و  هدعو  ًاثلاث  و 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک : تسا  نینچ  ترابع  اجنآ  رد  هدمآ و  زین  يرگید  دنس  هب  تیاور  نیا  و 

.تسا تشهب  زارط  مه  لداعم و  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترایز  ( 39 ( ؛ َهَّنَْجلا ُلِدْعَت  اهَتَرایز  ِّنِا 

زا نم  هتفگ : دعس  نب  دعـس  هک  تسا  هدرک  لقن  هدوب  هماقم  هَّللا  یلعا  دیفم  خیـش  داتـسا  دوخ  هک  لاس 367 ه'ق  ياّفوتم  هیولوق  نبا 
مالّـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  رتخد  اهیلع ، هَّللا  مالـس  همطاف  ترایز  هب  عجار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  نسحلااـبا ، ترـضح 

.تسوا يارب  زا  تشهب  دنک ، ترایز  ار  وا  سکره  ( 40 ( ؛ هَّنَْجلا ُهَلَف  اهَراز  ْنَم  دندومرف : ترضح  .مدرک  شسرپ 

ار ما  هّمع  ربق  هک  یسک  ( 41 ( ؛ هَّنَْجلا ُهَلَف  ْمُِقب  یتَّمَع  َراز  ْنَم  دندومرف : هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  اضّرلا ، نبا  زا  زین  و 
.تسوا يارب  زا  تشهب  دنک ، ترایز  مق  رد 

نتشاد هب  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  دوش  یم  یعادت  نهذ  هب  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  همئالاداوج  ترـضح  تیاور  رد  هک  یتَّمَع  ریبعت  زا 
هّمع نینچ 
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.درب یم  راک  هب  ار  نم  هّمع  يابیز  یفطاع و  ناونع  همّرکم ، نآ  مان  رکذ  ياج  هب  ور  نیا  زا  دنک و  یم  راختفا  يا  همرتحم 

هدرک لقن  دعـس  زا  شردپ  زا  میهاربا  نب  یلع  هک  مدید  تایاور  بتک و  زا  یـضعب  رد  دـنیوگ : یم  هیلع  هَّللا  ناوضر  یـسلجم  هماّلع 
: مدرک ضرع  .تسا  يربق  امـش  دزن  رد  ام  يارب  ٌْربَق ؛ اَنل  ْمُکَْدنِع  ُدْعَـس  ای  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  هک 

(42  ) .ُهَّنَْجلا ُهَلَف  اهِّقَِحب  ًافِراع  اهَراز  ْنَم  ، ْمَعَن دندومرف : تسا ؟ مالّسلا  امهیلع  یسوم  تنب  همطاف  ربق  ناتروظنم  تیادف ، مناج 

.تسوا يارب  زا  تشهب  دنک ، ترایز  شماقم  قح و  تخانش  اب  ار  وا  هک  یسک  تسا ، نامه  مروظنم  يرآ ،

: تسا یفیاطل  تیاور  نیا  ترابع  رد 

.تسا يربق  امـش  دزن  رد  ام  يارب  دـنا : هدومرف  هدوب  یمق  هک  دعـس  هب  ًءادـتبا  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  تیاور ، نیا  قبط  - 1
تیانع هّجوت و  نادـب  یگمه  تسا و  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  يارب  ناـماما و  همه  لاـم  ربق  نیا  ییوگ  هک  تسا  ناـنچ  تراـبع 

.دنراد

.تسا هدش  هداد  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  ترایز  لباقم  رد  تشهب  هدعو  زین  تیاور  نیا  رد  - 2

الاو و ماقم  تفرعم  اـب  رگا  اـهِّقَِحب ؛ ًاـفِراع  هک : تسا  هدـش  دـیق  اـهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاـف  يارب  تیاور  نیا  صوصخ  رد  - 3
.تسوا يارب  زا  تشهب  دنک ، ترایز  ار  يو  همّرکم  يوناب  نآ  هب  تبسن  یلاع  تخانش 

ماقم هب  فراـع  رئاز ، هک  تسا  اـهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاـف  ترـضح  تراـیز  شاداـپو  ازج  تشهب  یماـگنه  ریبعت ، نیا  قبط  و 
.دشاب راوگرزب  نآ  عینم  عیفر و  هبترم  خماش و 

ردق تلالج  هب  يانشآ  رئاز ، دیاب  دومن و  ادیپ  وا  هب  تبسن  یتخانش  ترضح ، نآ  ترایز  زا  لبق  هک  درک  ششوک  دیاب  نیاربانب 
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.ددرگ لیان  ییالاو  هبترم  میظع و  زوف  نینچ  هب  ات  دوش  لاعتم  يادخ  دزن  رد  يو  عیفر  تلزنم  و 

نارئاز هب  تشهب  هدعو  تساهنآ ، همه  نیب  عماج  كرتشم و  ردق  تسا و  هدمآ  تایاور  نیا  رد  هک  يریگمـشچ  مهم و  رایـسب  بلطم 
هموصعم ترضح  ترایز  لباقم  رد  تشهب  هب  راکـشآ  حیرـص و  هدعو  .تسا  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  فیرـش  ربق 

: تسا هدمآ  مالّسلا  مهیلع  هعاطلا  ضرتفم  موصعم و  ماما  هس  كرابم  ناسل  رد  اهیلع  هَّللا  مالس 

هرخالاب دندومرف و  هدعو  نیا  هب  حیرصت  زین  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  دنداد ، ار  هدعو  نیا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح 
.دنداد تشهب  هب  دیون  ار  ناش  همع  ربق  نارئاز  زین  مالّسلا  هیلع  داوج  ترضح 

كدـنا ياج  مالّـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  رّونم  دـقرم  ترایز  بابحتـسا  هدـیدع ، راـبخا  هفیرـش و  تاـیاور  نیا  ساـسا  رب 
.تسا حضاو  نشور و  یبلطم  دوخ  درادن و  يدیدرت 

نیدـب هدـش ، ناـشیا  زا  هک  یتائاتفتـسا  زا  یکی  باوـج  رد  زین  هماـقم  هَّللا  یلعا  یناـگیاپلگ  یمظعلا  هَّللا  تـیآ  موـحرم  هعیـش  مـیعز 
: تسا نیا  باوج  لاؤس و  نتم  دنا و  هدرک  حیرصت  عوضوم 

ْمِّظَُعی ْنَم  هیآ َو  بیترت  نیدب  تسا ، تباث  يداهتجا  ّهلدا  اب  مق  رد  مالّـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  تفگ  ناوت  یم  ایآ  لاؤس :
مدرم یمامت  هریـسو  نونک  ات  هتـشذگ  زا  هعیـش  ياملع  یگمه  قافتا  عامجاو : ُهَّنَْجلا  ُهَلَف  ْمُِقب  ُهَمِطاـف  َراز  ْنَم  ثیدـح : و...ِهَّللا  َِرئاـعَش 

؟ لاح ات  میدق  زا  هعیش 

هب یتجاح  تسا و  مّلـسم  تایاور  رظن  زا  اـهیلع ، هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  تراـیز  بابحتـسا  .میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  باوج :
(43 . ) 1408  / .ملاعلا 24/ج2 هَّللاو  .تسین  روکذم  ّهلدا  هب  لالدتسا 

هیلع قودص  خیش  موحرم  هک  تسا  نیا  نآ  مینک و  یم  هفاضا  ثحب  لامکا  يارب  اجنیا  رد  ار  یبلطم 
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ترـضح ترایز  ًالّوا  راونالاراحب  رد  یـسلجم  هماّلع  تارایّزلا و  لماک  باتک  رد  هیولوق  نبا  زین  لاـمعالا و  باوث  باـتک  رد  همحّرلا 
.دنا هتخادرپ  مالّسلا  هیلع  ینسح  میظعلادبع  ترضح  ترایز  تیاور  لقن  هب  سپس  دنا و  هدرک  رکذ  ار  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم 

نیا هصالخ  دـنک و  یم  فشک  ار  يرارـسا  عّیـشت  ملاع  رد  ریظن  مک  ياملع  ياه  باـتک  رد  مه  نآ  ریخأـت  میدـقت و  تاـعارم  نیا  و 
مّدقت و شردق -  تلالج  مامت  اب  میظعلادبع -  ترـضح  رب  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  هک  تسنآ  زا  یکاح  رکذ  رد  بیترت 

رابخا فورعم  نایوار  هلمج  زا  تسا و  هدوب  زین  ثدحم  ندوب ، هدازماما  تفارش  رب  هوالع  میظعلادبع  ترـضح  هکنآ  اب  دراد ، حیجرت 
.دور یم  رامش  هب  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  موصعم  ناماما 

هیلع مظاک  ماما  رفعج ، نب  یـسوم  ترـضح  هطـساوالب  دـنزرف  يونعم ، تاماقم  رب  هوالع  اـهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  يرآ ،
ترضح ًانمض  ( 44  ) .ددنویپ یم  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  هطـساو  راهچ  اب  مالّـسلا  هیلع  میظعلادبع  ترـضح  نکیلو  تسا  مالّـسلا 

هک دید  دیهاوخ  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  لصف  رد  هکنانچ  دور ، یم  رامش  هب  رابخا  نایوار  نیثّدحم و  زا  زین  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم 
.دنا هدرک  لقن  تمظع  اب  يوناب  نیا  ار  هّمهم  تایاور  زا  یتایاور 

مالّسلاامهیلع هموصعم  ترضح  ترایز  رصع و  ّیلو  ترضح 

باوث اهیلع و  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  بقانم  لیاضف و  هب  عجار  راوگرزب  ناماما  زا  هک  يا  هدـیدع  تایاور  ياـضتقم  هب 
ناوارف میظعت  مارتحا و  یتشهب  يوناب  نآ  يارب  زین  هادف  انحاورا  نامز  ماما  رصع ، ّیلو  ًاعبط  تسا ، هدیـسر  همّظعم  هرّدخم  نآ  ترایز 
همطاف ترـضح  دوخ ، راوگرزب  هّمع  ترایز  هب  زین  ادـخ  مظعا  یلو  نآ  هک  تفگ  ناوت  یم  دـهاوش  نیارق و  نیمه  يور  زا  دـنلئاق و 

رّهطم دقرم  دنراد و  مامتها  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم 
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.دشاب یم  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  فاطلا  تیانع و  هّجوت ، دروم  يو 

یم ترضح  نآ  اریز  دنـشاب ، یم  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  ّصاخ  فطل  دروم  زین  درم  نز و  زا  هرّونم  هعقب  نارئاز  تبـسانم  نیمه  هب  و 
حیرـض هکرابم و  هبتع  هدییاس و  ناشردقنارگ  هّمع  ناتـسآ  رب  رـس  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  نایعیـش  دّمحم و  لآ  ناگدادـلد  هک  دـننیب 

.دنسوب یم  ار  وا  سّدقم 

تافـشاکم و زا  یـضعب  هک  هوالع  .میدرک  رکذ  ملاع  ود  یب  یب  ترایز  هب  طوبرم  تایاور  رابخا و  هظحالم  اب  هک  دوب  یبلاطم  اـهنیا 
.دنک یم  انعم  نیمه  زا  تیاکح  هدش ، عقاو  هّیکز  سوفن  نابحاص  لد و  لها  يارب  هک  زین  هقداص  ياهایؤر 

جاح یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  مق  هیملع  هزوح  سّسؤم  دنمورب  دنزرف  هیلع ، هَّللا  ناوضر  يریاح  یـضترم  اقآ  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم 
رد ّتقد  قیقحت و  ملع و  لها  هک  ار  نایرج  نیا  نم  دنا : هتـشون  دوخ  ياهتـشاددای  رد  فیرـشلا  هّرـس  سدق  يرئاح  میرکلادبع  خیش 

، دنداد یم  ماجنا  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  مرح  رسالاب  تمسق  رد  ار  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  ترایز  روما ،
: هکنیا يارب  مدیدنسپ  یمن 

پچ فرط  رد  رّهطم  مسج  هک  هلبق ، هب  ور  وا و  رس  يالاب  هن  دشاب  مرتحم  دوجوم  نآ  فرط  هب  دیاب  یفرع  رابتعا  بسح  هب  مالس  ًالوا 
.تسا هدیسرن  لکش  نیا  هب  اه  مالس  زا  کی  چیه  رد  مناد  یم  هک  اجنآ  ات  .دوش و  یم  عقاو 

.دوش یم  عقاو  رس  تشپ  رد  ًاعون  رّهطم  تروص  دراد ، فارحنا  رّهطم  ربق  هک  ترضح  نآ  حیرض  صوصخ  رد  ًایناث  و 

ماـما هک  دوب  مولعم  باوخ  ملاـع  رد  راوگرزب -  هس  نآ  زا  یکی  هک  هتـشگ  ناـبایب  یناـبایب و  ناـمدرم  رفن  هس  هک  مدـید  باوخ  یبش 
، ترضح رس  تشپ  رد  دوب ، فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  رصع 
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یلو دنا ، هداتسیا  ترایز  يارب  هک  دوب  مولعم  ینعی  دننک ، یم  ترایز  رهاظ  بسح  هب  دنا و  هداتسیا  كرابم  رـس  فرط  رد  هلبق  هب  ور 
.مدینش یمن  ار  اهنآ  تاملک  نم 

ینعی دراد ؛ هلبقلا " لبقتسم  سأرلا  دنع   " مدید .مدرک  هعجارم  تسا  كرابم  دوجو  نآ  ترایز  رب  لیلد  هک  دعس ، تیاور  هب  نم  ًادعب 
ّتیفرع هب  هجوتاب  هلبق ، هبور  رـس ، دزنو  .دـشاب  رـس " يالاب   " نآ ینعم  هک  درادـن  سأرلا " قوف   " هلبق و هب  ور  رـس ، بناج  رـس و  دزن 

زا رفن  ود  مالّـسلا و  هیلع  ماما  باوخ  ملاع  رد  هک  دـشاب  یم  عضوم  نامه  رب  قبطنم  دـشاب  رّهطم  دـسج  بناـج  هب  ور  دـیاب  هک  مـالس 
(45  ) .دندوب هداتسیا  راوگرزب  نآ  نارای 

اهیلع هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  تدابع  بارحم  ای  روّنلا  تیب 

روهـشم هدـش و  عقاو  نادـیم  نآ  بنج  ریم و  نادـیم  هّلحم  رد  هک  تسا  هیتس  هکرابم  هسردـم  مق ، ناتـسرهش  هّیملع  سرادـم  زا  یکی 
هب ناکم  نیا  رد  تافو -  ات  دورو  هلـصاف  رد  ینعی  مق -  رد  ناشتماقا  نارود  رد  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاـف  ترـضح  هک  تسا 

یبارحم ناکم  نآ  رد  همّظعم  هّللجم  نآ  يارب  دـنا و  هدـینارذگ  اجنآ  رد  ار  دوخ  يرامیب  تهاقن و  زور  هدـفه  نارود  هدرب و  یم  رس 
هعقب نآ  دـنا و  هدـناوخ  رّونلا  تیب  ار  هکرابم  هعقب  نآ  قیقحت  لها  زا  یـضعب  هتفگ  هب  دـنا و  هدرک  یم  تدابع  نآ  رد  هک  تسا  هدوب 

.تسا هدرک  یم  یئاریذپ  اج  نآ  رد  ترضح  نآ  زا  وا  هدوب و  جرزخ  نب  یسوم  هناخ  ءزج 

: هک تسا  هدـمآ  هدرک  لقن  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  لاح  حرـش  رد  هماقم  هَّللا  یلعا  یـسلجم  موحرم  هک  یتیاور  لـیذ  رد 
(46  ) .تسا دوجوم  جرزخ  نب  یسوم  هناخ  رد  نونکا  مه  ات  اهیلع  هَّللا  مالس  همطاف  زامن  بارحم 

هَّللا ناوضر  یمق  ثدحم  موحرم 
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ریم و نادیم  هلحم  رد  تسا  عقاو  نآ  تسا و  دوجوم  بارحم  نآ  زین  ام  نامز  رد  دیوگ : ریقف  دنیوگ : یم  بلطم  نیا  لقن  زا  دعب  هیلع 
(47  ) .تسا یب  یب  مناخ و  ینعم  هب  یّتس ، هیّتس و  هب  تسا  فورعم 

نآ رد  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  كرابم  بارحم  هک  روبزم  هرجح  .میا  هتفر  سّدـقم  ناکم  نآ  تراـیز  هب  رّرکم  زین  اـم  و 
.تسا هدش  عقاو  هسردم  یبونج  تمسق  رد  دراد ، رارق 

.تسا هدش  يزاسزاب  هّرس  سدق  یناگیاپلگ  ياقآ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  تّمه  رما و  هب  فیرش  هسردم  نیا 

: تسا هدش  تبث  تیب  نیا  نآ  لیذ  رد  ِهَّنَْجلا و  ِیف  یل  یعَفِْشا  ُهَمِطاف  ای  ترابع : هعقب  یلامش  هاگرد  یناشیپ  رد 

(48  ) .تسا رفعج  نب  یسوم  رتخد  هاگ  هدجس  نیا  تسا *** رّونم  ردقنآ  هک  تسیک  هاگیاج  نیا 

: تفگ ناوت  یم  دراد و  رییغت  حیحصت و  هب  جایتحا  تسین و  نوزوم  رعش  نیا  لوا  عارصم  هتبلا 

تسا رفعج  نب  یسوم  رتخد  هاگ  هدجس  نیا  تسا  رّونم  ناس  نیا  هک  تسیک  هاگیاج  نیا 

: تسا هّجوت  لباق  هدنزاس و  مهم ، دوخ ، هبون  هب  مادکره  هک  مینک  یم  يروآدای  ار  هتکن  ود  ثحب  نیا  نایاپ  رد 

تماقا جرزخ  نب  یـسوم  هناـخ  رد  مق و  رد  هک  زور  هدـفه  تدـم  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ماـقم  دـنلب  تخد  - 1
دّمحم لآ  بتکم  ناوریپ  مومع  يارب  گرزب ، یـسرد  نیا  دندوب و  هداد  بیترت  شیاین ، تدابع و  يارب  یـصوصخم  بارحم  هتـشاد ،

لهس يرما  ار  نآ  دنزروب و  مامتها  یلاعت  يادخ  یگدنب  شیاین و  زامن و  هب  هک  تسا  ناملسم  نارتخد  نانز و  هژیو  هب  مالّسلا  مهیلع 
.دنیامنن دادملق  ناسآ  و 

یشخب ضیف  مق ، ناتسرهش  هطقن  ود  زا  یمظع  يوناب  نیا  هک  دیرگنب  هعیش  هرابرد  ار  یهلا  فاطلا  - 2
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یّـصاخ تسادـق  زا  ناـکم  ود  ره  .شکاـپ و  رکیپ  نفدـم  یگـشیمه و  هاـگباوخ  يرگید  وا و  هزور  دـنچ  هاـگتماقا  یکی  دـنک : یم 
هیماس و هبق  نیا  زا  هاگ  رگید  هکرابم و  هعقب  نآ  زا  یهاگ  تراهط ، تمـصع و  نادـناخ  تیانع  لیذ  هب  نالّـسوتم  تسا و  رادروخرب 

یم عقاو  گرزب  راگدرورپ  یبیغ  تاضافا  لومـشم  دنیامن و  یم  دنلب  یهلا  رابرد  هب  زاین  تجاح و  تسد  هدرک ، ادـیپ  لسوت  هرّهطم ،
.دنوش

داتفا رحس  میسن  تسد  رد  هک  هفان  ره   *** دوب امش  يوک  رس  كاخ  رذگهر  زا 

اهیلع هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  تیبوبحمو  تّیعقوم 

دـنم و هرهب  ناملـسم  مدرم  فـلتخم  تاـقبط  ناـیم  رد  يا  هژیو  تیبوـبحم  زا  اـهیلع  هَّللا  مالـس  هموـصعم  ترـضح  تیبـلها ، هـمّظعم 
.تسا نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  موصعم  ناماما  ّتیبوبحم  عون  همّرکم ، نآ  ّتیبوبحم  عون  .تسه  هدوب و  رادروخرب 

نآ هک  یفطاـع  هبنج  مه  دراد و  یبهذـم  يداـقتعا و  هشیر  مه  هک  تسا  يا  هقـالع  راوـگرزب ، نآ  هب  نارادـنید  یگدادـلد  هقـالع و 
نیا زا  یناوج  لصف  رد  هک  دوب  ناوج  ییوناب  وا  مه  دـنا و  مارتحا  دروم  ًابلاغ  هک  تسا  یناـنز  هقبط  ءزج  تلـالج ، اـب  يوناـب  گرزب 

.تفر ایند  زا  دوخ  ناکیدزن  ابرقا و  فولؤم و  نطو  زا  رود  رفس و  هار  رد  هک  هوالع  .تشذگرد  ناهج 

جیاوح نتفرگ  يارب  مدرم  تسا و  نادـنمتجاح  هاگهانپ  ماع و  ّصاخ و  أجلم  اـهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاـف  ترـضح  رّهطم  مرح 
.دنروآ یم  نارود  همّرکم  نآ  هناتسآ  هب  ور  ناشیاه  هتساوخ  هب  لین  ادخ و  زا  دوخ 

فارطا و مق ، فلتخم  تالحم  زا  ّتیعمج  ردـقنآ  تسا و  هکرابم  هناتـسآ  هب  فّرـشت  يارب  يا  هداعلا  قوف  روش  لاس ، لیوحت  ماگنه 
ياه نحص  اه و  قاور  رّهطم ، مرح  رب  هوالع  هک  دنروآ  یم  يور  سّدقم  ناکم  نیا  هب  تسد  رود  دالب  ًانایحا  رواجم و  ياهرهش 
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.دنز یم  جوم  نارک  یب  ییایرد  نوچمه  تسا و  تیعمج  زا  ّولمم  زین  دّدعتم 

هک هظحل  نآ  دنشاب و  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترـضح  هانپ  رد  ار  دوخ  ون  لاس  نیزاغآ  هظحل  دنهاوخ  یم  همه  نانآ  يرآ ،
ناشناگتسب دوخ و  دننارذگب و  يو  تمارک  هیاس  ریز  رد  تسا  ناشدیدج  لاس  کی  مایا  مامت  رد  رثؤم  زاس و  تشونرـس  ناشرظن  هب 

.دننک همیب  مالسا ، يوناب  گرزب  نآ  وترپ  رد  ار 

دیاب هک  نانچنآ  هدوبن و  اهیژک  صیاقن و  زا  یلاخ  یبهذم ، ینید و  مسارم  هّیقب  تاعامتجا و  ریاس  لثم  مه  مسارم  عامتجا و  نآ  هتبلا 
صالخا كاپ و  نامیا  هدیقع ، قمع  زا  هک  تسا  ییاشامت  هوکـشاب و  يا  هرظنم  هتفر  مه  يور  اما  .تسین  لآ  هدیا  بولطم و  دیاش  و 

.دنک یم  تیاکح  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  رتخادنلب  رتخد  هب  تبسن  ناملسم  مدرم 

ناـنآ ناـناوج  هک  تسا  نیا  یحو  تیب  هب  نادـنمقالع  ناـج  رد  اـهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاـف  ترـضح  ذوفن  قـمع  رهاـظم  زا  و 
سورع و جاودزا  دقع و  دنهد ، یم  رارق  ترضح  نآ  رّونم  دقرم  رهطم و  هضور  رانک  زا  ار  دوخ  يرادرـسمه  یلیاع و  نیون  یگدنز 

دجـسم رد  ای  رواجم و  ياه  قاور  رد  ای  فیرـش  مرح  لخاد  رد  نانآ  روضح  نودـب  یهاگ  نانآ و  دوخ  روضح  اـب  یهاـگ  ار  داـماد 
ار نانآ  يرسمه  دقع  هدوب و  صاخشا  جاودزا  دقع  مسارم  نایرج  رد  رّرکم  بناج  نیا  دوخ  هک  دننک  یم  ارجا  ترضح ، نآ  رسالاب 

یگدـنز زاغآ  تنمیم  كّربت و  يارب  داماد  سورع و  دـقع ، ماجنا  زا  دـعب  دوشن ، ماـجنا  اـجنآ  رد  مسارم  نیا  رگا  .ما و  هدومن  ءاـشنا 
.دندرگ یم  فّرشم  فیرش  مرح  هب  ترایز  ناونع  هب  دوخ  دیدج 

ناوج رتخد  مرح  رانک  زا  یلیاع  یگدنز  زاغآ  يرآ ،
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تیمیمص و هتشر  رارمتسا  اقب و  تکرب و  نمی و  بجوم  تیبلها ، همیرک  رّهطم  ربق  رانک  زا  مالّسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
نازورف رتخا  نآ  تکرب  هب  نیجوز  .تسا  نانآ  يدنمتداعـس  نماض  دوخ  دوب و  دـهاوخ  يرگید  زا  رهوش  نز و  زا  کی  ره  یباـیماک 

زیمآ ّتیقفوم  یلاعت  هَّللاءاش  نا  نانآ  جاودزا  هرخالاب  تفاـی و  دـنهاوخ  تسد  ترخآ  اـیند و  رامـش  یب  تاریخ  هب  تیـالو ، نامـسآ 
.دوب دهاوخ 

مرح يوس  هب  تاوما  زیانج و  ندرب  ، تسا جـیار  موسرم و  تلاسر ، نادـناخ  هب  نادـنمقالع  ًالک  مق و  مدرم  ناـیم  رد  هک  يروما  زا  و 
.تسا اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  اب  نانآ  دهع  دیدجت  يارب  رّهطم 

دنربب و رّهطم  مرح  يوس  هب  نیفکت ، مسارم  لسغ و  ماجنا  زا  سپ  ار  دوخ  ناگدرم  هزانج  هک  دندنب  ياپ  عوضوم  نیا  هب  تخس  نانآ 
ماـجنا تروص  نیدـب  فیرـش ، مرح  زا  ار  وا  رادـید  تراـیز و  نیرخآ  هصـالخ  دـننادرگب و  هداد و  فوط  همّظعم  نآ  رّهطم  ربق  رود 

.دنهد

نآ زا  عافشتسا  زین  رگید  يوس  زا  ترایز  نیرخآ  ماجنا  وسکی و  زا  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  اب  یظفاحادخ  عادو و  يرآ ،
هک تسا  یلماوع  همه  هناگی  يوناب  نآ  فیرـش  ربق  رانک  زا  نتـشادرب  يونعم  هشوت  داز و  همّرکم و  نآ  هانپ  هب  نتفر  گرزب و  يوناـب 

.دنک یم  راداو  سّدقم  همانرب  نآ  هب  يدنب  ياپ  هب  ار  مدرم 

دروم دوش ، ترخآ  رفـس  یهار  ناگتـشرف ، یمیاد  فاطم  اهیلع ، هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  ربق  رانک  زا  هک  يا  هزاـنج  هتبلا 
وا لابقتـسا  هب  یهلا  تمحر  هکئـالم  هک  درادـن  يدـُعب  تسا و  ینامـسآ  بّرقم  ناگتـشرف  میرکت  لـیلجت و  یهلا و  تمحر  فطل و 

يوس هب  ار  يو  حور  دنیایب و 
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.دنربب تسوا ، نادنمقالع  اهیلع و  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  نارئاز  هاگ  هدعو  هک  تشهب ،

زا تشگزاب  رد  .دندش  فّرـشم  هّکم  هب  يا  هّدع  دوخ و  دـنزرف  اب  لاس 1322  رد  يدزی ، یناسارخ  اضرمالغ  خیـس  هَّللا  تیآ  موحرم 
فّقوت مق  رد  ار  یتّدـم  .دـندش  فّرـشم  مق  هب  ـالبرک  زا  تشگزاـب  رد  دـندیدرگ و  فّرـشم  ـالبرک  هب  اـجنآ  زا  ناداـبآ و  هب  تیوک 

یلو دندرک  لقتنم  ناتـسرامیب  هب  ار  وا  دش ، دیدش  بت  یگدروخامرـس و  راچد  دّـمحم  خیـش  جاح  وا  دـنزرف  ماّیا  نیمه  رد  .دنتـشاد 
دّمحم خیـش  جاح  دوب : هتفگ  ناـکیدزن  هب  اـضرمالغ  خیـش  جاـح  موحرم  وا ، يراپـسکاخ  عقوم  رد  .تفر  اـیند  زا  دـشن و  عقاو  دـیفم 

.دومن توف  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  راوج  رد  هک  تشاد  تداعس 

: دندرک ّکح  وا  ربق  گنس  يور  ار  ترابع  نیا  یّفوتم ، راوگرزب  ردپ  روتسد  هب  دعب  و 

هَّللا مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  نامهیم  تایلاع ، تابتع  مارحلا و  هَّللا  تیب  زا  تعجارم  زا  سپ  یناسارخ ، يدزی  اـضرمالغ  رـسپ 
(49  ) .دش اهیلع 

راوطا همه  تامم و  تایح ، رد  تسا و  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  تایانع  هب  هّجوتم  هرـسکی  نادنمقالع  مشچ  هرخالاب 
.دراد الاو  دنلب و  سب  یماقم  یلاعت  هَّللادنع  هک  تسوا  هب  ناشدیما  یگدنز 

ترامع مود  هقبط  رد  رّهطم ، نحـص  رد  يوربور  مرا  نابایخ  رد  ار  یّبطم  هلودـلا  ءافـش  رتکد  هب  فورعم  یناـشاک ، ناـخ  اـضر  یلع 
تسرد هدوب ، وا  بطم  هک  مود  هقبط   ) .تسا هتشون  یلاع  يراکیـشاک  اب  ار  يراعـشا  ینوریب  راوید  زامن  رب  هدرکزاب و  دوخ  یـصخش 

هک راعـشا  نآ  و  .دشاب ) یم  فیرـش  نحـس  زا  یتمـسق  هنییآ و  قاور  رب  فّرـشم  دشاب ، اجنآ  هک  یـسک  تسا و  رّهطم  مرح  يوربور 
هب یگدادلد  قمع  زا  یکاح 
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یفطـصم طبـس  خاک  اجنیا ، تمکح  قاور  تسا : نیا  ، تسا هدنام  یقاب  زونه  لاس  اه  هد  تشذـگ  زا  دـعب  دـشاب و  یم  مالـسا  يوناب 
اجنآ افش  اجنیا ، اود  ار ، نادنمدرد  تراشب  اجنآ 

ییاناوت ییاناد  ریبدت و  تمکح و  ینعی  تساجنیا  ببس  اجنآ  ادخ  تایآ  تاّیهلا و  نیمارف و  ییاپورا  حیرشت  ینانوی و  ّبط  اجنیا  رد 
.اجنآ اضق  ریدقت  مکح و  ینعی  تسا 

اهیلع هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  هناتسآ  رد  ناگرزب  عضاوت 

تامّلسم زا  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  هرهاط  هلیلج  هدّیس  مالـسا ، يوناب  ماقم  تمظع  ردق و  تلالج  هکنیا  بجوم  هب 
يوناب نآ  يارب  راصعا  همه  رد  نید  يامعز  بهذم و  ياسؤر  تسین ، یلاکشا  نخس و  ای  لامجا و  ماهبا و  هنوگ  چیه  دروم  تسا و 

هب فّرشت  .دنروآ  یم  دورف  میلسترس  شلالج  تمظعاب و  ناتسآ  ربارب  رد  یگمه  دنتـسه و  هدوب و  لئاق  هداعلا  قوف  مارتحا  ینامـسآ 
ود یتخبشوخ  تداعس و  هیام  ار  يو  ترایز  دنزارفارس و  ترضح  نآ  باتعا  ندیـسوب  هب  هتـسناد و  راختفا  ار  هَّللا  هّیلو  رّهطم و  مرح 

.دنناد یم  یهلا  میلا  باذع  زا  نتشیوخ  ییاهر  تاجن و  ناهج و 

یناهج گرزب  ّتیصخش  هک  تسا  هماقم  هَّللا  یلعا  يدرجورب  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  هفئاطلا  دیس  ناگرزب ، مظاعا و  نیا  هلمج  زا 
.تفر یم  رامش  هب  هیلع  قفّتم  ًابیرقت  عزانمالب و  یمیعز  دوب و 

زا یکی  .درک  یم  یّصاخ  میخفت  میظعت و  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  تماما  تمصع و  يوناب  يالاو  ماقم  هب  تبسن  وا 
هب ناشیا  اب  تاقالم  يارب  نارهت  هب  رفس  رد  دوعـس  نبا  هک  دوب  نیا  تبحـص  هک : دندرک  یم  لقن  گرزب  میعز  نآ  نیّیراوح  زا  مالعا 

اهیلع هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  مرح  ترایز  هب  دیایب  مق  هب  رگا  نوچ  دندومرف : هدرکن ، تقفاوم  دنتفریذپن و  اقآ  .دیایب  مق 
دور و یمن 
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! دورن اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  رّهطم  مرح  ترایز  هب  یلو  دنک  تاقالم  نم  اب  هک  تسا  ترضح  نآ  هب  نیهوت  نیا 

ار اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  عیفر  ماقم  هب  تبـسن  یمالـسا ، گرزب  ياوشیپ  نآ  هداـعلا  قوف  مارتحا  میظعت و  تّدـش 
شتراـیز هب  يدوعـس  روـشک  هاـشداپ  هکنیا  زا  دـنک و  یم  یـشوپ  مشچ  یعاـمتجا  يرهاـظ و  میظع  ّتیعقوـم  نینچ  زا  هـک  دـیرگنب 

یلاح رد  دنیـشنب ، نیعمجا  مهیلعو  اهیلع  هَّللا  مالـس  دّمحم  لآ  همیرک  يالاو  ّتیـصخش  رب  يرابغ  كدنا  دنکن  هک  درذگ  یم  ، دـیایب
نآ یناهج  ّتیـصخش  هیارا  يارب  يدعاسم  رایـسب  رتسب  ناشرادید  يارب  مق  هب  يدوعـس  هاشداپ  ندـمآ  طیارـش  نآ  زور و  نآ  رد  هک 

.دوب ادخ  درم 

همطاـف ترـضح  مق ، رد  اـهتمظع  همه  روحم  يزکرم و  هطقن  هک  دنـشاب  هّجوتم  تسرد  هک  تسا  ناـگمه  يارب  یگرزب  سرد  نیا  و 
مارتحا و هنوگره  تسا و  لالجا  میظعت و  دروم  راوگرزب  نآ  وترپ  رد  یـصخش  ره  تسوا و  رّهطم  مرح  اـهیلع و  هَّللا  مالـس  هموصعم 

يارب لّمحت  لوبق و  لباق  تسا و  شزرا  یب  ترـضح  نآ  يـالاو  ماـقم  تاـعارم  نودـب  یناـحور  ینید و  ّتیـصخش  کـی  زا  میرکت 
.تسین هتسراو  گرزب و  ياه  ناسنا 

اهیلع هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  ترایز  هب  هعیش  مامتها 

یّتح هداد ، تیمها  نآ  هب  نامز  رید  زا  نانآ  تسا و  ّتیمها  اب  رایسب  نایعیش  دزن  رد  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  ترایز 
فّرشم مق  هب  ادخ  رابرد  هبیبح  نآ  كرابم  هاگشیپ  هب  بدا  ضرع  يارب  هدرک و  راومه  دوخ  رب  ار  رفـس  جنر  دنـشابن ، مق  نکاس  رگا 

.دنوش یم 

هک دنراد  لماک  مامتها  دّیقت و  دنیآ ، یم  ناریا  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ترایز  يارب  هک  جراخ  ياهروشک  نایعیـش  زا  يرایـسب 
مالس هموصعم  همطاف  ترضح  رّونم  ربق  دنیایب و  مق  هب  دهشم  زا 
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ادخ لوسر  ترایز  هب  ّجح  لامعا  زا  لبق  رگا  دنوش ، یم  فّرـشم  هّکم  هب  هک  ینایناریا  هک  هنوگنامه  دننک و  ترایز  مه  ار  اهیلع  هَّللا 
، دـنورب ادهّـشلادیس  ترـضح  نینمؤـملاریما و  ترـضح  تراـیز  يارب  قارع  هب  رگا  اـی  دنباتـش و  یم  هنیدـم  رد  هلآو  هـیلع  هَّللا  یّلص 

ربق دـنورب و  اّرماس  هب  هدـش  هک  مه  زور  کی  هچ  رگا  مالّـسلاامهیلع  نیمظاک  تراـیز  راوگرزب و  ود  نآ  تراـیز  رب  هوـالع  دـندّیقم 
رفـس زین  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یجراخ  نارئاز  دـننک ، ترایز  ار  مالّـسلاامهیلع  يرکـسع  ترـضح  يداه و  ترـضح  كرابم 

يرایسب تعامج  لاس  ره  هرخالاب  دننک و  یم  لیمکت  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  رّونم  دقرم  ترایز  اب  ار  دوخ  یترایز 
كرد يارب  تسدرود ، هدیعب و  دالب  زا  ناهج و  طاقن  یصقا  زا  ناریا  فانکا  فارطا و  زا  مالّسلا  مهیلع  تیبلها  نایلاوم  نایعیش و  زا 

بدا و ضرع  يو  يابرلد  دـقرم  فیرـش و  ربق  رانک  رد  هدـمآ ، مق  هب  تمـصع  لآ  همظعم  نآ  تراـیز  وترپ  رد  رامـش  یب  تاـضویف 
.دننک یم  صالخا 

مالـس هموصعم  همطاف  ترـضح  یحو  نادناخ  همیرک  ترایز  هب  تراهط  تمـصع و  تیبلها  ناگدادـلد  قیمع  یبلق و  هقالع  قشع و 
ییانـشآ رهـش  نیا  رد  نوچ  دـنوش و  یم  مق  رهـش  دراو  ترـضح  نآ  نادـنمقالع  ناقـشاع و  لیخ  یهاگ  هک  تسا  نانچ  اـهیلع  هَّللا 

اه قاور  رانک  رد  دننک ، تنوکس  یلومعم  ياه  هناخرفاسم  یتح  اهلته و  رد  هک  دنک  یمن  باجیا  نانآ  يّدام  یلام و  عضو  هتشادن و 
، اهور هدایپ  نابایخ و  رانک  یهاگ  دـنزادنا و  یم  راب  فیرـش  مرح  رواجم  ياه  نابایخ  نیدایم و  رد  یهاگ  فیرـش و  ياه  نحـص  و 

خبط و ییاذغ  رصتخم  اجنامه  مزال  تاناکما  دوبن  لیاسو و  دوبمک  اب  دننک و  یم  شرف  هتخادنا ، ار  يزیچ  رصتخم 
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.دنیامن یم  تحارتسا  امرس  امرگ و  رد  اجنامه  دننک و  یم  فرصم  دنیامن و  یم  هّیهت  ای 

ربق دـنا  هتـسناوت  هک  تسا  نیا  هب  نانآ  یـشوخلد  دـنزاس و  یم  راومه  دوخ  رب  هدرک و  لّـمحت  ار  اهیتخـس  دـیادش و  نیا  همه  يرآ ،
يوناب ترایز  هب  رادنید  ناملسم و  مدرم  يدنمقالع  قشع و  رهاظم  اهنیا  .دننک  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  رتخد  رّهطم 

.تسا تیبلها  همیرک  مالسا و 

بش ماگنه  تشگزاب  رد  .دندوب  هدش  فّرـشم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ربق  ترایز  هب  یهورگ  اب  ( 50  ) یتناید اب  همرتحم و  مناـخ 
هدننار هک  دنا  هتساوخ  یم  نارئاز  .تسا  هدوب  هتسب  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  رّونم  نحص  مرح و  برد  دنوش و  یم  مق  دراو 

هب دریذپ و  یمن  وا  یلو  دننک ، ترایز  ار  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترـضح  رّهطم  مرح  دنناوتب  ات  دنک  فّقوت  حبـص  ناذا  ات  سوبوتا 
.دهد یم  تکرح  همادا  زاریش  يوس  هب  هدرکن ، انتعا  نانآ  تساوخرد 

هدـشن اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  ترایز  هب  ّقفوم  هک  دوب  رطاخ  هدرـسفا  هتخوسلد و  هشیمه  يارب  همرتحم  مناـخ  نآ 
.تسا

داتسا نانآ  هلمج  زا  دنتشاد ، اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  ترایز  هب  دیدش  یمامتها  هراومه  هعیـش  لّوا  زارط  گرزب و  ياملع 
ار حبـص  زامن  لاس  نایلاس  ناشیا  .دندوب  عوضوم  نیا  هب  دـّیقم  هماقم  هَّللا  یلعا  یناگیاپلگ  ياقآ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  ام  گرزب 
دنتسشن و یم  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  رهطم  ربق  یکیدزن  رد  ار  یتّدم  تصرف  نیمه  رد  دندناوخ و  یم  رسالاب  دجـسم  رد 
زا تغارف  زا  دعب  هبنشراهچ  زور  سیردت ، هب  ناشلاغتشا  رخاوا  ياهلاس  رد  .دنتخادرپ  یم  ترـضح  نآ  اب  ییوگ  لد  زار  ترایز و  هب 

لصتم تسرد  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  رس  يالاب  یتّدم  دندش و  یم  فّرشم  سرد 
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تولخ ار  كرابم  رـس  يالاب  تمـسق  ناشیا  ترایز  تعاس  رد  مرح  مرتحم  ماّدخ  .دـنتخادرپ  یم  تدابع  ترایز و  هب  كرابم  ربق  هب 
هتبلا دوشن ، ناشیا  ياه  همانرب  رگید  ترایز و  عنام  ناشیا  يوس  هب  ّتیعمج  موجه  ات  دـندوب  ناشبقارم  همانرب ، نایاپ  اـت  دـندرک و  یم 

.دش یم  ماجنا  هراومه  همانرب  نیا  دندش و  یم  فرشم  مرح  هب  مه  تابسانم  هب  قرفتم و  روط  هب 

هب ناشیا  یناتـسبات  ترفاسم  نیرخآ  دیاش  دـنتفر و  یم  مق -  فارطا  رد  یّلحم  بساج -  هب  اوه  بآ و  رییغت  يارب  هک  اهلاس  زا  یکی 
بساج هب  اجنآ  زا  موش و  یم  فّرشم  مرح  هب  لوا  دندومرف : لاح  نیا  اب  تشاد ، تّدش  ناش  یگتسخ  فعض و  تلاسک و  دوب ، اجنآ 

یم روبع  مرح  رانک  زا  لیبموتا  هک  نانچمه  نیا  ربانب  تسین ، دـعاسم  ناـتلاح  دـندرک : ضرع  ناـشیا  ناـکیدزن  زا  یـضعب  .میور  یم 
زا دعب  هک  یلاح  رد  دنتفر ، مرح  هب  تلاح  نامه  اب  هرخالاب  دنتفریذپن و  ناشیا  یلو  دییامن ، ترایز  دینک و  مالس  لخاد  زا  امـش  دنک 

برد یکیدزن  رد  ناشیا  يارب  اذل  .دنیایب  هار  ار  هزوم  نابایخ  رانک  برد  ات  مرح  لخاد  نیب  ام  هاتوک  تفاسم  دنتسناوتن  ترایز  نایاپ 
هدروآ و نیـشام  کیدزن  هب  ار  ناشیا  یتحارتسا  رـصتخم  زا  دـعب  دنتـشاذگ و  یلدنـص  هزوم -  دجـسم  یئابطابط -  دجـسم  یجورخ 

.دندرک راوس 

یم يزیربـت  یکلم  اـقآ  داوج  ازریم  جاـح  ياـقآ  موحرم  شداتـسا  هب  عجار  هیلع  هَّللا  همحر  یمطاـف  نیـسح  اـقآ  جاـح  ياـقآ  موحرم 
هب هزور  همه  بلق  ضرم  نتشاد  اب  دنتـشاد و  ّتیدج  رایـسب  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  ترایز  هب  نتفر  يارب  دسیون :

دوش یم  هدافتسا  يزار  ینیوزق  لیلجلادبع  خیش  هتشون  دننام  ناگتشذگ  راثآ  زا  یضعب  زا  هکلب  ( 51  ) .دندش یم  فّرشم  مرح 
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ترایز هب  زین  نانآ  نادنمشناد  املع و  تنس و  لها  هکلب  هتشادن ، هعیش  هب  یصاصتخا  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  ترایز  هک 
هرّهطم تنب  اهیلع ، هَّللا  مالس  همطاف  ترضح  ترایز  هب  مق  لها  و  تسا : نینچ  دروم  نیا  رد  وا  ترابع  دنا و  هتفر  یم  نایتشهب  يوناب 

(52  ) .دنیامن بّرقت  تبرت ، نآ  ترایز  هب  یعفاش  یفنح و  ياملع  ارما و  كولم و  هک  دنورب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم 

تنب اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  ترایز  هب  تنـس  لها  فلتخم  بهاذم  ياملع  هک  تسنآ  زا  یکاح  ترابع  نیا  هکلب 
هاجنپو دـصناپ  لاس  لوالا  عیبر  هام  خـیرات  زا  باـتک ، نآ  فّنـصم  همّدـقم  رد  نوچ  دـنا و  هدـمآ  یم  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 

يارب مشش  نرق  رد  ناریا  نیشن  یّنس  ياهرهش  زا  تنـس  لها  ياملع  تفگ : دیاب  هدرک ، يرکذ  تعیرـش ، بحاص  ترجه  زا  شـشو 
ماوع و یعیبط  روط  هب  دنـشاب ، نینچ  بهذـم  ینـس  ياملع  یتقو  دـنا و  هدـمآ  یم  مق  هب  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  تراـیز 

.دنا هداد  یم  ّتیمها  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  ترایز  هب  هدوب و  هنوگنیا  زین  نانآ  ناوریپ 

اهیلع هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  تامارک 

رد دنـشاب و  یم  هدوب و  هرهاب  ياهتمارک  ياراد  دـنوادخ ، كاپ  ياـیلوا  رگید  دـننام  زین  مالّـسلا  هیلع  مظاـکلا  تنب  همطاـف  ترـضح 
نـشور هتبلا  .دنا  هداد  یهاوگ  هدوب و  تامارک  نآ  زا  یـضعب  رظان  دـهاش و  یماع ، ملاع و  زا  تاقبط  مومع  فلتخم ، نورق  راصعا و 

یهلا تایانع  میظع  تبهوم  زا  دنراد ، یلاعت  يادـخ  دزن  رد  همّرکم  نآ  هک  یـصاخ  بّرقت  يونعم و  هیلاع  تاماقم  وترپ  رد  هک  تسا 
.دنا هدش  یتامارک  نینچ  ياراد  هدیدرگ ، رادروخرب  راگدرورپ  هژیو  فاطلا  و 

هفیعض هنـس 1300  رد  دومرف : یم  مق  هموصعم  ترـضح  کیـشک  رـس  ياقآ  ازریمآ  باـنج  دـیوگ : یم  یناـهارف  ماـقم  مئاـق  موحرم 
يا هجولفم 
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مرح رود  هفیعض  .دوب  نم  کیشک  بش  دش ، اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  لیخد  دندروآ  مق  هب  افـشتسا  دصق  هب  ناشاک  زا  ار 
تسا روطنامه  مدید  .مدوشگ  ار  رد  .داد  افش  ارم  ترضح  داد : زاوآ  هفیعض  نآ  دش  بش  فصن  نوچ  دنتسب ، ار  مرح  برد  هدنام و 

: تفگ .مدیسرپ  ار  هعقاو  .دیوگ  یم  هک 

بآ نیا  دنتفگ : دنداد و  نم  هب  یبآ  ماج  عقاو  رد  دوبر ، مباوخ  تلاح  نآ  اب  مهاوخب ، بآ  مدیشک  تلاجخ  درک ، هبلغ  نم  رب  شطع 
.يرثا جلف  زا  هن  تسا و  يربخ  شطع  زا  هن  مدید  .مدش  رادیب  باوخ  زا  مدروخ و  ار  بآ  .یبای  یم  افش  روخب ، ار 

دنداد متاجن  هصغ  زا  رحس  تقو  شود 

/ دنداد متایح  بآ  بش  تملظ  نآ  ردنا  و 

(53  ) .دنباین افش  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  نآ  هب  لسوت  تکرب  زا  لش  روک و  رفن  هس  ود  هک  تسین  یلاس  دومرف : یم  و 

دایز هدومن  هظحالم  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  زا  ریقح ، نیا  دوخ  رصع  رد  هک  یتامارک  دسیون : یم  رگید  ياج  رد  وا  مه  و 
: اهنآ هلمج  زا  هک  هدومن  جرد  هلاسر  نیا  رد  ار  نآ  هرقف  دنچ  .دراد  مزال  یباتک  دوخ  تسا ،

هب بلطم ، هب  ندیـسر  زا  دـعب  .دـندومن  رذـن  ناموت  رازه  دـصکی  یبلطم  رد  رّونلا  للح  هَّللا  هسبلا  راجاق  هاـش  یلعحتف  روفغم ، ناـقاخ 
.دندومن اهریغ  افشلا و  راد  هسردم  نحص و  نتخاس  كرابم و  دبنگ  يالط  جرخ  ار  هجو  نآ  هوالع 

.دنتخاس ار  اه  هتسدلگ  نآ  دندومن  يرذن  هک  نوس  هاش  هلودلا  ماظن  ناخ  نیسح 

ود رب  مدمآ و  نوریب  مق  زا  ترایز ، زا  دعب  نم  دـندومرف : یم  دوخ  ازریم  نارماک  هنطلـسلا  بئانالاو  عفرا  فرـشا  باطتـسمالاو  باّون 
گنفت .دنتساخرب  وهیت  دنچ  مدید  .مدش  هدایپ  راهن  فرص  يارب  یگنسرف 
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 - نیرضاح نم و  هب  یبیسآ  دش و  هزیر  هزیر  .دیکرت  اهلول  نایم  زا  هلولود  گنفت  متخادنا و  اهنآ  بناج  هب  متساوخ و  رادگنفت  زا  ار 
.دیامن الص  ار  ترضح  ياه  هتسدلگ  هک  مداتسرف  ار  یصخش  اجنامه  زا  .دماین  دراو  میدوب -  ترضح  نآ  راّوز  هکنآ  ضحم 

(54  ) .دنتخاس ناطلسلا  نیما  ناخ  میهاربا  روفغم  موحرم  ار  ون  نحص 

عقاو ناشیا  تماقا  ّلحم  یکیدزن  رد  ناشدوخ و  نامز  رد  نوچ  هک  دننک  یم  لقن  ار  یناتساد  هیلع  هَّللا  ناوضر  يرون  یجاح  موحرم 
: دنیوگ یم  ناشیا  .تسا  دنمشزرا  یناتساد  دنا ، هتخانش  یم  ار  نایرج  بحاص  ایوگ  هدش و 

اقستسا يرامیب  راچد  هک  بوقعی  مان  هب  دوب  ینارصن  درم  کی  دادغب  رد  میدوب ، رواجم  میتشاد و  تماقا  نیمظاک  رد  ام  هک  یماّیا  رد 
وا .دش  زجاع  نتفر  هار  زا  هک  دـیدرگ  رغال  روجنر و  نانچ  تفای ، تدـش  وا  يرامیب  دادـن و  یعفن  درک  ابطا  هب  هعجارم  هچره  دـش و 

.ناسرب ار  مگرم  ای  هد  میافش  ای  ایادخ ، متفگ  یم  هتسویپ  دیوگ : یم  دوخ 

ارم تخت  هدمآ و  نم  دزن  یتماق  دنلب  ینارون و  لیلج ، دیـس  مدید  باوخ  مدوب ، هدیباوخ  باوختخت ، يور  هک  نانچمه  یبش  هکنیا  ات 
رادیب باوخ  زا  .يوش  اهر  يرامیب  نیا  زا  هک  ینک  ترایز  يورب و  نیمظاک  رهش  هب  دیاب  یهاوخ  یم  افش  رگا  تفگ : داد و  تکرح 

دروآ و رّانز  بیلص و  تفر  تسا و  یناطیش  باوخ  نیا  تفگ : دوب  ینارصن  هک  وا  .مدرک  لقن  مردام  يارب  ار  باوخ  نایرج  مدش و 
.تخیوآ مندرگ  هب 

هچ زیخرب ، دومرف : داد و  تکرح  ارم  تخت  دمآ و  هک  مدـید  ار  هدیـشوپ  تلالج و  اب  ییوناب  ایؤر  ملاع  رد  متفر و  باوخ  هرابود  نم 
مردپ رگم  .دش  علاط  حبص  هکنآ 
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!؟ دهد افش  ار  وت  ات  يورب  شترایز  هب  دومرفن  وت  هب 

؟ تسیک امش  ردپ  مدرک : ضرع 

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  دومرف :

؟ یتسیک وت  متفگ :

مالّسلا هیلع  اضر  رهاوخ  هموصعم ، منم  مالّسلا ؛ هیلع  اضّرلا  ُتُْخا  هَموُصْعَْملا  اَنَا  دومرف :

هک يدادـغب  یـضار  دیـس  مرتحم ، دّیـس  هناخ  هب  هک  داتفا  مبلق  رد  سپ  .مورب  اجک  منک و  راک  هچ  هک  مدوب  ّریحتم  مدـش و  رادـیب  نم 
زاب ار  رد  متفگ : یتسیک ؟ تفگ : وا  .مدـیبوک  ار  رد  .مدیـسر  وا  هناخ  هب  اـت  مداـتفا  هار  هب  .مورب  تسا ، دادـغب  قاور  هلحم  رد  نکاـس 

.دوش ناملسم  دهاوخ  یم  تسا و  ینارصن  کی  هک  نک  زاب  ار  رد  هک  دز  ادص  ار  شرتخد  دینش ، ارم  يادص  نوچ  نک ،

باوخ رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  ترضح  مّدج  تفگ : دوش ؟ ناملـسم  دهاوخ  یم  ینارـصن  هک  دیتسناد  اجک  زا  متفگ  مدش و  دراو  نم 
.دنداد ربخ  نم  هب 

مرح هب  ارم  وا  روتسد  هب  .مدرک  ضرع  ناشیا  هب  ار  ناتساد  درب و  ینارهت  نیسحلادبع  خیـش  لیلج  ملاع  هناخ  هب  نیمظاک و  هب  ارم  دعب 
راچد تشذـگ  ینامز  رـصتخم  مدـمآ و  نوریب  نوچ  .دـشن  رهاظ  نم  يارب  زا  يرثا  یلو  دـنداد ، فاوط  حیرـض  رود  دـندرب و  رّهطم 
ینارگ راب  هک  مدرک  ساسحا  هک  دوب  تقو  نآ  مداتفا و  نیمز  هب  دش و  نوگرگد  ملاح  تقو  نآ  رد  .مدـیماشآ  بآ  .مدـش  یگنـشت 

.دیدرگ عفترم  مدرد  تلاسک و  یلک  هب  تفر و  نیب  زا  مندب  مرو  دش و  هتشادرب  دوب و  متشپ  رب  هوک  نوچ 

؟ يدش رفاک  .دنک  هایـس  ار  تیور  ادخ  تفگ : مردام  .دندش  تحاران  دندرک  ادیپ  عالّطا  نایرج  زا  هک  مناگتـسب  .متـشگرب  دادـغب  هب 
، دندز ارم  هرخالاب  تسا و  رحس  زا  نیا  تفگ : وا  ینیب ؟ یم  يزیچ  يرامیب  زا  متفگ :

ع)  ) تیب لها  همیرک  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


.يا هدش  جراخ  ام  نید  زا  وت  دنتفگ : دندومن و  دولآ  نوخ  دندرک و  تیذا 

مدش و ناملـسم  درک و  نیقلت  نم  هب  ار  نیتداهـش  مالـسا و  وا  متفر و  ینارهت  نیـسحلادبع  خیـش  تمدخ  متـشگرب و  نیمظاک  هب  نم 
لها زا  یحلاـص  درم  اـب  ارم  متـشگرب  مدرک و  تراـیز  نوـچ  داتـسرف و  ـالبرک  هب  ارم  هناـیفخم  وا  درک ، یم  دـیدهت  ارم  رطخ ، نوـچ 

...متشگرب تابتع  هب  دعب  مدنام و  زاریش  عباوت  زا  تانابهطصا -  هیرق -  نآ  رد  لاسکی  داتسرف و  مجع  دالب  هب  تانابهطصا 

بئاـصم تئارق  هب  لوغـشم  تفرگ و  رـسمه  اـجنآ  رد  تشگرب و  دوـخ  ترجه  لـحم  هب  زاـب  و  دـیوگ : یم  يروـن  ثدـحم  موـحرم 
(55  ) ...دراد يدالوا  لها و  تساجنآ و  رد  نآلا  دش و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 

ناوضر ملاع  جاح  هب  فورعم  یهللا  تیآ  رقاب  دّمحم  دّیس  جاح  ياقآ  هَّللا  تیآ  موحرم  حوطـس ، زا  یتمـسق  رد  زاریـش  رد  ام  داتـسا 
نیا نآ  دنا و  هدرک  هدهاشم  هدوب و  نآ  نایرج  رد  دوخ  هک  دنا  هدرک  لقن  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترـضح  زا  ار  یتمارک  هیلع  هَّللا 

: دیامرف یم  هک  تسا 

ژاراگ هب  مق  يارب  هلیسو  ندرکادیپ  يارب  ناهفصا  رد  .مدومن  ترفاسم  زاریش  زا  مق  هب  فّرـشت  دصق  هب  يرمق  يرجه  لاس 1349  رد 
دمآ مه  يرگید  ناوج  .میدـش  راوس  دوب  يراقواب  درم  یناهفـصا و  هک  رگید  رفن  کی  نم و  .دوب  هدامآ  يراوس  نیـشام  کـی  .متفر 

تمالـس هب  مدـنزرف  نک  اعد  اقآ ! تفگ : هدومن و  ریقح  هب  يور  نایرگ  مشچ  اب  دوب  هدـمآ  وا  هقردـب  هب  هک  شرداـم  دوش ، راوس  هک 
.دسرب

هچوک و نیدنچ  .میداتفا  هار  .تشاد  رظن  رد  يرگید  يارب  ار  نیشام  يولج  هدننار ، میتفرگ و  اج  نیشام  بقع  رفن  هس  ام 
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.میداتفا هار  هب  مق  تمس  هب  هدومن و  راوس  ار  یصخش  تشاد و  هگن  يا  هناخ  برد  ات  میدرک  شدرگ  نابایخ 

ناهفـصا تایناخد  سیئر  ناتـسدرک و  لها  رخآ  صخـش  نآ  تسا و  نارهت  کناب  دـنمراک  هنمارا و  زا  ناوج  نآ  دـش  مولعم  ًاـنمض 
.میدیسر دشاب ، یم  ناهفصا  یگنسرف  دنچ  دودح  هک  تروخ  هچروم  هب  ات  میتفر  .تسا 

نم زا  .درک  نیـشام  لخاد  هب  هاگن  تفرگ و  ار  یتسد  غارچ  دوب  کیرات  بش  نوچ  دـمآ و  نیرفاسم  هیثاـثا  شیتفت  رومأـم  اـجنیا  رد 
.نک هاگن  ورب  دنا ، هتسب  توپاک  يور  نیشام  يولج  متفگ  تساجک ؟ امش  بابسا  اقآ  دیسرپ 

.تسا بورشم  تفگ : تسیچ ؟ تسا  نیشام  باکر  يور  هک  هچقودنص  نیا  دیسرپ : ناوج  نآ  زا 

یلو میدـیمهف ، یم  میدینـش و  یم  مه  ام  تسا و  بورـشم  تفگ : مه  نآ  تسیچ ؟ هدـش  هتـسب  هچقودنـص  دیـسرپ : سیئر  ياـقآ  زا 
.تساوخ ترذعم  دوب ، هدرک  بناجنیا  هیثاثا  زا  لاؤس  هکنیا  زا  دمآ و  شیتفت  رومأم  دعب  .مینزب  یمهفن  هب  ار  دوخ  میدوب  روبجم 

.دیشک یم  رس  ار  يرطب  امرـس -  زا  عافر  يارب  دیاش  سیئر -  ياقآ  .دوب  درـس  رایـسب  اوه  .میتشذگ  اجنآ  زا  شیتفت  نودب  لاحره  هب 
بانج دز : یم  ادـص  بناجنیا  هب  هنعط  يارب  وا  دیـسر و  یم  دوب ، راوس  بقع  هک  ینمرا  ناوج  نآ  ماشم  هب  دـش و  یم  دـنلب  نآ  يوب 

، تفگ ار  سیئر  بانج  ّقلمت  هک  هچره  دش و  رارکت  نایرج  نیا  يا  هبترم  دنچ  دیدنخ و  یم  هاق  هاق  دیآ و  یم  یـشوخ  يوب  سیئر !
.میتشذگ ناجیلد  دودح  زا  ات  میتفر  بیترت  نیمه  هب  .درکن  وا  هب  مه  یفراعت  یتح  دادن و  وا  هب  مه  يا  هعرج  وا 

هب مد  ینمرا  ناوج  .میتسشن  امرس  رد  میدمآ و  نوریب  يریگرچنپ  يارب  .دش  رچنپ  نیشام  ماگنه  نیا  رد 
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وا و هاق  هاق  يادص  تفرگ و  یم  هرخـسم  داب  هب  ار  ام  ددرگ و  یم  رچنپ  دوشب ، عرـش  فالخ  نآ  رد  هک  ینیـشام  هتبلا  تفگ : یم  مد 
.دش یم  دنلب  سیئر  ياقآ  زین 

، دوب زاریـش  ییاراد  رد  هک  ناتـسدرک  لها  زا  يریزو  یقیدـص  ياقآ  اب  یتسود  هب  ار  دوخ  مدـش و  سیئر  کیدزن  ریقح  نیا  تبقاـع 
ینمرا ناوج  وا و  نیبامیف  متـشاد و  زاب  يرطب  ندیـشکرس  رارکت  زا  متـسب و  هناهب  نیا  اب  ار  سیئر  دود  مد و  مدرک و  یفرعم  وا  يارب 

.مدنکفا ییادج 

ترـضح مرتـحم  تحاـس  هب  لّـسوتم  یبـلق  هّجوت  هب  ریقح  نیا  .میدرک  تکرح  مق  فرط  هب  هدـش و  راوـس  يریگرچنپ  ماـمتا  زا  سپ 
برد هک  دز  توس  ژاراگ  برد  نیشام  .میدیسر  مق  هب  ات  مدومن  تیاکش  سیئر  ناوج و  نایرج  زا  مدش و  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم 

.ددرگ دراو  دوش و  زاب  هتسب 

هتسب نیشام  باکر  يور  فیدر  کی  رد  هک  سیئر  ناوج و  نآ  ياه  قودنـص  ناهگان  دوش ، دراو  تساوخ  نیـشام  دش و  زاب  برد 
فورشم لودج  کی  طایح  طسو  ات  ژاراگ  برد  زا  دش و  فاص  ود  ره  باسح  درک و  ادیپ  ژاراگ  برد  هناتسآ  اب  كاکطـصا  دوب ،

.تساخرب ژاراگ  ياهلامح  هرخسم  يادص  داتفا و  هار  هب 

نامرح هب  ار  اهنآ  مدمآ و  نوریب  مدرک و  هیفـصت  هدننار  اب  ار  مباسح  دروایب و  هک  مداد  یـصخش  هب  ار  دوخ  هیثاثا  ًاروف  مه  ریقح  نیا 
(56  ) .مدومن يرازگساپس  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  تیانع  زا  مدرک و  راذگاو  دصقم  زا 

ناشرـسمه هک : دندرک  لقن  هیلع  هَّللا  همحر  ربنق  جاح  ياقآ  موحرم  حلاصدبع  ناشمرتحم ، يومع  هب  عجار  راد  هدـنز  بش  هَّللا  تیآ 
.درادن تکرح  نینج  هک  دنوش  یم  هّجوتم  یتدم  زا  دعب  دوب و  هدرک  ادیپ  لمح 
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.دنروایب نوریب  ار  هدرم  هچب  دوش و  ماجنا  یحارج  لمع  دـیاب  هدرم و  ردام  مکـش  رد  هچب  دـیوگ : یم  وا  دوش و  یم  رتکد  هب  هعجارم 
لمع ور  نیا  زا  دـنا و  هتـشادن  ار  زورما  لیاسو  تاناکما و  دوبن و  عیاش  یحارج  لمع  زونه  هک  مه  لبق -  لاس  تصـش  ناـمز -  نآ 

اذل .دنوش  فّرشم  سّدقم  دهشم  هب  افشتسا  يارب  هک  دنریگ  یم  میمصت  هرخالاب  دوش و  یم  مامت  نارگ  شناگتـسب  مناخ و  نآ  يارب 
يوس هب  ور  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  تراـیز  يارب  تسا : هتفگ  همرتحم  نآ  دوخ  دنـسر ، یم  مق  هب  اـت  دـننک  یم  تکرح 
يداش بجوم  ناـیرج  نیا  .دـمآ  شبنج  هب  درک و  تکرح  هب  عورـش  هچب  میتشاذـگ  مرح  لـخاد  ار  اـپ  هکنیا  دّرجم  هب  میتفر و  مرح 

هب هکنآ  زا  شیپ  ام  دیوگ : یم  دـهد و  یم  عالطا  ار  نایرج  دتـسرف و  یم  مرهج  هب  يا  همان  مق  زا  ربنق  جاح  موحرم  دوش و  یم  نانآ 
.داد افش  هدرک و  فطل  دنوادخ  میسرب ، دهشم 

اهیلع هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  هب  لّسوت  راثآ 

یگدنز ياهیتخس  اهیراوشد و  نانآ ر  تالکشم  لاّلح  ّریحت و  عضاوم  رد  اه  ناسنا  ياشگهار  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هب  لّسوت 
هموصعم همطاف  ترـضح  همّظعم  ایلع  تیانع  لیذ  هب  لـسوت  هلمج  زا  تسین و  دـیدرت  لـباق  هدـش و  هبرجت  ًـالماک  بلطم  نیا  تسا و 

.تسا تاّیلب  عفر  اه و  هتساوخ  دصاقم ، هب  لین  تاجاح ، ياضق  لیاسو  زا  تاجن و  باوبا  زا  مالّسلا  هیلع  یسوم  تنب  اهیلع  هَّللا  مالس 
تایانع و تکرب  هب  دننز و  یم  فرح  وا  اب  ًامسر  ملاع  هناگی  يوناب  نآ  اب  يونعم  یحور و  لاصتا  تّدش  رثا  رب  دارفا  زا  یضعب  یّتح 

يدراوم لاجم  نیا  رد  هک  دنبای  یم  تسد  شیوخ  ياه  هتساوخ  بلاطم و  هب  تعرس  هب  ترضح  نآ  تاضافا 
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.دنشاب هدرک  هبرجت  هدید و  مرتحم  ناگدنناوخ  هک  دشاب  يدّدعتم  دراوم  روآدای  دوخ  نیا  هک  اسب  هچ  میهد و  یم  هنومن  ار 

ناوضر یناگیاپلگ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  دجام  دلاو  يدگوگ ، يوسوم  رقابدّمحم  دیـس  ياقآ  مالـسالاهجح  روفغم  موحرم  - 1
ناشردقنارگ دـنزرف  دـنا و  هدـمآ  یم  مق  هب  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  ترایز  مزع  هب  ناگیاپلگ  زا  یهاگ  هیلع ، هَّللا 

.مدوب ناشیا  اب  نم  دندروآ و  مق  هب  دوخ  اب  مه  ارم  راب  کی  هک  مراد  دای  هب  دندومرف : هیلع  هَّللا  ناوضر 

ًاتبسن نآ  هراجألا  لام  هک  دننک  یم  هراجا  یغلبم  هب  ار  یلزنم  دننک ، یم  مق  هب  صالخااب  لیلج و  دّیـس  نآ  هک  ییاهرفـس  زا  یکی  رد 
مالـس هموصعم  ترـضح  ما -  هّمع  زا  نم  بجع  يا  دوب : هدومرف  نیقی  ماقم  بحاص  صـالخااب و  درم  نآ  .تسا  هدوب  نارگ  داـیز و 

مه نازرا  هک  مهاوخب  ناشیا  زا  هک  تفر  مدای  زا  یلو  دندرک ، تباجا  ناشیا  دننک و  مهارف  میارب  یبوخ  لزنم  هک  متـساوخ  اهیلع  هَّللا 
.دشاب

یناگیاپلگ یمظعلا  هَّللا  تیآ  هجوزلا  با  هیلع ، هَّللا  همحر  يدرجورب  يدهم  ازریم  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالسالا  تجح  موحرم  - 2
مالس هموصعم  ترـضح  رّهطم  مرح  شوح  لوح و  رد  ناشیا  نفد  هب  عجار  تشذگرد ، لاس 1388 ه'ق  يرخالا  يدامج  هام  رد  هک 

هدرک و ینیب  شیپ  دوخ  يارب  ار  يربق  ناشیا  دوخ  هکنآ  اب  دش و  یم  یشارت  لاکشا  يریگتخس و  توغاط  لماوع  هیحان  زا  اهیلع  هَّللا 
ترـضح هب  نم  دندومرف : اقآ  .تفرگ  رارق  یتلود  نالوئـسم  تفلاخم  دروم  ناشتوف  زا  دعب  دـندوب ، هدرک  يرادـیرخ  لبق  زا  ار  نآ  ای 

ار وا  نونکا  .تشاد  دمآ  تفر و  سّدقم  ناکم  نیا  هب  دوب و  امش  هب  هدنهانپ  رمع  کی  ناشیا  مدرک : ضرع  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم 
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نفد سّدقم  زکرم  نآ  رد  ار  مرتحم  ملاع  نآ  دش و  عنام  عفر  درک و  حالـصا  دنوادخ  هَّللادمحب  .دـیزاسن و  مورحم  ناتدوخ  راوج  زا 
.دندرک

نارود رد  هک  ارم  دـش و  مامت  جراخم  متفرگ و  رارق  انگنت  رد  يداصتقا  رظن  زا  هک  دـمآ  شیپ  یطیارـش  مه  بناـجنیا  دوخ  يارب  - 3
هک هیوضر  هکرابم  هسردـم  زا  یگنتلد  یتحاران و  طرف  زا  هک  دوب  يرـصع  تقو  .درک  تحاراـن  برطـضم و  مدرب ، یم  رـس  هب  دّرجت 
رد یبوخ  هب  یلو  مدرک ، هچ  متفگ و  هچ  هک  مرادن  دای  رگید  .متفر  مرح  يوس  هب  رهاظ  بسح  هب  مدمآ و  نوریب  دوب ، متنوکس  ّلحم 
هَّللا مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  رّهطم  مرح  نحـص و  ياهرد  زا  رد  ود  هک  هزوم  نابایخ  رد  مرح ، نوریب  رد  هک  تسا  هدنام  منهذ 
مدرم دـمآ  تفر و  نایم  دجـسم ، برد  یکیدزن  رد  .تسا  تمـسق  نآ  رد  مظعا  دجـسم  یلـصا  رد  زین  دوش و  یم  زاب  اجنآ  زا  اهیلع 

نآ متخانشن و  ار  وا  نم  تفر و  تشاذگ و  متسد  رد  یهجو  داد و  تسد  وا  دش و  ماجنا  يرصتخم  تافراعت  مسارم  دیـسر و  یـسک 
صخـش نآ  هک  متـسین  یعّدم  بناجنیا  .دوب  اشگراک  طیارـش  نآ  رد  زور  ود  یکی  ای  زور  هس  ود  يارب  یلو  دوبن ، دایز  دنچره  هجو 

همّظعم تیانع  هک  تسا  نشور  ًابیرقت  میارب  رادقم  نیا  یلو  هدرک  ار  فطل  نیا  هدنب  زا  تخانش  اب  هدوب و  هَّللا  ءایلوا  یبیغ و  لاجر  زا 
یلیخ ار  هجو  نیا  دـمآ  تفر و  نآ  ناـیم  رد  هک  دـتفیب  درم  نآ  لد  هـب  هدـش  بجوـم  مالّـسلا  هـیلع  مظاـکلا  یـسوم  تـخد  نارود ،

هتبلا هک  دورب  مه  دوز  دراذگب و  نم  تسد  رد  هنامرتحم 
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.دشاب نانیمطا  بجوم  هک  مرادن  نآ  يارب  يدیؤم  دهاش و  هدنب  یلو  درادن ، يدعب  مه  لّوا  لامتحا 

ترـضح هب  لّـسوتم  دهـشم ، هب  فّرـشت  هژیو  هب  یتجاـح  يارب  تقو  ره  نم  تفگ : یم  ناتـسود  زا  يا  هدرک  لیـصحت  مرتحم  ناوج 
تخا اـهیلع  هَّللا  مالـس  هموـصعم  ترـضح  هـک  یتـسار  مدـش و  فّرـشم  هدـیدرگ و  قـفوم  مدـش  اـهیلع  هَّللا  مالـس  هموـصعم  همطاـف 

.تساضّرلا

وا عینم  نأش  عیفر و  ماقم  تسا و  دصاقم  هب  لین  تالکـشم و  عفر  تداعـس و  ياه  هیام  زا  یکی  هناگی ، همّرکم  نآ  هب  لّسوت  هرخالاب 
تـسد شتجاح  هب  دـسرب و  دوخ  هتـساوخ  هب  هَّللا  نذا  هب  دروایب ، راوگرزب  نآ  هب  ور  يراتفرگ  ِّرطـضم  رگا  هک  دـنک  یم  باـجیا  مه 

.دبای

، دشابن یهلا  هرّرقم  تاماظن  تحلصم  ًالک  ای  دشابن  وا  حالص  هب  دنک  یم  تساوخرد  ناسنا  هک  ار  هچنآ  يدروم  رد  تسا  نکمم  هلب 
.دش دهاوخ  هتفرگ  یمدآ  زا  لّسوت  اعد و  لاح  یلک  هب  ای  دنام و  یم  رثا  یب  لّسوت  هتبلا  دروم  نیا  رد 

نم زا  ملع  لها  زا  یـصخش  يرئاح ، میرکلادبع  خیـش  جاح  ياقآ  موحرم  نامز  رد  هک : دومرف  لقن  یناگیاپلگ  ياقآ  موحرم  هکنانچ 
دـشن و عقاو  رثؤم  یلو  مدرک  ضرع  ناـشیا  هب  ار  نیا  نم  .مریگب  وا  جراـخم  يارب  یهجو  خیـش  جاـح  ياـقآ  زا  هک  درک  تساوخرد 

صخش نآ  يارب  مورب و  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  هب  نم  دش  نینچ  هک  نونکا  متفگ : دوخ  اب  نم  .دندادن  يزیچ 
نآ رطاخ  هب  هک  بلطم  نیمه  یلو  مدرک  اعد  رایسب  مدش و  فّرشم  مرح  هب  مزع  نیا  هب  .دوش  لح  هلیـسونیدب  وا  راک  دیاش  منک ، اعد 

! مدرکن اعد  ًالصا  نآ  هب  عجار  تفر و  مدای  زا  یلکب  مدوب  هتفر 

یملع تالکشم  لح 

هک هچنآ 
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رهاوظ يداصتقا و  يدام و  هبنج  هب  رصحنم  دش ، رکذ  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  ناوارف  ریثأت  هب  عجار 
ّلح لابند  هب  دـنا و  ملع  لالز  ای  يونعم و  تاماقم  ماک  هنـشت  هک  ینانآ  هکلب  دوش  یمن  هصـالخ  هدودـحم  نیا  رد  تسین و  یگدـنز 
یم اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  رّهطم  مرح  هب  ندروآ  يور  لّسوت و  رذگهر  زا  زین  دنراد  یمرب  ماگ  یملع ، تالکـشم 

لیان دوخ  يالاو  فده  یلاع و  دصقم  هب  دنرادرب و  یملع  بلاطم  هرهچ  يور  زا  ار  اهبباجح  هدرک و  عفر  ار  دوخ  تالکشم  دنناوت ،
ملع نادناخ  هتفرگ و  تروص  تفرعم  ملع و  اب  ربمغیپ  نادـناخ  ًالک  همّرکم و  نآ  يدوجو  نامزاس  هکنیا  رظن  هطقن  زا  هکلب  دـندرگ ،

.دراد تباجا  شریذپ و  يارب  يرتدعاسم  هنیمز  نانآ  زا  لامک  ملع و  هب  لین  بلط  دنا ، تلیضف  و 

نآ تیانع  لیذ  هب  لّسوت  وترپ  رد  اهیلع و  هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  هّیسدق  سافنا  زا  دادمتـسا  اب  يدارفا  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات 
جــیاوح و هرخـالاب  تـسا و  هدــش  نـشور  رذــگهر  نـیا  زا  ناـنآ  يارب  یتاـکن  قیاـقح و  هدز ، راـنک  ار  یملع  ياـهباجح  هـمّرکم ،

.دنا هدیسر  دوخ  تجاح  هب  ناگدننک  تساوخرد  هدشاور و  تمظعاب  هاگیاج  نیا  رد  زین  نادنمتجاح  یملع  ياهتساوخرد 

هک مدینش  دوخ  خیاشم  زا  یضعب  زا  دنا : هتشون  يزاریش  نیّهلأتملاردص  لاح  حرش  رد  فیرشلا  هماقم  هَّللا  یلعا  یمق  ثّدحم  موحرم 
هیلع هَّللا  یّلص  تیبلها  مرح  دّمحم و  نآ  ّشُع  هک  مق  نامیالاراد  هب  دوخ  هاگتماقا  زا  تائالتبا  زا  یضعب  هطـساو  هب  اردصالم  موحرم 

(57 ( ؛ اْهنَع ٌعُوفْدَم  َءالَْبلا  َّنِاَف  اهیحاَون  اهیلاوَح َو  ْمُِقب َو  ْمُْکیَلَعَف  ُنَتِْفلا  َنادـْلَْبلا  ِتَّمَع  اِذا  مکح  هب  درک و  ترجاهم  تسا ، مّلـسو  هلآو 
هک یماگنه 
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يارق زا  يا  هیرق  هب  .تسا  هدـیدرگ  عفر  اجنآ  زا  اه  هنتف  اریز  نآ ، یلاوح  مق و  هب  داب  امـش  رب  تفرگارف  ار  اهرهـش  تائالتبا  اه و  هنتف 
لکـشم وا  رب  هّیملع  بلاطم  یـضعب  هک  یهاگهاگ  درب و  هانپ  تسا ، کهک "  " هب موسوم  عقاو و  رهـش  نآ  یخـسرف  راهچ  رد  هک  مق 
هـضافا وا  رب  راثآ  ضیف  مرح  نآ  زا  تفای و  یم  فّرـشت  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  ترایز  هب  کهک  زا  دیدرگ ، یم 

.دش یم 

: دنیوگ یم  نایرج  نیا  دییأت  رد  راوگرزب  ثّدحم  سپس 

نوچ تسا : هدومرف  سیلاطاطـسرا  نیّیناـنویلا ، ءاـمکحلا  متاـخ  لاوحا  رد  بولقلا ، بوـبحم  باـتک  رد  یجیهـال ، يروکـشا  لـضاف 
ّسم زا  یفرظ  رد  دوـب  هدـش  هدیـسوپ  هکنآ  زا  سپ  ار  وا  ياهناوختـسا  اـجنآ  لـها  درک ، تـلحر  اـیند  زا  اریغاطـسا  هدـلب  رد  وطـسرا 
هلیلج روما  گرزب و  ياهراک  رد  تروشم  يارب  زا  هداد ، رارق  دوخ  عمجم  ار  ناکم  نآ  دندرک و  نفد  یعضوم  رد  ار  نآ  دندرازگ و 

وا ربق  رـسرب  هدومن ، ار  اـجنآ  دـصق  دـش ، یم  لکـشم  ناـشیارب  تمکح  ملع و  نونف  زا  یبلطم  تقو  ره  دـندش و  یم  عمج  اـجنآ  رد 
داقتعا نانچ  دش و  یم  نشور  حضاو و  ناشبلطم  ّلح و  ناشیا  لکـشم  هکنآ  ات  دـندیدرگ ، یم  هثحابم  هرظانم و  هب  لوغـشم  هتـسشن ،

.دیامن یم  فیطلت  كاپ و  ار  ناشناهذا  دیازفا و  یم  نانآ  ءاکذ  لقع و  رب  سیلاطوطسرا  ربق  رس  رب  ندمآ  هک  دنتشاد ،

هتشاد سیلاطاطـسرا  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  هب  داقتعا  وحن  نیا  نانوی ، يامکح  هاگره  سپ  دنک : یم  هفاضا  اجنیا  رد  گرزب  ثدحم 
راـهچ زا  دوـش ، لکـشم  وا  رب  یملع  يا  هلأـسم  هاـگره  نیّهلأتملاردـص ، یماـما ، فوـسلیف  یهلا و  میکح  هک  تـسین  یبـجع  دنـشاب ،

مالس همطاف  انتدّیس  ترضح  نابساپ  کلم  ناتسآ  هب  فّرشت  دصق  هب  مق  یخسرف 
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هـصیوع بلاطم  هدـش و  هضافا  وا  رب  مولع  هکنآ  يارب  دـنک ، تکرح  تسا  هّیناحبـس  تاّیلجت  هینابر و  تاضویف  طـبهم  هک  اـهیلع  هَّللا 
(58  ) .ددرگ ّلح  فشک و  شیارب 

نآ تکرب  هب  لاعتم  رداق  دنوادخ  هدرک ، ادـیپ  هنامز  يوناب  نآ  هب  لّسوت  یملع  تالکـشم  ّلح  ِعوضوم  نیمه  رد  زین  يرگید  ناسک 
هب ار  ضماغ  هلأسم  باوج  یملع و  لکشم  هیضق و  ّلح  هدرک و  بلاطم  هضافا  یتسه  ياتمه  یب  كانبات و  رهوگ  نآ  كاپ و  دوجو 
نآ يور  زا  هک  یبساـکم  باـتک  هیـشاح  رد  راـکزیهرپ  هتـسجرب و  ياـملع  زا  یکی  .تسا  هدومرف  ماـهلا  اـقلا و  ناـیوج  لّـسوت  نهذ 

: دنا هتشون  زیجم ) لام  رب  هدّدعتم  دوقع  ّبترت  ثحب   ) هحفص 143 رد  دنا  هدرک  یم  سیردت 

رب ءاـنب  اـب  دـش ، هثحاـبم  عقوم  دـشن و  نشور  میارب  مدومن  رکف  هعلاـطم و  تمـسق ، نیا  يور  هچره  زورید  .میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
ترضح هب  لّسوت  اب  لزنم  زا  جورخ  ماگنه  مدش و  تکرح  هدامآ  میوگب ، ار  سرد  تمـسق  نیا  رد  بلطم  ماهبا  هب  حیرـصت  اب  هکنیا 

اّما .مدوبن  مه  بلطم  رکف  یتح  رگید  .متفر  نوریب  مدومن و  اعد  اهیلع ، هَّللا  مالس  یهلا  هصوقنم  ریغ  هنیزخ  اهیلع ، هَّللا  مالس  هموصعم 
، منهذ هب  ًادتبا " ضّوعملا  یلع   " ات ...هقحاللا " دوقعللو  : " لوا زا  بلطم  تاّیصوصخ  ناهگان  ، مدیسر رّهطم  نحـص  کیدزن  هکنیمه 

.دیدرگ نشور  دش و  اقلا  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  انتدّیس  تکرب  یلاعت و  هَّللا  نذا  هب 

ْیَش ٍء ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  یضْرَت  ُّبُِحت َو  اِمل  انْقِّفَو  ٍْریَخ َو  َّلُک  انْمِْهلَا  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  َْتِنب  َهَمِطاِفب  یهِلا  ِهِمَِعن ، ِِهئالآ َو  یلَع  ِهَّلِلل  ُدْمَْحلاَو 
1411 مرکملا لاّوش  .ٌریدَق 21

مالعا و ياملع  هک  دهد  یم  یهاگآ  هّجوت و  دش ، هتفگ  نآ  نوماریپ  هک  یبلاطم  تاکن و  ثحب و  نیا 
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لیاسم زا  یتمـسق  زین  تالّـسوت  ریـسم  زا  بلاطم  رد  ندـش  کیراب  ّتقد و  ّرمتـسم و  تاعلاطم  رب  هوالع  دـنناوت  یم  الـضف  بالط و 
رب هراومه  هدوب ، اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  ّرمتـسم  نانامهیم  هک  مق  ّتیناحور  يارب  هژیو  هب  دننک ، لح  ار  دوخ  یملع 

تالکـشم و عون  نیا  رد  دـنرادروخرب ، مّعنتم و  يونعم  يّدام و  معن  عاونا  هب  هتـسشن و  یتشهب  يوناب  نآ  فطل  ناـسحا و  هرفـس  رس 
نآ تکرب  هب  ات  دـننک  هطـساو  لاعتم ، دـنوادخ  هناخ  رد  ار  وا  هدز ، ناسحا  ریخ و  نوناک  نیا  تیاـنع  لـیذ  هب  لـسوت  تسد  لـئاسم ،

هدیسر و بلاطم  لئاسم و  قمع  هب  يدوز  هب  ددرگ و  دنمورین  نانآ  رد  هکاّرد  هّوق  هدرک ، ادیپ  هظفاح  تّوق  نهذ و  ّتیفاّفـش  راوگرزب 
.دیامرف راومه  ار  بلاطم  هب  لین  هار  دزاس و  عفترم  دنوادخ  تسا ، بلطم  هب  ندیسر  هار  رد  یلکشم  رگا  ای 

اهیلع هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  تاکرب 

یندـنام ریگمـشچ و  نوگانوگ و  تاکرب  تاریخ و  أشنم  مق ، هب  وا  دورو  اهیلع و  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاـف  ترـضح  لـالجا  لوزن 
.دیدرگ ملاع  طاقن  یصقا  رد  یّتح  ناهج ، ناناملسم  مومع  يارب  هکلب  نآ ، نیدراو  لها  مق و  يارب 

رهـش نیا  هبور  هناـگی  همّظعم  نآ  تراـیز  يارب  یحو  تیب  هب  دـنمقالع  مدرم  ناـهج  برغم  قرـشم و  زا  دـش و  یتراـیز  رهـش  رهش ،
مق و نیب  طابترا  دوش ، یم  نیمأت  نآ  مدرم  رهـش و  يارب  یگرزب  عفانم  هچ  ناوارف  ياه  ّتیعمج  نیا  ندمآ  رد  دـنروآ و  یم  فیرش 

ياه هبنج  دـبای ، یم  لاقتنا  فلتخم  طاـقن  هب  یملع  هاـگیاپ  نیا  زا  یمالـسا  گـنهرف  ددرگ ، یم  لـصاح  یمالـسا  کـلامم  دـالب و 
گرزب دنوادخ  رهش ، نیا  ندش  یترایز  وترپ  رد  هک  رگید  عفانم  اه  هد  دنک و  یم  دشر  مق  مدرم  يداصتقا 
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.تسا هدینادرگ  یمالسا  تلم  رگید  نیدراو و  رهش و  نیا  مدرم  هّجوتم 

نیرتگرزب هرخالاب  تفرگرارق و  نادنمـشناد  املع و  لابقا  هّجوت و  دروم  هدرک ، ادـیپ  تسادـق  رهـش  نیا  هکنآ  ریظن ، یب  تاکرب  زا  و 
هب يدرجورب  موحرم  يریاح و  موحرم  یملع ، گرزب  ّتیـصخش  ود  دورو  .دـیدرگ  ناهج  رد  هیملع  هزوح  نیرتیلاع  ینید و  هاـگیاپ 

هنوگ چیه  هنیمز  درادـن و  یلامجا  ماهبا و  كدـنا  ام  رظن  هب  تسا و  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  تاکرب  زا  دـیدرت  نودـب  مق 
.تسین نآ  رد  يدیدرت  ّکش و 

.ددرگ رهاظ  نامیاعّدم  قدص  ات  مینک  یم  رکذ  یلامجا ، ارذگ و  تروص  هب  ار  راوگرزب  ود  نآ  زا  کیره  دورو  نایرج  ام  کنیا 

رد تماقا  رب  مزع  مق و  هب  هماقم  هَّللا  یلعا  يریاح  میرکلادبع  خیش  جاح  ياقآ  هزوح ، سـسؤم  یمظعلا ، هَّللا  تیآ  موحرم  ندمآ  - 1
ترـضح نآ  هب  لّسوت  اب  واهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  مرح  رانک  رد  هک  تسا  هدوب  يا  هراختـسا  کی  رثا  رب  رهـش  نآ 
هـصالخ تسا و  هدومرف  الـضف  املع و  ندرک  عمج  ندنام و  هب  فّظوم  ار  ناشیا  هک  هدمآ  يا  هیآ  لّسوت  نآ  هجیتن  رد  هدش و  ماجنا 

.تسا هدش  ناشیا  لاح  لماش  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  وترپ  رد  نایرج  نآ  رد  يا  هغدغد  یب  تیاده 

: دنیوگ یم  هطبار  نیا  رد  هماقم  هَّللا  یلعا  يریاح  یضترم  خیش  جاح  ياقآ  هَّللا  تیآ  موحرم  ناشدنمورب  دنزرف 

یمن تسرد  نم  دندومرف : یم  دـندرک و  یمن  هراختـسا  نآرق  اب  مراد  دای  نم  هک  اج  نآ  ات  ًهَعِـساو  ًهَمْحَر  یلاْعلا  ُهَمِحَر  دـلاو  موحرم 
.تسا يرگید  عوضوم  هب  طوبرم  دب ، ای  تسا  بوخ  هراختسا  عوضوم  هب  تبسن  ِضْرَْالاَو  ِتاومَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  ُحِّبَُسی  ًالثم  ممهف 

زا سپ  مق ، رد  ندنام  يارب  هک  تسا  مّلسم  فورعم و  یلو 
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هدرک هراختسا  مق  رد  ندنام  يارب  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترـضح  رـس  يالاب  نارهت ، یلاها  مق و  یلاها  املع و  زا  يا  هّدع  رارـصا 
(59 ( ؛ َنیعَمْجَا ْمُِکلْهَِاب  ینُوتأَو  تسا : هدوب  هدمآ  هیآ  نیا  دندوب و 

.دیروایب نم  دزن  ار  دوخ  ناگتسب  لها و  همه  دومرف : نانآ  هب  هک  تسا ، ناردارب  هب  فسوی  ترضح  باطخ  هیآ  نیا 

تماقا هب  ار  يریاح  هَّللا  تیآ  موحرم  یماهبا  لامجا و  هنوگچیه  نودب  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترـضح  ربق  رانک  رد  هراختـسا  نیا 
هب ار  دوخ  نّویراوح  ناگتسب و  راوگرزب ، میعز  نآ  ور  نیا  زا  .دناوخ و  یمارف  سّدقم  نیمزرس  نادب  دوخ  ناگتـسب  لها و  ندروآ  و 

هدرک ادیپ  ندنام و  رب  مزع  هجیتن  رد  دناوخ ، یمارف  دندوب ، هدرک  عامتجا  شدوجو  عمش  درگ  رب  اجنآ  ًالبق  هک  كارا  زا  مق  هب  ندمآ 
.دنهد یم  لیکشت  ار  یتمظع  اب  هّیملع  هزوح  نینچ  هرخالاب  و 

یلعا يریاح  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  ینعی  یملع ، گرزب  ّتیصخش  نیمه  هلیسو  هب  ًالبق  كارا  ناتسرهش  رد  هزوح  لیکشت  يرآ ،
یقنور كّرحت و  كارا  هزوح  دـندمآ و  درگ  هدـش ، عمج  هزوح  نآ  رد  زین  تلیـضف  ملع و  ناگدادـلد  تفرگ و  تروص  هماقم  هَّللا 

.درک ادیپ 

اب دنمورین و  يّوق و  يا  هزوح  تفرگ و  تروص  صالخا  اب  هیقف  ینّابر و  ملاع  نامه  ياناوت  تسد  اب  مق  رد  هیملع  هزوح  لیکـشت  زین 
دـیدرگ و رمتـسم  ریگمـشچ و  نآ  راثآ  تاکرب و  داد و  نایناهج  لیوحت  هدرک ، تیبرت  ار  يریظن  مک  گرزب و  لاجر  دـش و  تکرب 

هّجوت نادـب  یمالـسا  کلامم  اهنت  هن  هک  يروط  هب  دراد ، صاخ  يؤلألت  مالـسا  ناهج  رد  هک  تسا  نرق  عبر  راهچ  زا  زواجتم  نونکا 
هچ مالسا  زا  رود  هناگیب و  کلامم  هکلب  دنراد ،
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ربا ناـنئاخ و  دـنلئاق و  نآ  يارب  ینید  ّتیروحم  تیزکرم و  هدوب  لـیاق  هژیو  ّتیمها  هزوح  نیا  يارب  یبرغ  هچ  یقرـش و  ياـهروشک 
.دنشاب یم  كانمیب  نآ  زا  رسدوخ ، ياهتردق 

ارقهق هب  ای  هدش و  هفقر  دوکر و  راچد  ود ، نآ  زا  یکی  یلو  تسا ، هدش  سیـسأت  ثادـحا و  رفن  کی  تسد  هب  هزوح  ود  ره  هرخالاب 
ناهج هطقن  هطقن  هب  ار  دوخ  تارمث  راـثآ و  دـیرفآ و  ینـشور  داد و  رون  درک ، ادـیپ  رتشیب  ؤلـألت  زور  هب  زور  يرگید  ددرگ و  یمرب 

!؟ دراد یناهن  ِزمر  هچ  تسا و  يّرس  هچ  نیا  .دیناسر  ملاع  راطقا  هب  ار  هعیش  يادن  درک و  رداص 

یم اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  یسوم ، هعضب  نآ  دنرادن و  دالب  ریاس  ناهفصا و  كارا و  هک  دراد  يزیچ  مق  هکنیا  زج 
.دشاب

رهـش نیا  هب  ریذپان  للخ  صوصخم و  یتّیونعم  تسادق و  صاخ و  یتّیناحور  تمظع ، اب  گرزب و  يوناب  نیا  رّهطم  دـقرم  عجـضم و 
، تسین رادروخرب  یعوـبطم  بوـلطم و  ياوـه  بآ و  زاو  هدوـبن  دـعاسم  یطیحم  ییاـیفارغج ، رظن  زا  هکنآ  دوـجو  اـب  هک  تسا  هداد 
اب بالط  الـضف و  املع ، هیملع ، تأـیه  زا  يریثک  عمج  تسا و  هدـیدرگ  نآ  بوذـجم  اـهلد  هدـش ، عقاو  سوفن  هّجوت  دروم  نینچنیا 

دّمحم لآ  فراعم  مولع و  يریگارف  لاغتـشا و  يارب  ریوک  نیا  رد  تماقا  هدروآ و  اجنیا  هب  يور  يّداـم  نوگاـنوگ  ياـه  تیمورحم 
.دنهد یم  حیجرت  دالب  ریاس  رد  اه  یتحار  اه و  هافر  عاونا  رب  ار  مالّسلا  مهیلع 

زا همه  اـملع ، الـضف و  ًاـصوصخم  سوفن ، لاـبقا  هزوح و  سیـسأت  يریاـح و  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  ندـمآ  هکنیا  مـالک  ناـج  و 
.تسا اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  تاکرب 

یمظعلا هَّللا  تیآ  موحرم  هفئاطلا ، دّیس  تماقا  نایرج  - 2
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رخاوا رد  ناشیا  هک  بیترت  نیدـب  تسا ، اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  تایانع  هب  دنتـسم  زین  هماقم  هَّللا  یلعا  يدرجورب  ياـقآ 
درجورب زا  هجلاعم  دصقم  هب  هک  یماگنه  دننک ، لمع  نارهت  رد  هک  دوش  یم  رارق  دـنوش و  یم  قتف  يرامیب  هب  التبم  لاس 1361 ه'ق 

لد رد  هبترم  کی  ات  هتـشاد  همادا  لاح  نیا  دنا و  هدوب  یـشوهیب  رد  ًابیرقت  هدوبن و  شخب  تیاضر  ناشجازم  عضو  دـنوش ، یم  جراخ 
مق دننک : یم  ضرع  تساجک ؟ اجنیا  دنیامرف ، یم  راسفتـسا  ناهارمه  زا  .دننک  یم  هدـهاشم  ار  مق  ياه  غارچ  هدوشگ و  مشچ  بش ،

.تسا

هّیقب يدوبهب ، زا  سپ  هک  دنریگ  یم  میمصت  تلاح  نآ  رد  دنک و  یم  لوغشم  دوخ  هب  ار  ناشیا  يونعم  یششک  یناحور و  يا  هبذج 
.دننارذگب سّدقم  ناتسآ  نیا  رد  ار  رمع 

یلو دندینارذگ  یم  یشوهیب  تلاح  رد  هدوب و  تخس  ناشیا  یجازم  عضو  درجورب ، زا  تکرح  ماگنه  هک : هدمآ  يرگید  ترابع  رد 
؟ تساجک اجنیا  دنـسرپ  یم  دـتفا ، یم  مق  رهـش  ياه  غارچ  هب  ناـشرظن  لـیبموتا  لـخاد  زا  رادـیب و  باوخ  زا  بش  تقو  رد  ناـهگان 
دراذـگ و یم  ناشیا  لد  رد  یقیمع  رثا  بش  لد  نآ  رد  مق  رهـش  ياه  غارچ  هرظنم  .تسا  مق  اجنیا  دـنناسر : یم  ضرع  هب  ناـهارمه 
رس هب  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  رّونم  دقرم  رانک  رد  ار  رمع  هّیقب  دنتفای ، افـش  يرامیب  نیا  زا  رگا  هک  دننک  یم  دصق 

.دنربب

مق هب  يرامیب  جالع  زا  دعب  ور  نیا  زا  دهد و  یم  افش  ار  راوگرزب  نآ  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  تکرب  هب  دنوادخ  هرخالاب 
، هداد شرورپ  ار  يرایـسب  نیدـهتجم  اـملع و  .دـنروآ و  یم  دوـجو  هب  هزوـح  رد  ار  یگنهرف  یملع و  مـیظع  لّوـحت  نآ  دـنیآ و  یم 

.دندیناسر نایناهج  شوگ  هب  ار  عّیشت  مالسا و  شخبحور  يادص 

هک ار  يا  هتکن  هک  تسا  هّجوت  لباق 
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یمظعلا هَّللا  تیآ  موحرم  دروم  رد  میدرک ، رکذ  هماـقم  هَّللا  یلعا  يریاـح  میرکلادـبع  خیـش  جاـح  ياـقآ  موـحرم  ندـمآ  دروـم  رد 
سامطنا و زا  سپ  ار  درجورب  هزوح  فرـشا ، فجن  زا  تشگزاـب  زا  سپ  راوگرزب  نآ  .تسا  قداـص  زین  هماـقم  هَّللا  یلعا  يدرجورب 

تماقا اجنآ  رد  لاس  لهچ  دودـح  گرزب ، درم  نآ  دـندش و  عمج  شکراـبم  دوجو  رود  یتعاـمج  داد و  یقنور  درک و  اـیحا  دوکر 
درواتـسد مق  هکرابم  هزوح  دـمآ ، مق  هب  سپـس  درک ، یناوارف  یـشخب  ضیف  و  دوب -  مه  ناشهاگداز  درجورب  هکنآ  زا  دـعب  دومرف - 

اهرهش رثکا  زا  .درک  ریگملاع  ار  مق  مان  داد و  شرتسگ  ار  نآ  فلتخم  داعبا  زا  .درک  يرایبآ  داد و  هعـسوت  ار  گرزب  يریاح  موحرم 
هزوح هرخالاب  ات  دومن  بذـج  یملع  زکرم  نیا  يوس  هب  ار  قوش  روش و  اب  یناناوج  نآ  ياهاتـسور  زا  یتمـسق  زا  هکلب  ناریا ، دالب  و 

زا ار  دوخ  ییاـیوپ  كّرحت و  دراذـگ و  دوکر  فقوت و  هب  ور  درجورب  هزوح  هک  یلاـح  رد  دـیدرگ ، عّیـشت  ناـهج  ریظن  یب  هناـگی و 
.داد تسد 

تّدم لالخ  رد  ار  یکی  دریگ و  یم  رارق  هزوح  ود  سأر  رد  يدرجورب  یمظعلا  هَّللا  تیآ  دننام  ریظن  مک  گرزب و  یتّیصخش  اتفگش 
یناهج ار  نآ  دشخب و  یم  قلطم  دـشر  لاس  هدزناپ  دودـح  تّدـم  لالخ  ار  يرگید  دـهد و  یم  رذـگدوز  یبسن و  دـشر  لاس  لهچ 

.دناسر یم  يدنلبرس  تمظع و  جوا  هب  هدرک و 

نایرج رد  هکنانچ  درادـن ، شناشخرد  قباوس  همه  اـب  درجورب  هک  دراد  يرهوگ  مق  هکنیا  زج  تسا ، یناـهن  ِزار  هتفهن و  ّرـس  هچ  نیا 
.دشاب یم  اهیلع  هَّللا  مالس  رفعج  نب  یسوم  ترضح  رتخادنلب  رتخد  رّونم  دقرم  نآ  تشادن و  كارا  يریاح  موحرم 
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.دنرادن درجورب  كارا و  دراد و  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  مق ، يرآ ،

نادنمشیدنا نارکفتم و  دشک و  یم  تمس  وس و  نیدب  ار  نیزو  ياهتّیصخش  هک  تسا  یمیظع  هناوتشپ  زارفارس ، گرزب و  يوناب  نیا 
تاکرب زا  يریاح  ياقآ  موحرم  تسد  هب  هزوح  سیـسأت  ور  نیا  زا  تسوا ، ياوه  رد  همه  اهلد  دیامن و  یم  بذج  يا  هطقن  ره  زا  ار 
موحرم تسد  هب  نآ  ریگمشچ  شرتسگ  میظع و  زکرم  نآ  ساسا  میکحت  دیدجت و  تسا و  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح 

.تسا نارود  همّظعم  نآ  تاکرب  زا  زین  يدرجورب  ياقآ 

میاد ضیف  تیاده و  نوناک 

هراشا

عطاس یپ  رد  یپ  رون  نوناک  نیا  زا  تیادـه  راونا  .تسا  هینّابر  تاضویف  هضافا  زکرم  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  رّهطم  مرح 
فارطا و هب  لامک  تلیضف و  روحم  نآ  زا  تلیـضف  تفرعم و  ملع ، جاوما  هتـسویپ  دنادرگ و  یم  كانبات  نشور و  ار  اج  همه  هدوب و 

هضرع ار  رامش  یب  ياهتکرب  رمتسم و  تیاده  عطقنیال و  ضیف  نیا  زا  ییاه  هشوگ  لاجم  نیا  رد  ام  کنیا  دسر و  یم  ناهج  فانکا 
.مینک یم 

: سّردت سیردت و  - 1

نحـص رـسالاب و  دجـسم  فیرـش و  مرح  هدودـحم  هیملع ، هکرابم  هزوح  دـیتاسا  نایاقآ  سیردـت  يارب  یلـصا  ياه  هاـگیاپ  زا  یکی 
زکارم دـنچره  تسا ، هدوـب  ریاد  جـیار و  يا  هماـنرب  هتاد و  همادا  نوـنک  اـت  ناـمز  رید  زا  ناـیرج  نیا  .تـسا  نآ  تارجح  سّدـقم و 

مـهم و رایـسب  سورد  اـهلاس  نـیا  رد  هدـیدرگ و  هداـمآ  ادصورـس  تـمحازم  مدـع  ظاـحل  هـب  ًاـصوصخم  سیردـت -  يارب  يزّهجم 
هدیدرگن و عطقنم  فیرش  مرح  هدودحم  زا  ندناوخ  سرد  نتفگ و  سرد  نکیل  هدش ، لقتنم  ( 60  ) هناگ هس  زکارم  نآ  هب  ّتیعمجرپ 

.تسا رارقرب  ییاه  سرد  هراومه 

هَّللا تیآ  موـحرم  هزوـح ، سـسؤم  سرد  ًـالثم  تسا ، هدـش  یم  رازگرب  تسادـق  اـب  زکرم  نیمه  رد  اهـسرد  نیرتـمهم  هک  قباـس  رد 
.دندش نفد  اجنامه  رد  مه  دعب  هک  هدوب  ءاملعلا  هبق  رسالاب و  دجسم  رد  هماقم  هَّللا  یلعا  يریاح  یمظعلا 

تجح دّمحم  دّیس  ياقآ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  سیردت  لحم  زین 

ار راوگرزب  نآ  هک  تسا  دوجوم  یسکع  نونکا  مه  تسا و  هدوب  رسالاب  دجسم  فیرـش و  نحـص  رد  هیلع ، هَّللا  ناوضر  يرمک  هوک 
.دهد یم  ناشن  تعاس ، ناویا  رانک  رّهطم و  نحص  رد  سیردت  یسرک  رب 

دجسم رد  لاس  نایلاس  ات  ًاودب  يدرجورب ، ياقآ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  مالسا ، گرزب  میعز  یسرد  زکرم 
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، تعاس ناویا  رانک  رد  سرد ، ربنم  زارفرب  سیردت ، لاح  رد  درم  گرزب  نآ  سکع  .تسا  هدوب  فیرش  نحص  ناتسبات ، رد  رسالاب و 
هدش هدامآ  ناشدوخ  دجـسم  یلاع  ناتـسبش  هک  ناشفیرـش  رمع  رخآ  ياه  لاس  رد  هتبلا  تسا ، هدـش  سکعنم  ياهباتک  رد  دوجوم و 

.دندرک لقتنم  اجنادب  ار  ناشسرد 

ار دوخ  جراخ  سرد  هرّس  سّدق  يدرجورب  ياقآ  هفئاطلا  دیس  لاحترا  زا  دعب  هّرـس  سّدق  یناگیاپلگ  ياقآ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم 
دندرک و لقتنم  ناتسبات  رد  رّهطم  نحص  هب  ناتـسمز و  رد  رـسالاب  دجـسم  هب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دجـسم  زا  لزنم و  زا 

نیا زا  یـضعب  رد  دهد و  یم  ناشن  سیردت ، لاح  رد  سرد و  یـسرک  رب  تعاس  ناویا  رانک  رد  ار  درمگرزب  نآ  عّونتم ، ياه  سکع 
.تسا صخشم  یبوخ  هب  تسادیپ و  هدوب ، فیرش  نحص  يزاسزاب  زا  لبق  هک  زین  نحص  ياهربق  گنس  تروص  اهریوصت 

نلاس هب  لقتنم  ار  دوخ  سرد  رگید ، تاهج  نادرگاش و  الـضف و  بالط و  ماحدزا  رثا  رب  هک  یتقو  ات  تشاد  همادا  نایرج  نیا  يراب ،
.دندرک مظعا  دجسم  یبرغ  گرزب 

دندرک و یم  سیردت  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  رسالاب  دجسم  رد  هیلع  هَّللا  ناوضر  یشعرم  ياقآ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم 
یم ناشن  سّدقم ، ناکم  نآ  رد  سیردت  لاح  رد  ار  ناشیا  هک  تسا  دوجوم  ياه  سکع  دـنداد و  همادا  ار  همانرب  نیا  رمع ، نایاپ  ات 

.دهد

: اه هثحابم  - 2

زا یخرب  فیرش و  نحص  و  هزوم -  دجسم  یئابطابط -  دجسم  اهیلع و  هَّللا  مالس  هموصعم  ترـضح  رـسالاب  دجـسم  فلتخم  عضاوم 
مرگرـس ینارون  فـقاوم  نآ  رد  رتـشیب  اـی  رفن  هس  رقن ، ود  ره  هک  تسا  الـضف  بـالط و  ناـیاقآ  هثحاـبم  هاـگیاج  ًاـبلاغ  نآ  تارجح 

وگزاب رورم و  ینید و  یملع و  ياهثحب 
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.دنشاب یم  دنا ، هدناوخ  هک  ییاهسرد  ندومن  رارکت  ندرک و 

: هناگ هس  عطاقم  رد  ناذا  - 3

برغم لوا  رگید  رهظ و  ینعی  لاوز  نراقم  رجف و  عولط  ینعی  هناگ ، هس  عطاقم  رد  ناذا  شخپ  رّهطم ، مرح  زیگناطاشن  ياه  همانرب  زا 
حبـص ناذا  ماگنه  هژیو  هب  دراد ، یّـصاخ  نینط  گنهآ ، شوخ  نانذؤم  هلیـسو  هب  ناذا  شخبحور  يادص  .تسا  مرح  ياهوگدنلب  زا 

رثا دنک و  یم  توعد  زامن  هماقا  هب  ار  نامیااب  مدرم  دور و  یم  رود  یتفاسم  ات  اضف ، طیحم و  شمارآ  توکـس و  رد  ناذا  توص  هک 
.دراد نامیا  لها  ناج  لد و  رد  یصوصخم 

: حبص ناذا  زا  لبق  تاجانم  شخپ  - 4

شوخ نایاقآ  زا  یکی  هلیـسو  هب  هک  دـنک  یم  شخپ  ار  یتاجانم  رّهطم  مرح  ياهوگدـنلب  حبـص ، ناذا  رجف و  عولط  زا  لـبق  یتاـظحل 
یم داجیا  ار  یّـصاخ  ّتیناحور  دراد و  يا  هژیو  يونعم  رثا  تعاـس  نآ  رد  مرح ، تاـجانم  زاونلد  يادـص  .تسا  هدـش  رازگرب  ادـص 

.دننک كرد  ار  یهاگرحس  تاجانم  نیا  ریذپان  فصو  ِتّذل  رتشیب  تیبلها ، همیرک  نارئاز  نارفاسم و  دیاش  دنک و 

زا لبق  لاس  نایلاس  یلاع  رایـسب  عضو  هتفای و  شهاک  فیک ، ّمک و  تهج  زا  شخبحور  همانرب  نیا  ام  رظن  هب  هک  تسا  فسأت  ياـج 
رت فیعـض  مه  اهوگدنلب  يادص  رتمک و  نآ  تقو  ممهف  یم  هدنب  هک  نانچنآ  تسا ، هتـشاذگ  فعـض  هب  ور  ریخا ، لاس  تسیب  ای  هد 

.دسر یمن  شوگ  هب  مرح ، شوح  لوح و  ریغ  رد  یهاگ  تسا و 

: هناگ هس  عطاقم  رد  تعامج  ياهزامن  - 5

سّدـقم و ناـکم  نآ  رد  بش  رهظ و  حبـص و  هک  تسا  يدّدـعتم  تعاـمج  ياـهزامن  رّهطم ، مرح  دنمهوکـش  ياـه  هماـنرب  زا  یکی 
.دوش یم  رازگرب  نآ  بناوج  فارطا و 

لوا هک  تسا  حبـص  زامن  هرظنم  تسا ، هدـنام  یقاب  منهذ  رد  دّرجت  نارود  زا  نیریـش  هرطاخ  کـی  تروص  هب  هدـنب  دوخ  يارب  هچنآ 
يا هلـصاف  اب  و  ( 61  ) .دـندرک یم  رازگرب  ار  حبـص  زاـمن  هیلع  هَّللا  همحر  یـشعرم  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موـحرم  تسخن  حبـص ، عوـلط 
هّرس سّدق  یناگیاپلگ  ياقآ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  طسوت  تعامج  زامن  دش و  یم  هتفگ  يرگید  ناذا  سپـس  دنتفر و  یم  كدنا 
جاح ياقآ  هَّللا  تیآ  موحرم  طسوت  مّوس  تعامج  رـسالاب ، دجـسم  زا  ناشجورخ  زامن و  زا  ناشیا  تغارف  زا  دـعب  دـش و  یم  رازگرب 

یهاگ دندرک و  یم  تکرـش  دندوب  هدمآ  هزات  هک  يا  هّدع  یتعامج  ره  رد  دش و  یم  رازگرب  هیلع  هَّللا  ناوضر  یناجنز  دـمحا  دـیس 
تعامج ود  رد  تکرش  هب  قفوم  نینمؤم  زا  یضعب 
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.دندش یم  زین 

نیگآرطع تاظحل  تاعاس و  ماّیا و  نآ  دای  دوب ، رادروخرب  یّـصاخ  ّتیناحور  زا  دوب و  یندید  هوکـشاب و  رایـسب  هنحـص  نآ  یتسار 
.ریخب

: اعد - 6

زا يریثک  هورگ  هک  تساهنآ  بساـنم  تاـقوا  رد  فلتخم  مسارم  اـهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  رّهطم  مرح  هیلاـع  تاـضویف  زا 
ياهاعد دننک و  یم  تکرـش  يونعم  یناحور و  مسارم  نآ  رد  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  نارئاز  زا  زین  مق و  مرتحم  نانکاس 

فیرش ياعد  یعقاوم  رد  هعمج و  حبص  رد  هبدن  كرابم  ياعد  هعمج و  ياه  بش  رد  لیمک  فیرـش  ياعد  دننام  هروثأم ، هکرابم و 
هک تسا  هفرع  زور  رصع  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هفرع  ياعد  مسارم  همانرب ، نیا  رهاظم  نیرتهوکـشاب  زا  دنناوخ و  یم  ار  لّسوت 

.دننک یم  تکرش  نآ  رد  ناوارف  روش  اب  یمیظع  تیعمج 

: اه نشج  - 7

اه و قاور  ًانایحا  رسالاب و  دجـسم  رد  اه  نشج  هماقا  یبهذم و  دایعا  مسارم  نتـشاداپ  رب  رون ، زکرم  نیا  تاکرب  تاضویف و  هلمج  زا 
لآ ناحاّدـم  هتخادرپ ، رورـس  يداـش و  هب  دـننک و  یم  تکرـش  راّوز  ریغ  راّوز و  زا  رایـسب  ّتیعمج  مسارم ، نیا  رد  .تساـه  نـحص 
هب طوبرم  بلاطم  هدرک و  هباطخ  داریا  یبهذم  نانارنخس  دننک و  یم  هیارا  ار  دوخ  زغن  راعشا  ارعش  هدومن ، یئارـس  هحیدم  تمـصع ،

.دنیامن یم  هیارا  ار  زور  نآ  نایرج  صاخ و  زور 

: اه يراوگوس  - 8

يارب يرادازع  يراوگوس و  سلاجم  مالّـسلا ، مهیلع  تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  ًـالک  موصعم و  ناـماما  ياـه  يراوگوس  همه  رد 
هحون ناـناوخ ، هحون  .تسا  دـقعنم  هرّوـنم  هضور  نآ  رد  يرادازع  سلاـجم  رفـص ، مرحم و  هاـم  رد  .دوـش  یم  رازگرب  ادـخ  نازیزع 

یم ار  اضف  يراز  هیرگ و  يادص  هک  دوش  یم  داجیا  نیعمتسم  رد  یجییهت  یهاگ  دننک و  یم  یئارـس  هیثرم  نایارـس ، هیثرم  یناوخ و 
لیاضف و دـنیوگ و  یم  نخـس  مدرم  اـب  تّوبن  تلاـسر و  نادـناخ  نوماریپ  هتفرگ ، رارق  ربنم  زارف  رب  ظاـعو  اـبطخ و  هرخـالاب  دریگ و 

ياهتّیعمج اهنآ  زا  یتمسق  ای  مسارم  نیا  زا  يرایسب  رد  .دنیامن  یم  رکذ  هدرک و  نییبت  نیعمتـسم  يارب  ار  كاپ  نیموصعم  نآ  بقانم 
.دنیامن یم  رازگرب  یبولطم  تروص  هب  ار  نآ  دنوش و  یم  عمج  نیرفاسم  نیرواجم و  زا  مکارتم 

: املع رباقم  ترایز  - 9

مالس هموصعم  ترـضح  رّهطم  ربق  شوح  لوح و  رد  هک  یبهذم  گرزب  لاجر  ینید و  يامعز  مالعا و  ياملع  كرابم  روبق  ترایز 
نیا دـیاش  .تـسا و  فیرـش  مرح  نـیا  تاـضویف  زا  اـهیلع و  هَّللا  مالـس  هموـصعم  همطاـف  ترــضح  تاـکرب  زا  دـننوفدم ، اـهیلع  هَّللا 
اریز تسا ، موسرم  لومعم و  راوگرزب ، ناماما  فیرـش  ياه  مرح  زا  شیب  اـهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  مرح  رد  تاّیـصوصخ 

هب رّهطم  مرح  زا  يرـصتخم  هلـصاف  اب  مه  نآ  مه ، راـنک  رد  رگید  ياـه  مرح  رد  هعیـش  گرزب  عجارم  نیدـهتجم و  اـملع و  همه  نیا 
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.دشاب یم  مق  مرح  رد  تایصوصخ  نیا  دنشاب و  یمن  نوفدم  صخشم  تروص 

ياملع روبق  رانک  هلـصافالب  دـننک ، یم  ترایز  ار  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  رّهطم  ربق  هک  یناسک  ًاـبلاغ  ور  نیا  زا  و 
گرزب لاجر  رباقم  ترایز  هرخالاب  .دننک  یم  یملع  گرزب  لاجر  نآ  هب  بدا  ضرع  دـنناوخ و  یم  هحتاف  هتفای و  روضح  راوگرزب 

نارگ يامعز  یملع و 

ع)  ) تیب لها  همیرک  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


عطاقم رد  ناراوگرزب  نآ  تامحز  روآدای  دننوفدم ، اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  رّونم  عجـضم  بناوج  فارطا و  رد  هک  يردـق 
یـسانش قح  ینادردـق و  یعون  دوخ ، تسا و  ینید  تاسّدـقم  تارّرقم و  ماـکحا ، تنایـص  تناـید و  لوصا  ظـفح  يارب  كاـنرطخ 

وترپ رد  اه  نیا  همه  تسا و  هزیکاپ  كاپ و  حاورا  نآ  اب  ناملسم  مدرم  یمئاد  دهع  دیدجت  نازیزع ، نآ  غیرد  یب  تامدخ  هب  تبـسن 
.دشاب یم  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  تایانع 

میقتسم ياه  همانرب  - 10

هنیس تاج  هتـسد  یبهذم و  ياه  تأیه  ندمآ  دوش ، یم  ماجنااه  نحـص  رّهطم  مرح  رد  مدرم  هیحان  زا  میقتـسم  هک  ییاه  همانرب  زا  و 
تابـسانم رگید  رفـص و  هام  متـشه  تسیب و  نیعبرا و  اروشاع و  اعوسات و  رد  ًاصوصخ  يراوگوس  ماـیا  رد  هک  تسا  نزریجنز  نز و 

فیرـش نحـص  هرخـالاب  دوش و  یم  رازگرب  صوصخم  هوکـش  غورف و  اـب  مسارم  نیا  مالّـسلاامهیلع  نیموصعم  ناـماما و  هب  طوـبرم 
نوگانوگ روص  هب  تیادـه  رون و  زکرم  لمع و  ملع و  نوناـک  زارفرـس  يوناـب  نآ  رهطم  مرح  اـهیلع و  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح 

رد رورـس  نشج و  مسارم  ادخ ، نازیزع  يراوگوس  ازع و  هماقا  تعامج ، زامن  ناذا ، اعد ، تاجانم ، هثحابم ، سّردت ، سیردت ، تسا :
، مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم  رکذ  میرک ، نآرق  تئارق  هباطخ ، ظعو و  داشرا ، یبهذم ، دنمدوس  ياه  ینارنخـس  یبهذم ، دایعا 

زیمآراختفا نیوانع  اه  هد  رگیدکی و  اب  ناهج  نامسم  للم  ییانشآ  تیب ، لها  فراعم  رشن  تمـصع ، نادناخ  یئارـس  هیثرم  هحیدم و 
.تسا یهلا  هدرتسگ  عطقنیال و  ضیف  نوناک  نیا  تاضویف  زا  رگید 

همطاف ترضح  ياهتمحرم  فاطلا و  هب  تشگزاب  هرخالاب  زین  اهنآ  تسا و  یبنج  هک  دشاب  یم  يرگید  مسارم  اه  همانرب  نیا  رانک  رد 
هسّدقم هناتسآ  هیحان  زا  هک  یماعطا  دننام  .دنک  یم  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم 
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هرهب دننیشن و  یم  اهیلع  هَّللا  مالس  ملاع ، يوناب  تفایض  هرفس  رس  رب  مالّـسلا  مهیلع  یلع  دالوا  یلع و  نادناخ  نادنمقالع  دوش و  یم 
.تسین يونعم  مسارم  زا  یلاخ  مه  همانرب  نیا  ًاعبط  .دنوش  یم  دنم 

.دومن میهاوخ  رکذ  ار  یبلاطم  میراد و  ینخس  باب  نیا  رد  ام  هک  دوش  یم  رّهطم  مرح  میدقت  هک  یتاروذن  دننام  و 

اه نحص  اه و  قاور  رهطم و  مرح  دوخ  رد  ًابلاغ  هک  دنراد  نادنمتسم  افعض و  ارقف و  هب  تبسن  ناراداو  نارئاز و  هک  یتاقافتا  دننام  و 
.دریگ یم  تروص  یعون  هب  هقّلعتم  دجاسم  و 

: تافوقوم تاروذن و  - 11

هراشا

عینم هاگیاپ  هناگی و  يوناب  نآ  عیفر  رایسب  ّتیعقوم  اهیلع و  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترـضح  تسادق  یگدنزارب و  رهاظم  هلمج  زا 
، فلتخم عاونا  هب  یبش  زور و  ره  لاس و  لوط  رد  دوش و  یم  هرّدخم  نآ  يارب  هک  تسا  ییاهرذـن  عوضوم  مدرم ، ناج  قامعا  رد  وا 

.دراد نایرج 

زا فلتخم  تاقبط  هلیـسو  هب  هک  تسا  یلام  تاروذـن  زا  ترابع  اـهنآ  نیرتشیب  نیرتمهم و  دـیاش  تاروذـن و  نیا  ياـهلاناک  زا  یکی 
.دوش یم  ماجنا  دنراد ، یلام  لکشم  دوخ  هک  یناسک  افعض و  ًانایحا  لاحلا و  طسوتم  مدرم  ای  دنمتورث و  یماع و  ملاع و 

هقلطم تاروذن  ًانایحا  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  صوصخلا  یلع  مّلـسو و  هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  نادـناخ  هب  نادـنمقالع 
 - ناشتجاح هب  ندیسر  هب  دیقم  ار  یهجو  ینعی  دنیامن ؛ یم  دّیقم  ياهرذن  ًابلاغ  یلو  تسا ، طرش  دیق و  نودب  ناشرذن  هک  دننک  یم 
ای لیـصحت ، ای  جاودزا و  رد  ّتیقفوم  ای  ناشراک و  تراجت و  يورـشیپ  ای  ناشرفاسم و  تعجارم  ای  نانآ  يارب  دـنزرف  شیادـیپ  ًـالثم 

ناراتفرگ و ندشدازآ  ای  ناشدوخ و  يرامیب  درد و  ندش  عفترم  ای  ناشنارامیب  ندش  نامرد  نتفرگافش و 
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ياه هتساوخ  هب  دراوم  زا  يرایسب  رد  دننک و  یم  رذن  ناکم -  نامز و  تبسانم  هب  هتساوخ  تجاح و  اهدص  اه و  هد  ناشنیـسوبحم و 
دوش و یم  هدروآرب  ناشتجاح  همّرکم  نآ  غیرد  یب  فاطلا  وترپ  رد  اـهیلع و  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاـف  تکرب  هب  دنـسر و  یم  دوخ 

.دنهد یم  ماجنا  مه  ار  دوخ  رذن  اذل 

: تسا هنوگ  ود  دوش ، یم  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  رذن  هک  یهوجو  تخادرپ  هوحن  و 

هک دنهد  یم  لیوحت  ار  طوبرم  هجو  هدرک ، ادا  ار  دوخ  رذن  هدومن و  نآ  هژیو  قودنـص  تاروذن و  صوصخم  رتفد  هب  هعجارم  فلا :
.دشاب یم  دیسر  ضبق  ذخا  اب  هارمه  دروم  نیا  رد 

یکچوک شرف  ای  هچراپ  لثم  رگا  یهاگ  دنزیر و  یم  دنزادنا و  یم  كرابم  حیرض  لخاد  هب  ار  روذنم  هجو  ناگدننک  رذن  دوخ  ب :
تولخ مسارم  زا  سپ  يرگید  صاخـشا  ای  مرتحم و  مادـخ  یتّدـم  زا  دـعب  تهج  نیمه  يور  دـنزادنا و  یم  حیرـض  يالاب  هب  دـشاب 

یم رّرقم  فراـصم  هب  ار  نآ  یّـصاخ  مسارم  تحت  دـنروآ و  یم  نوریب  ار  يرذـن  هوـجو  هدرک و  زاـب  ار  حیرـض  برد  مرح ، ندرک 
.دنناسر

رد یلاس  هام و  ره  رد  رذـگهر  نیمه  زا  هوجو  لام و  يدایز  ریداقم  تسا و  يدـمآرد  رپ  راشرـس و  رایـسب  لاناک  تاروذـن ، لاـناک 
زا یهاگ  یتح  رگید و  دالب  زا  هکلب  تسین ، مق  فیرـش  مدرم  دوخ  هب  رـصحنم  تاروذن  نیا  دریگ و  یم  رارق  هکرابم  هناتـسآ  رایتخا 
هَّللا مالـس  هموصعم  ترـضح  هکرابم  هناتـسآ  میدقت  ار  یغلابم  دوش و  یم  ماجنا  اهرذن  هنومن  نیا  زین  جراخ  کلامم  زا  هدیعب و  دالب 

.دنهد یم  لیوحت  نارگید  هلیسو  هب  ای  دوخ  تسد  اب  ار  نآ  دننک و  یم  وا  فیرش  مرح  اهیلع و 

لوپ و هب  رصحنم  تاروذن  هک  دنامن  هتفگان 
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هدایز نایرج  نیا  قباس  رد  هک  دوش ، یم  فیرـش  مرح  ریمعت  رذـن  یهاگ  هلمج ، زا  دراد  یناوارف  ياـه  هتـشر  بعـش و  تسین و  لاـم 
رذـن ًانایحا  تسا و  اـهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  رّونم  حور  هب  نآ  باوث  میدـقت  نآرق و  توـالت  زاـمن و  رذـن  یهاـگ  هدوب و 

هیلع ادهّـشلادیس  ترـضح  يرادازع  هماقا  رذـن  یهاگ  هکناـنچ  .دـنهد  یم  ماـجنا  دوخ  ياـج  رد  دـننک و  یم  ار  همّظعم  نآ  تراـیز 
قاور ای  رهطم  مرح  رد  دـننک و  یم  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  دوخ  بیاصم  رکذ  ای  كاپ و  ناـموصعم  زا  رگید  اـی  مالّـسلا 

.دنهد یم  ماجنا  رواجم ، ياه 

مالس هموصعم  ترضح  ترایز  رذن  دندوب  موسرم  زا  یکاح  تسا و  هاش  یلعحتف  نارود  هب  طوبرم  هک  دمآ  تسد  هب  يا  هقرو  ًاریخا 
: تسا نیا  نآ  نتم  تسا و  هدوب  نامز  نآ  رد  اهیلع  هَّللا 

اهیلع و رفعج  نب  یسوم  تنب  همطاف  ترضح  راثآ ، ضیف  راکرس  ماقمالاو  ماّدخ  مداخ  هداسلا  لّقاو  دابع  رقحا  دیدرگ  رـضاح  دعب  و 
باقلا سّدقم  بانج  یلاع  ناش  قّویع  ناگدـنب  همکحم  رد  يوضرلا " یلع  دیـس  نبدـمحم  دیـس   " ءانثلا هیحتلا و  فالآ  اهئابآ  یلع 

، نامزلاو رـصعلا  دـهتجم  لوقنملا ، لوقعملا و  عماج  لوصالا ، عورفلا و  يواح  باستنا ، فرام  قیاقح و  باستکا  لـضاوف  لـئاضف و 
كرابملا ناضمر  رهـش  هّرغ  زا  هک  دومن  مّتحتم  مزـال و  بجاو و  دوخ  رب  رذـن  ناونع  هبو  یلاـعلا ، هلـضف  ماد  اـضریلع  ازریم  یئازریم 

نامـسآ نابـساپ ، کیالم  نابرد ، اراد  ناشن ، ردنکـس  ناگدـنب  تهج  هب  ترایز ، کی  يزور  ره  هاـیحلا  ماداـم  اهدـعبام  هنـسلاذه و 
دلاو نانایشآ  ناوضر  دیاع  اهنآ  باوث  هک  ترایز  ود  ًاتباین و  هاش ، یلعحتف  لداعلا  ناطلـسلا  مرکالا ، ناقاخ  مظعالا و  ناطلـس  ناکم ،

رذن هغیص  دیامن و  هادف  یحور  یهاشنهاش  ترضح  هدلاو  و 
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.ددرگ رذن  ثنح  هراّفک  هب  التبم  دمآ ، لمع  هب  رذن  فالخ  یعرش  رذع  نودب  هَّللابذایعلا  هاگره  هک  تخاس  يراج  ار 

هوالع هب  هک  هدیـسر  روتـسد  تلدعم  روضح  نمجنا  نافقاو  كرابم  رظن  هب  دش و  ریرحت  یملق و  تشاددای  مسر  هب  هملک  دنچ  نیا  و 
بّجرملا بجر   7 .دشاب يرایرهـش  ترـضح  تبوقع  هذخاؤم و  دروم  دـیامن ، هحماسم  لهاست و  هچنانچ  هراّفک  يراتفرگ  زا  طایتحا 

روهش 1247 نم 

ِتَرَج ْدَـق  تسا : هتـشون  اهنآ  زا  یکی  دـنا ، هدرکرهم  اضما و  املع  زا  رفن  ود  هحفـص  نآ  يالاب  رب  تسا و  یئاضما  رهم و  لـیذ ، رد  و 
.يرَضْحَِمب ِرْذَّنلا  ِهَغیِصب  هّوَفَت  ْدَق  تسا : هتشاگن  نینچ  يرگید  .يْدنِع و  ُهَغیّصلا 

: تافوقوم

هب لوقنمریغ  لوقنم و  زا  ناوارف  لاوما  نامزرید ، زا  هک  تسا  نانچ  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  تسادق  ذوفن و  تدش 
ناتسب غاب ، رامشیب ، ياه  هزاغم  دّدعتم ، ياه  هناخ  رایسب و  یضارا  .تسا  هدش  فقو  ترـضح  نآ  رب  نامیااب  ّریخ و  صاخـشا  هلیـسو 

رایـسب و ياـه  هماـنفقو  دـشاب و  یم  گرزب  يوناـب  نآ  رب  فـقو  هک  تسا  رگید  ياـهاج  رد  اـسب  هـچ  مـق و  رد  زورما  هدـیدع  ياـه 
ياـهباتک تروص  هب  ناوـت  یم  هک  يروـط  هب  تسا ، سرتـسد  رد  ربـتعم  مهم و  رایـسب  ياـهاضما  رهم و  اـب  ناوارف  فـقو  ياـهتروص 

.تسا هدش  پاچ  هطوبرم  ياهباتک  رد  اهنآ  زا  ییاهتمسق  دروآ و  رد  دّدعتم  گرزب و 

مالّسلا مهیلع  دّمحم  لآ  هثّدحم 

نب یسوم  هعضب  .تسا  راوگرزب  يوناب  نآ  ندوب  هثدحم  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  گرزب  بقانم  لیاضف و  زا  یکی 
زین رذگهر  نیا  زا  دـنا و  هدرک  لقتنم  نادـنمقالع  هب  ار  یحو  نادـناخ  ياهبنارگ  تاملک  هدومرف و  لقن  یتایاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج 

ترـضح ناهج ، يوناب  ّتنم  نیهر  ار  رام  هک  تسا  یتاـهج  زا  یکی  دوخ  مه  نیا  تسا و  هتخاـس  دـنم  هرهب  مّعنتم و  ار  ناـمیا  لـها 
.دهد یم  رارق  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم 

رکذ دشاب  یم  تیاور  لقان  ترضح  نآ  هتفرگ و  رارق  تیاور  دنس  رد  هموصعم  همطاف  ترـضح  هک  ار  دروم  راهچ  ماقم  نیا  رد  ام  و 
هَّللا تاولـص  دمحم  لآ  نابحم  ندوب  دیهـش  ثیدح  جارعم و  ثیدـح  تلزنم ، ثیدـح  ریدـغ ، ثیدـح  دروم ، راهچ  نآ  مینک و  یم 

.تسا نیعمجا  مهیلع 

هک یلّصفم  دنـس  هب  هماقم  هَّللا  یلعا  ینیما  نیـسحلادبع  ازریم  ياقآ  همالع  موحرم  یهلا  دییأت  دروم  دهاجم و  گرزب و  همالع  1و2 -
هک هدرک  لقن  يرصق  دمحا  نبرکب  مان  هب  یصخش  زا  دنا ، تنس  لها  هماع و  زا  دنس  هلسلس  همه 
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: تسا هتفگ  وا 

ُهَمِطاف ینَْتثَّدَح  ُقِداّصلاٍدَّمَُحم ، ُْنبُرَفْعَج  ُْتِنب  ُهَمِطاف  انَْتثَّدَح  َْنُلق  مالّسلا ، هیلع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  ُتاَنب  ِمُوْثلُک  ُِّما  ْبَْنیَز َو  ُهَمِطاف  انَْتثَّدَح 
ِْتِنبَهَمِطاف ِْتِنب  ِمُوْثلُک  ُّما  ْنَع  ِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلااَتَْنبِا  ُهَنیکَس  ُهَمِطاف َو  ینَْتثَّدَح  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِّیلَع  ُْتِنبُهَمِطاف  ینَْتثَّدَح  ِّیلَع  ِْنبِدَّمَُحم  ُْتِنب 

، مَّلَسِو ِهلآَو  ِْهیَلَع  هَّللا  یّلَص  ِهَّللا  ِلوسَر  َلْوَق  ُْمْتیَسَنَا  َْتلاق  اْهنَع  َیِـضَر  َو  مَّلَـسِو ، ِهلآَو  ِْهیَلَع  هَّللا  یّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َهَمِطاف  ْنَع  ِّیبَّنلا 
.مالَّسلااَمِْهیَلَع یـسُوم ، ْنِم  َنوُراه  َِهلِْزنَِمب  یّنِم  َْتنَا  مَّلَـسِو : ِهلآَو  ِْهیَلَع  هَّللا  یّلَـص  ُُهلْوَق  .ُهالْوَم َو  ٌِّیلَعَف  ُهـالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  مُخریدَـغ : َموَی 

(62)

هیلع قداص  ماما  رتخد  همطاف  دـنتفگ : ناـنآ  موثلک و  ّما  بنیز و  همطاـف و  رفعج ، نب  یـسوم  نارتخد  اـم  يارب  دـندرک  ثیدـح  ینعی 
هنیکس همطاف و  زا  نیـسحلا  نب  ّیلع  رتخد  همطاف  هک  درک  لقن  رقاب  ماما  رتخد  همطاف  هک  تسا : هتفگ  وا  دومن و  لقن  ام  يارب  مالّـسلا 

هک تشاد  ناـیب  هَّللا  لوسر  تخد  همطاـف  زا  وا  ربماـیپ و  رتخد  همطاـف ، رتخد  موثلک  ّما  زا  اـهنآ  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  نارتـخد 
دیدرب دای  زا  .تسوا و  يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  سکره  دومرف : هک  دـیدرک  شومارف  ریدـغ  زور  رد  ار  ربمغیپ  راتفگ  اـیآ  دومرف :

!؟ یشاب یم  مالّسلاامهیلع  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبسن  یلعای -  وت -  دومرف : هک  ار  ربمایپ  نخس 

زین وا  هک  هدرک  لقن  فنحا  نب  رکب  زا  دنس  هلـسلس  رکذ  اب  تالـسلسم ، باتک  زا  هماقم  هَّللا  یلعا  یـسلجم  موحرم  رادمان ، همالع  - 3
یـسوم نارتخد  موثلک ، ما  بنیز و  همطاف و  ارم  درک  ثیدـح  تسا : هتفگ  هک  هدومن  لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رتخد  همطاف  زا 

رفعج ماما  رتخد  همطاف  ار  ام  درک  ثیدح  هک  دنا  هتفگ  نانآ  مالّسلا و  هیلع  رفعج  نب 
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نب یلع  رتخد  همطاف  زا  هدرک  لقن  وا  مالّسلا و  هیلع  یلع  نبدمحم  رتخد  همطاف  ارم  درک  ثیدح  دیوگ : یم  وا  مالّسلا و  هیلع  قداص 
رتخد موثلک  ّما  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نارتخد  هنیکـس  همطاف و  ارم  درک  ثیدح  دنا : هدومرف  ناشیا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسحلا 

: دومرف هک  مَّلَسِو  ِهلآَو  ِْهیَلَع  هَّللا  یّلَص  هَّللا  لوسر  رتخد  همطاف  زا  مالّسلا ، هیلع  یلع 

دوب يرصق  اجنآ  رد  .مدش  تشهب  لخاد  دنداد ، ریس  نامـسآ  هب  ارم  نوچ  دومرف : یم  مَّلَـسِو  ِهلآَو  ِْهیَلَع  هَّللا  یّلَـص  ادخ  لوسر  مدینش 
برد نآ  رب  مدید  مدرک ، دنلب  ار  رس  سپ  .دوب  يا  هدرپ  رد  نآ  رب  دوب و  توقای  ّرد و  هب  نیزم  تشاد  يرد  فّوجم و  دیفـس و  ّرد  زا 
یـسک هچ  هب ، هب  ٍِیلَع ؟ ِهَعیـش  ُلَثَم  ْنَم  ٍّخب  ٍّخب  دوب : بوتکم  هدرپ  نآ  رب  موقلا و  ّیلو  ّیلع  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالا  هلاال  دوب : هتـشون 

!؟ دوب دهاوخ  یلع  هعیش  نوچمه 

هدرپ .دوب  يا  هدرپ  نآ  رب  دوب و  زبس  دجربز  نّیزم و  هرقن  زا  نآ  ِرد  فّوجم و  خرـس  قیقع  زا  مدید  ار  يرـصق  مدش  لخاد  نم  هاگنآ 
یلع تسادخ و  لوسر  مَّلَسِو  ِهلآَو  ِْهیَلَع  هَّللا  یّلَص  دّمحم  یفطـصملا : ّیـصو  یلع  هَّللا ، لوسر  دّمحم  دوب : هتـشون  نآ  رب  .مدز  الاب  ار 

! تدالو یکاپ  هب  ار  یلع  هعیش  هد  تراشب  ِهَدالِْولا ؛ ِبیِطب  ٍِّیلَع  َهَعیش  رَِّشب  .دوب  هتشون  هدرپ  نآ  رب  .دشاب و  یم  ربمایپ  ّیصو 

رصق نآ  يارب  مدوب و  هدیدن  نآ  زا  رتوکین  نم  هک  دش  رادومن  فّوجم  زبس  دّرمز  زا  يرگید  رصق  ناهگان  .مدش  رـصق  نآ  لخاد  نم 
هدرپ نآ  رب  مدید  هدومن ، الاب  ار  مرس  سپ  .دوب  يا  هدرپ  رد ، نآ  رب  ولؤل و  هب  نّیزم  خرس  توقای  زا  دوب  يرد 
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.دنراگتسر دنمتداعس و  مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیش  نوزئافلا ؛ مه  ّیلع  هعیش  دوب : هتشون 

مدرم مالّسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  وت  ّیصو  ّمع و  رسپ  يارب  دمحم  ای  تفگ : تسیک ؟ نآ  زا  رصق  نیا  لیئربج ! مبیبح  متفگ : نم 
مالّسلا هیلع  یلع  هعیش  زج  دنوش ، یم  هدناوخ  ناشناردام  ياهمان  هب  مدرم  یلع و  هعیش  زج  دنا ، هنهرباپ  نایرع و  تمایق  زور  رد  همه 

.دنوش یم  هدناوخ  ناشناردپ  مان  هب  هک 

يردـپ تسا و  هزیکاپ  نانآ  تدالو  سپ  دنتـشاد ، تسود  ار  یلع  نانآ  اریز  تفگ : تسا ؟ هنوگچ  بلطم  نیا  لیئربج ! مبیبح  متفگ :
(63  ) .دنوش یم  هدناوخ  اهنآ  مان  هب  اذل  دنراد ، صّخشم  مولعم و 

لاس 1306 رد  هک  هّیورملا  هعنعملا  راثالا  یف  هنیمثلا  هولؤللا  باتک  رد  یناتـسغاد ، دمحا  نبدّمحم  نبدمحم  خیـش  ثدحم  همالع  - 4
رتخد همطاف  زا  يوضرلادـمحم  رتخد  همطاـف  زا  وا  تسا و  هدومن  لـقن  يوضرلا  نیـسحلا  تنب  همطاـف  زا  هدـش  پاـچ  رـصم  رد  ه'ش 
نـسح رتخد  همطاف  زا  يولع ، هَّللادبع  رتخد  همطاف  زا  يوسوم ، دّمحم  رتخد  همطاف  زا  يوضر ، نسح  رتخد  همطاف  زا  يوضر  میهاربا 

زا عقربم ، نب  دـمحا  رتخد  همطاف  زا  عقربم ، یـسوم  نب  دـمحا  نبدـمحم  رتخد  همطاف  زا  ینیـسح ، مشاه  یبا  تنب  همطاف  زا  ینیـسح ،
رتخد همطاف  زا  رفعج ، نب  یـسوم  رتخد  همطاـف  زا  مالّـسلا ، هیلع  اـضرلا  نسحلا  یبا  ماـما  تنب  همطاـف  زا  عقربم ، یـسوم  رتخد  همطاـف 
رتخد همطاف  زا  نیدباعلا ، نیز  داّجـس  نیـسحلا  نب  یلع  رتخد  همطاف  زا  رقاب ، یلع  نبدمحم  رتخد  همطاف  زا  قداص ، دـمحم  نب  رفعج 
مَّلَسِو ِهلآَو  ِْهیَلَع  هَّللا  یّلَص  ادخ  لوسر  هک  مالّسلااهیلع  هَّللا  لوسر  تنب  همطاف  زا  نینمؤملاریما ، رتخد  همطاف  زا  نیـسحلا ، هَّللادبع  یبا 

هک سکره  دیشاب  هاگآ  ( 64 ( ؛ ًادیهَش َتام  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَم  الَا  دومرف :
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.تسا هتفر  ایند  زا  دیهش  دریمب ، دّمحم  لآ  یتسود  تبحم و  رب 

.دنشاب یم  مان  همطاف  همه  رفن ، ود  یکی  زج  نآ  نایوار  اریز  دنا ؛ هدناوخ  تاّیمطاف  ار  تیاور  نیا  لقن ، قبط  و 

تمـصع و نادـناخ  زا  هثدـحم  هملاع و  ییوناب  مالّـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  یـسوم ، هعـضب  شخب ، نیا  بلاطم  ساسا  رب  يراـب ،
هب هفیرـش  ثیداحا  رابخا و  ندناسر  رد  تطاسو  ندوب ، یبوبر  ضیف  هطـساو  یتاذ و  لیاضف  رب  هوالع  دنوش و  یم  بوسحم  تراهط 

هبیبح مالّسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  نوچمه  هک  دننک  تاهابم  رخف و  تیاور ، لها  گرزب و  نیثّدحم  دیاب  دنراد و  زین  هعیش  تسد 
رگید یضعب  مالّسلااهیلع و  نیسحلا  تنب  همطاف  وا  زا  شیپ  هکنانچ  .دنـشاب  یم  تایاور  نالقان  رابخا و  نایوار  نیثدحم و  ءزج  ادخ ،

مالّسلااهیلع هموصعم  همطاف  ترضح  ردقنارگ  هّدج  رتمهم  همه  زا  دنتشاد و  ار  ندوب  هثّدحم  گرزب  ِراختفا  ربمایپ ، نادناخ  مطاوف  زا 
تایاور بلاطم و  دوخ ، هاتوک  رمع  نیا  رد  دندوب و  تیاور  ثیدح و  لها  هثدـحم و  اهیلع  هَّللا  تاولـص  ارهز  همطاف  ترـضح  ینعی 

تبث و هطوبرم  بتک  رد  هک  دـنا  هدومرف  تیاور  مَّلَـسِو  ِهلآَو  ِْهیَلَع  هَّللا  یّلَـص  نییبّنلا  متاـخ  ترـضح  شراوگرزب  ردـپ  زا  ار  يرایـسب 
.تسا طبض 

همطاف ترـضح  ارهز و  ترـضح  دـننام  نأش ، تماخف  ردـق و  تلالج  اـب  یناـنز  ناوناـب ، هقبط  نیب  رد  هک  دراد  راـختفا  هعیـش  يرآ ،
.تساهناسنا یگدنز  ياشگهار  ناشتاملک ، ثیداحا و  هک  دراد  مالّسلاامهیلع  هموصعم 

ازج زور  هعیفش  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف 

.دوش یم  هدافتسا  یبوخ  هب  میرک  نآرق  زا  نآ  لصا  هک  تسا  تعافش  عوضوم  یمالک ، ثحابم  زا  هعیش و  تادقتعم  زا  یکی 

ار عوضوم  نیا  هفیرـش ، تایاور  ینآرق و  همیرک  تایآ  هب  ياکتا  اب  مالّـسلا  مهیلع  ربمغیپ  نادـناخ  ناگداداد  عّیـشت و  بتکم  ناوریپ 
.دنراد یبلق  داقتعا  نادب  هتسناد و  یمتح 

دنوادخ
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: دیامرف یم  مَّلَسِو  ِهلآَو  ِْهیَلَع  هَّللا  یّلَص  مرکا  لوسر  هب  باطخ  میرک  نآرق  رد 

زاـمن نآرق و  هب  زیخرب و  باوخ  زا  ار  بش  زا  یـساپ  ( 65 ( ؛ ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَا  یـسَع  ََکل  ًهَِلفاـن  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِلـْیلَّلا  َنِم  َو 
.دناسرب شیاتس  لباق  یماقم  هب  ار  وت  تراگدرورپ  هک  تسا  دیما  .تسوت  يارب  یصاصتخا  هفیظو  کی  نیا  .نارذگب 

(66  ) .تسا تعافش  ماقم  دومحم ، ماقم  نیا  زا  دوصقم  هک  هدمآ  مالّسلا  مهیلع  تمصع  تیبلها  زا  هیآ  ریسفت  رد 

هیآ رب  هوالع  هکنانچ  .دنـشاب  یم  مَّلَـسِو  ِهلآَو  ِْهیَلَع  هَّللا  یّلَـص  متاخ  ربمایپ  ادخ ، لوسر  همه ، سأر  رد  دنددعتم و  همایقلا  موی  ءاعفش 
نانآ يدنموربآ  ياضتقم  نیا  دنشاب و  یم  هَّللادنع  ياعفش  ءزج  نیرهاط ، همئا  زین  دراد و  عوضوم  نیا  رب  تلالد  دّدعتم  تایاور  قوف 
َّمُهلَّلَا میناوخ : یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  رد  تسادـخ و  ناگدـنب  هب  تبـسن  نانآ  تفأر  یلاعت و  يادـخ  دزن  رد 

...ِدوُرُْولا َمْوَی  ِْنیَسُْحلا  َهَعافَش  یْنقُزْرا 

.امرف میزور  تدوخ  رب  دورو  زور  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  تعافش  ایادخراب !

یناسک ناوناب  هقبط  نانز و  نایم  رد  زین  دـننک و  یم  تعافـش  رگید  یخرب  نیرهاط و  همئا  ایـصوا و  ایبنا و  نادرم ، هقبط  رد  هرخـالاب 
.دننک یم  تعافش  تمایق ، رد  یلاعت  هَّللا  نذا  هب  هک  يردقنارگ  ياهتّیصخش  دنتعافش و  يالاو  ماقم  ياراد  هک  دنتسه 

یکی ماـن ، همطاـف  ِریظن  یب  ّتیـصخش  ود  ناـهج ، ناوناـب  راـختفا  نارود و  همّظعم  ود  هک  تسنیا  تسا ، مّلـسم  اـجنیا  رد  هک  هچنآ  و 
ترـضح هعـضب  دّـمحم و  لآ  همیرک  يرگید  اهینبو و  اهلعبو  اهیبا  یلعو  اهیلع  هَّللا  تاولـص  ارهز  همطاـف  هرهاـط ، هقیّدـص  ترـضح 

.دنتعافش ماقم  بحاص  مالّسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  مالّسلا ، هیلع  رفعج  نب  یسوم 

رد هک  تسا  يرایسب  تایاور  دنک ، یم  لّوا  دروم  زا  تیاکح  هک  هچنآ 
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مالّسلااهیلع ارهز  همطاف  ترضح  لیاضف  باوبا  رد  زین  تمایق و  داعم و  باوبا 

هک هَّللاو  رباـج ! يا  تسا : هدـمآ  شتارقف  زا  یکی  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  رباـج  تیاور  هلمج  زا  تسا و  هدیـسر 
هدومن و ادـج  دـب ، ياه  هناد  نایم  زا  ار  ملاس  بوخ و  ياه  هناد  غرم  هک  هنوگنآ  دـنک  یم  طاقتلا  ار  دوخ  ناـّبحم  نایعیـش و  همطاـف 

(67  ) .دنک یم  باختنا 

.تسانعم نیا  رد  حیرـص  هدـش ، لقن  ربمغیپ  نادـناخ  زا  هک  تایاور  زا  یـضعب  مالّـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  هب  عجار  اـما  و 
هیلع قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدومرف  لقن  هیلع  هَّللا  ناوضر  يرتشوش  هَّللارون  یـضاق  موحرم  دیهـش  ملاع  دیـس  هکناـنچ 

یمرح مَّلَـسِو  ِهلآَو  ِْهیَلَع  هَّللا  یّلَـص  ادخ  لوسر  يارب  تسا و  هّکم  نآ  تسا و  یمرح  ادخ  يارب  هک  دیـشاب  هاگآ  : " دـندومرف مالّـسلا 
نم و مرح  هک  دیشاب  هاگآ  .تسا  هفوک  نآ  تسا و  یمرح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  هک  دیـشاب  هاگآ  .تسا  هنیدم  نآ  تسا و 
هک تسا  رد  تشه  تشهب  يارب  هک  دیشاب  هاگآ  .تسا  یکچوک  هفوک  مق  هک  دیـشاب  هاگآ  .تسا  مق  نم ، زا  دعب  نم ، نادنزرف  مرح 

" .دشاب یم  حوتفم  مق  يوس  هب  نآ  يات  هس 

(68 ( ؛ ْمِهِعَمْجَِاب َهَّنَْجلا  یتَعیش  اِهتَعافَِشب  ُلُخْدَت  یسُوم  ُْتِنب  ُهَمِطاف  اهُمْسَاَو  يْدلُو  ْنِم  ٌهَأَْرما  اهیف  ُضَبُْقت  دندومرف : دعب 

هب یگمه  نم  نایعیـش  تفر و  دهاوخ  ایند  زا  تسا  رفعج  نب  یـسوم  رتخد  همطاف و  وا  مان  هک  نم  نادـنزرف  زا  ینز  مق ، نیمزرـس  رد 
.دیدرگ دناوخ  تشهب  لخاد  وا  تعافش  تکرب 

...ِهَّنَْجلا ِیف  یل  یعَفْشا  ُهَمِطاف  ای  میناوخ : یم  تسا  روثأم  مالّـسلا ، هیلع  ماما  زا  دوخ  هک  اهیلع  هَّللا  مالـس  همّرکم  نآ  ترایز  رد  زین  و 
...نک تعافش  تشهب ، دروم  رد  نم  يارب  ! همطاف يا 
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.تسا رشحم  ياعفش  زا  اهیلع  هَّللا  مالس  ارهز  همطاف  شا  همّظعم  هّدج  نوچمه  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  نیاربانب ،

هبیبـح ود  نآ  اـهنت  هن  دـش ، رکذ  دروـم ، ود  رد  هک  یتاـیاور  رهاـظ  بسحرب  هک  تسا  نیا  تسا  هّجوـت  لـباق  رایـسب  اـجنیا  رد  هـچنآ 
ترضح هب  طوبرم  تیاور  رد  هکنانچ  .دشاب  یم  هدرتسگ  عیسو و  یحطس  رد  نانآ  تعافـش  هکلب  دنتعافـش ، ماقم  بحاص  دنوادخ ،

یم راوگرزب  نآ  تعافـش  هب  نایعیـش  همه  هک  تسا  نیا  رد  رهاظ  ًالماک  هک  هتفر  راک  هب  ْمِهِعَمْجَا "  " هملک اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم 
.دیدرگ دنهاوخ  رادروخرب  دنم و  هرهب  نآ  زا  هعیش  هّماع  دنسر و 

ترضح نآ  تعافش  هک  دراد  یم  زاربا  ار  یسوم  تنب  همطاف  ترضح  يالاو  ماقم  وس  کی  زا  اریز  تسا ، دنمشزرا  رایسب  ریبعت ، نیا 
.دیسر دهاوخ  هعیش  هّفاک  هب  تسا و  یمومع  ریگارف و  هکلب  دشاب ، یمن  یفیاط  تسین و  یهورگ  تسا ؛ تعافش  زا  یصاخ  عون 

هموصعم ترـضح  تعافـش  .دـنک  یم  داجیا  نایعیـش  همه  ياهلد  رد  دـیما  رون  تسا و  زیگنا  حرف  شخبدـیما و  ریبعت  وس  رگید  زا  و 
.تفرگ دهاوخ  دوخ  لابورپ  ریز  ار  همه  هک  تسا  هیهلا  هعساو  تمحر  عاعش  اهیلع  هَّللا  مالس 

تمحر هنیزخ  نآ  زا  تعافش  تساوخرد  ِهَّنَْجلا و  ِیف  یل  یعَفْشا  ُهَمِطاف  ای  میناوخ : یم  لیدب  یب  همّرکم  نآ  ترایز  رد  رگا  نیاربانب 
هدرتسگ و ردـق  نآ  شتعافـش  هنماد  تسا و  هّمات  يربک و  تعافـش  بحاص  وا  هک  تسا  دروم  هب  اج و  هب  ییاـضاقت  مینک ، یم  یهلا 

.دیسر دهاوخ  دشاب  عّیشت  سّدقم  ياول  ریز  رد  هک  یسکره  هب  هک  تسا  عیسو 

تعافـش هب  نم  نایعیـش  : " دیامرف یم  صوصخم ، تیاور  نامه  رد  هک  تسا  نیا  نآ  درب و  دای  زا  ار  بلطم  کی  دـیابن  اجنیا  رد  هلب !
لخاد وا 
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مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  نایعیـش  هرمز  رد  اـیآ  هک  میرگنب  میور و  ورف  دوخ  لاـح  رد  همه  دـیاب  نونکا  و  دـیدرگ " دـنهاوخ  تشهب 
هتـساوخن يادـخ  رگا  دـنک ؟ یم  اضما  ار  ام  عّیـشت  راوگرزب ، ماما  نآ  ایآ  و  تسا ؟ قداص  ام  هرابرد  هژاو  ناونع و  نیا  ایآ  و  میتسه ؟

هعیـش كالم  .دـیدرگ  دـهاوخ  یفتنم  نآ  یپ  رد  زین  نآ  رثا  مکح و  دـش ، یفتنم  ناونع  نیا  اـی  تفرگ  رارق  دـیدرت  دروم  بلطم  نیا 
لمع رد  دـیاب  مالّـسلا  مهیلع  ربمغیپ  نادـناخ  ریـسفت  قبط  نآ  كـالم  میهدـب ، تسد  هب  مینک و  ریـسفت  میناوت  یمن  دوخ  اـم  ار  ندوب 

.دوب دهاوخ  ام  عّیشت  رایعم  هک  تسام  لمع  ددرگ و  نشور 

رد لقادح  هک  میـشوکب  نونکا  .تسا  قّقحم  هعیـش ، دارفا  همه  هب  تبـسن  نآ  لومـش  ياضتقا  تسا و  ّدعتـسم  یـضیف  ضیف ، هرخالاب 
.میریگب رارق  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  میمع  فطل  لومشم  ات  میشاب  لمع -  رکف و  رظن  زا  هعیش -  يافعض  فیدر 

اهیلع هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  مق و  میرح  میرکت 

، كاـخ نیا  رد  گرزب  يوناـب  نآ  رّهطم  ندـب  نفد  نیمزرـس و  نادـب  همطاـف  ترـضح  دورو  ماـگنه  زا  ًاـصوصخ  رما و  زاـغآ  زا  مق 
هموصعم ترضح  فیرش  نحص  هرّونم و  هعقب  هیماس ، هّبق  رّهطم ، مرح  هکنانچ  .تسا  هدوب  هژیو  مارتحا  دروم  هتشاد و  ّصاخ  یتسادق 
فّرـشم مق  رد  هک  ینایلاس  لوط  رد  هک  مراد  نهذ  رد  نینچ  تسا و  هدوب  رادروخرب  تاقبط  مومع  ّصاخ  مارتحا  زا  اهیلع  هَّللا  مـالس 

هدرک هنهرباپ  ار  دوخ  دورو  ّلحم  زا  رّهطم ، مرح  هب  فّرـشت  نحـص و  هب  دورو  يارب  هک  ار  یلدکاپ  نانمؤم  ما  هدید  ًانایحا  مشاب ، یم 
.دنا هدش  فّرشم  ترایز ، يارب  و 

نیطالس یّتح  تاقبط و  مارتحا  دروم  مق  ناتسرهش 
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یم نآ  هب  هانپ  هدرک و  مق  هب  ور  فلتخم ، راودا  رد  یتموکح  ياه  هاگتسد  زا  نایرارف  زا  یضعب  هک  تسا  مّلـسم  هکنانچ  تسا ، هدوب 
.دنا هدروآ 

هّیلک دییأت  دروم  نآ  تناضح  هدش ، هدیمان  نیموصعم  تیبلها  مرح  هک  نیمزرس  نیا  تمرح  ساپ  هب  دسیون : یم  ناگدنسیون  زا  یکی 
مق رهـش  مشـش ، نرق  همین  رد  مهزا  مئاق  نبزامتاس  کباتا  ینعی  یفنح ، ردتقم  بّصعتم و  هاشداپ  هک  ییاج  ات  دوب ، هدیدرگ  نیطالس 

بوضغم يارزو  عمجم  مق  هک  دوب  ینامز  رتمک  يور ، نیا  زا  .تخانـش  یم  مرتحم  ار  نآ  تناضح  هتخانـش ، تینما  دهم  ناونع  هب  ار 
تفای و صیصخت  هناتـسآ  قفارم  هب  تسب  طیحم  هّیوفـص ، رـصع  رد  یلو  .دشابن  یـسایس  هدروخ  تسکـش  لاجر  بوکنم و  يارما  و 
دندش و یم  ماعطا  مه  تاریخ  خبطم  زا  اجنامه  رد  هتشگ ، نینّصحتم  تنوکس  زکرم  ینونک  يافّـشلا  راد  ياج  هب  یقتوراس  ترامع 

.دـندوب اشوک  تناضح  ظفح  رظن  زا  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  مرح  تمرح  تیاـعر  رد  مه  ناریا  ناـهاشداپ  هّیلک  سپ  نآ  زا 
(69)

هب تبسن  هملک  نیا  یلو  دنیوگ ، یم  نامالاراد  ًالومعم  را  رهش  نیا  هک  تسا  هدرک  لقن  یجراخ  ناحاّیـس  زا  یـضعب  لوق  زا  وا  مه  و 
نیا هب  تازاجم  زا  رارف  يارب  هک  تسا  نایناج  ناراک و  هزب  نامالاراد  طقف  هکلب  دنک ، یمن  قدص  بهاذـم ، ریاس  ناوریپ  ای  نایوسیع 
لقن یفنح  هاشداپ  زا  مرتحم  هدنسیون  نیا  هک  ار  یبلطم  ایوگ  و  ( 70  ) .دندرگ یم  هدنهانپ  هربقم ، ياهراوید  ریز  رد  دنیآ و  یم  رهش 

یباـتک وا  .تسا  يرجه  مشـش  نرق  گرزب  دنمـشناد  يزار ، ینیوزق  لیلجلادـبع  خیـش  ظاّـعولا  کـلم  هتـشون  هب  دنتـسم  تسا  هدرک 
نوچ هتشون و  ضفاورلا " حیاضف  ُضعب   " مان هب  هّماع ، ياملع  زا  یضعب  هدننک  هارمگ  هتشون  ّدر  رد  ضقنلا "  " مان هب  هدنزرا 
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مق و هب  دعب  دشابن و  یقنور  لامج  اجنآ  ار  تعیرش  نید و  دنراد ، هبلغ  نایعیش )  ) نایضفار هک  يرهـش  ره  رد  تسا : هتفگ  هارمگ  نآ 
هدرک ثحب  مق  رد  تناید  نشور  ناوارف و  راثآ  هب  عجار  یعبشم  لصف  وا  باوج  رد  ناشیا  .تسا  هدز  لاثم  هعیش  ياهرهش  زا  یضعب 
مئاق نب  زامتاص  لداع  يزاغ  مق : عِطقُم  هک  مق  زا  هدیـسر  یلاثم  مسیون ، یم  ار  ضقن  نیا  هک  خیرات  نیا  رد  دیوگ : یم  هک  اجنیدب  ات 

ار ام  .دـنا و  تعیدو  ام  کیدزن  هب  یلاعت  يادـخ  زا  مق  لها  هک  ترابع  نیا  لّوا  تسا  هداتـسرف  مق  هب  هتلود  هَّللا  فعاض  یمارحلا  زا 
هدرک لاف  هب  ار  ناشیا  ام  تسا و  هدـمآ  هدـیدپ  یتبترم  یتلزنم و  ار  ام  هزور  ره  دـنا  هدرک  ام  ناوید  دزمان و  مق  ات  دـنکرابم و  یتّیعر 

.میا

رـس زا  الا  دسیون ، یم  نینچ  نایمق  مق و  قح  رد  شکدحلم  بّصعتم ، یفنح  یهاشداپ  نینچ  نوچ  دیوگ : یم  لیلجلادبع  خیـش  دـعب 
(71  ) ...دسیونن لزه  دنکن و  هّیقت  ّتیعر ، زا  هاشداپ  هچ  دشابن  تقیقح  تریصب و 

اهیلع هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  مق و  میرح  کته 

ياـه ثحب  زا  عـماوج  مدرم و  رظن  رد  يوـنعم و  رظن  زا  اـهیلع ، هَّللا  مالـس  هموـصعم  ترـضح  هژیو  لـالجا  مق و  صوـصخم  مارتـحا 
یب کته و  دروم  یناـهج  يوناـب  نآ  رّهطم  مرح  اـی  مق و  رهـش  يدراوم  رد  هک  میوش  یم  روآداـی  نونکا  .دـیدرگ  نشور  هتـشذگ ،

.تفرگ رارق  یتمرح 

نیا لقن ، قبط  هک  تسا  ناکروگ  رومیت  هلمح  كانلوه  هثداح  دش  عقاو  مجاهت  زواجت و  يّدعت ، ضرعم  رد  مق  رهـش  هک  يدراوم  زا 
امک تسا ، هدماین  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  هیماس  هّبق  هب  عجار  يزیچ  لقن  نیا  رد  دنچ  ره  تخاس ، ناریو  یّلک  هب  ار  رهش 

دروم زین  نایرج ، لصا  هکنیا 

ع)  ) تیب لها  همیرک  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدش  عقاو  دیدرت 

ار نآ  هداد ، رارق  هلمح  دروم  دوب  هتـشاذگ  يداـبآ  هب  ور  هکنآ  زا  سپ  ار  رهـش  نیا  لاس 1722 ه'ق  رد  هک  تساـهناغفا  هنتف  رگید  و 
هک ییاپورا  ناحاّیس  زا  یکی  هک  يروط  هب  دش ، رتشیب  رومیت  زا  مق  نانکاس  هب  تبـسن  یمحر  یب  تواقـش و  دندرک و  بارخ  ًادّدجم 

(72  ) .تسا هدنام  ياج  رب  یکاخ  هدوت  طقف  مق  دابآ  رهش  زا  دسیون : یم  هدرک  روبع  رهش  نیا  زا  اه  ناغفا  هلمح  زا  سپ  نرق  کی 

لد و دنویپ  عّیشت و  هب  نانآ  راهتشا  مق  مدرم  ماع  لتق  هنایشحو و  تالمح  نیا  زمر  ایوگ  هدش و  رکذ  خیراوت  رد  زین  يرگید  دراوم  و 
.تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  نادناخ  اب  نانآ  ناج 

: مینک یم  رکذ  ار  دروم  ود  فیرش  مرح  مارتحا  نتسکش  واهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  سّدقم  میرح  کته  هب  عجار  اّما  و 

لاس 1346 زورون  لاـس و  لـیوحت  هک  ناـیب  نیدـب  تفرگ : تروص  يولهپ  ناـخاضر  صخـش  هلیـسو  هب  هک  یبدا  ءوس  کـته و  - 1
یب هدـش ، سدـقم  هناتـسآ  دراو  شـشوپ  رتاس و  نودـب  وا  دـساف  نارتخد  نانز و  هدوب ، ناضمر  كرابم  هام  اب  فداـصم  هک  یـسمش 

تمرح اج ، کی  دـندوب و  مدرم  ياشامت  لوغـشم  هتفرگ و  ياج  دراد  رارق  گرزب  نحـص  رد  هک  هنیآ  ناویا  يالاب  هفرغ  رد  هناـمرش 
.دندرب نیب  زا  ار  مالسا  يوناب  نابساپ  کلم  ناتسآ  سّدقم و  ناکم  صوصخم  مارتحا  مه  دنتسکش و  ار  ناضمر  كرابم  هام 

هک وا  .دندناسر  هیلع  هَّللا  همحر  یقفاب  یقتدمحم  خیـش  موحرم  هب  ار  بلطم  هدش و  تحاران  ارجام  نیا  زا  نید ، هب  دـنمقالع  نامدرم 
فیرش ناکم  نیا  رد  دیمالسا ، نید  ریغ  رب  رگا  امش  هک  داتسرف  ماغیپ  نانآ  هب  دوب ، دنمتریغ  رایسب  یناسنا 
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رس و مه  مدرم  دیا ؟ هتسشن  هفرغ  رد  رفن  رازه  نیدنچ  روضح  رد  زاب  يوم  رس و  اب  باجح و  یب  ارچ  دیناملسم  رگا  دیراد و  راک  هچ 
.دندرک ادص 

هک هدرک  کیرحت  ار  مدرم  دنوخآ ، نیا  هک  دنتشاد  راهظا  هتخاس  بوعرم  ار  یتنطلس  هداوناخ  هدومن ، يزورفا  شتآ  ناتفـص  ناطیش 
فارگلت نآ  یپ  رد  دـندرک و  رابرد  هب  يزیمآ  کیرحت  فارگلت  هدـش  عقاو  تاـکیرحت  نیا  ریثأـت  تحت  اـهنآ  .دـننک  ّتیذا  ار  اـمش 

نآ نتفرگ  يارب  دوخ  دـش و  هرـصاحم  وا  نامرف  هب  نحـص  فارطا  .دـمآ  مق  هب  هدرک  تکرح  شترا  دارفا  زا  يدایز  هدـع  اـب  يولهپ 
.دنک راضحا  ار  وا  هک  داد  نامرف  شاترومیت  هب  دیدرگ و  رّهطم  مرح  ناویا  دراو  شفک  اب  دش و  نحص  دراو  مرتحم  ملاع 

هزور همه  مسر  هب  هک  یقفاب  ياقآ  تفر و  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  ِرسالاب  دجـسم  هب  شفک  اب  یبدا  یب  لامک  اب  نئاخ  نآ 
نیا هب  شمـشچ  ات  وا  دروآ و  ربخ  یب  ادـخ  زا  توغاـط  نآ  دزن  هنیآ  ناویا  رد  دیـشک و  نوریب  ار  وا  هتفرگ و  ار  دوب  هظعوم  لوغـشم 

هب ار  وا  هماّـمع  درک و  زیمآرفک  تاـملک  نتفگ  تراـسج و  شحف و  هب  عورـش  تشاد  هـک  یـضغب  تّدـش  اـب  داـتفا ، كاـپ  یناـحور 
هب يدایز  ياهدگل  تخادنا و  نیمز  هب  ار  يو  دگل  اب  دز و  وا  تروص  رس و  هب  تشاد  تسد  رد  هک  يا  هبرح  اب  تخادنا و  شندرگ 

! نامّزلا بحاص  ای  تفگ : یم  هتسویپ  وا  دز و  وا  يولهپ  مکش و 

ناـکم نآ  رد  ار  راـکزیهرپ  ملاـع  نآ  درک و  اـهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  كراـبم  ربـق  وـلج  رد  ار  گرزب  کـته  نیا  يرآ ،
نما ياج  هک  سّدقم 
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.دروآ دوجو  هب  ینامسآ  ناگتشرف  لوزن  لحم  رد  ار  راب  تشحو  عضو  نآ  داد و  رارق  رازآ  متش و  برض و  دروم  هنوگنادب  دوب ،

رد دندرب و  نارهت  هب  رایـسب  رازآ  ناوارف و  نیهوت  اب  ار  مرتحم  یناحور  نآ  ثیبخ  نارومأم  دنربب و  نارهت  هب  ار  وا  داد  روتـسد  هزات  و 
تروص هب  اجنآ  رد  وا  دندرب و  میظعلادـبع  ترـضح  هب  ار  وا  دـعب  دوب و  ینادـنز  هام  شـش  .دـندرک  ینادـنز  لک ، ینابرهـش  نادـنز 

راوـج رد  هداد و  لـمح  مق  هـب  ار  شفیرـش  هزاـنج  تشذـگرد و  ناـهج  زا  لاس 1365 ه'ق  رد  ات  تفای  تنوکـس  يراـبجا ، تماـقا 
.دندرک نفد  يریاح  ياقآ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  نفدم  کیدزن  اهیلع و  هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح 

هب عجار  یکی  هک  دـنک  یم  لقن  ار  باوخ  ود  هیلع  هَّللا  همحر  يزار  دّـمحم  خیـش  ياقآ  موحرم  ناشیا  لاـح  حرـش  مرتحم  هدنـسیون 
هقداص ياهایؤر  زا  نوچ  ناشیا و  ندش  دازآ  هب  عجار  يرگید  تسا و  یقفاب  موحرم  ندرک  سبح  متـش و  برـض و  كانلوه  هثداح 

: مینک یم  لقن  ار  ود  ره  تسا 

هموصعم ترـضح  مرح  رد  هک  مدـید  باوخ  هثداح ، زا  لبق  بش  کی  هک  درک  تیاکح  مق ، رایخا  ماـظع و  تاداـس  زا  یکی  فلا - 
ترضح نآ  حیرض  هدمآ ، قاّسف  هربابج و  ّيز  هب  یعمج  مدید  هاگان  .مشاب  یم  ترایز  هیرگ و  هب  لوغشم  هداتسیا و  اهیلع  هَّللا  مالس 

ندـب هک  مدرک  عزج  هچ  ره  نـم  دـندرب و  هدروآ و  نوریب  ار  وا  ندـب  بارخ و  ار  هموـصعم  ترـضح  رّهطم  ربـق  دـعب  دنتـشادرب و  ار 
رگید یعمج  دهتجم و  يدهم  خیش  ياقآ  يارب  ار  دوخ  باوخ  زور  نآ  حبص  .دندومنن  نم  هب  یتافتلا  دیرب  یم  اجک  ار  ترضح 

ع)  ) تیب لها  همیرک  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


.دش دهاوخ  یگرزب  دمآ  شیپ  دنتفگ : نانآ  .مدومن  لقن 

اب طابترا  ردـقچ  ناشیا  هک  متـسناد  دـش و  ریبعت  نم  باوخ  دـندرب و  نارهت  هب  ار  یقفاب  ياـقآ  داد و  خر  هیـضق  نآ  دـعب  بش  ًاـقافّتا 
(73  ) .دنراد اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح 

، دوبن وا  زا  يربخ  دـیماجنا و  لوط  هب  یقفاب  ياقآ  نادـنز  ماّیا  نوچ  تفگ : زاس  تعاس  هب  فورعم  یمق  یـضترم  دیـس  موحرم  ب - 
، دیآ یم  هلبق  تمس  زا  هیلع  هَّللا  تاولص  رمالا  بحاص  هَّللا  هّیقب  ترضح  هک  مدید  باوخ  رد  یبش  ات  .مدوب  برطـضم  هزادنا  یب  نم 
رد ایوگ  تعرـس ، تّدش  زا  دـهد و  یم  تکرح  ار  دوخ  هزین  هتفرگ و  تسد  رب  یطخ  تسا و  یبرع  بیجن  بسا  راوس  هک  یلاح  رد 

: دوب نیا  دناوخ  یم  مدینش  هک  یتایبا  زا  دناوخ و  یم  یسراف  هزوجرا  دنلب  يادص  هب  دیامیپ و  یم  هار  اضف 

منک ایرد  قرغتسم  رس  هب  رس  شموق  نوعرف و  منک  اضیب  دی  دوخ  زا  تفص  یسوم  مدمآ  زاب 

لاح اب  دـینادرگ و  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  رّهطم  مرح  هب  ار  ور  هناخدور و  لپ  يذاحم  ای  لپ  يور  دیـسر  ات  دـمآ 
: دومرف هیرگ 

ِکَنْصِحاوُرَسَکَو ِکَتَمْرُحاوُکَتَهًامْوَق  ُهَّللا  َنََعل  ، ُهَمُولْظَْملایتَّمَعای ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

هراشا دنتـسکش -  ار  وت  مکحم  هعلق  هدرک و  ار  وت  تمرح  کته  هک  یناسک  دنک  تنعل  ادخ  نم ، همولظم  هّمع  يا  وت  رب  مالـس  ینعی 
دننام مالـس ، نیا  زا  سپ  دـندومن و  ّتیذا  نیهوت و  ار  وا  تسود  هدراذـگ و  وا  مرح  رد  تراسج  مدـق  شفک ، اب  هک  نیملاـظ  نآ  هب 
باوخ زا  لاحـشوخ  هنحـص  نیا  مدـید  زا  دـیآ ، یم  رهـش  هب  هک  مدرک  یم  نامگ  باوخ  رد  نم  تفر و  نارهت  فرط  هب  عمـال ، قرب 

صالخ نادنز  زا  ناشیا  متفگ : هناخ  لها  هب  مدش و  رادیب 
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.تفر یم  وا  یصالخ  يارب  نارهت  فرط  هب  هجرف  هَّللا  لّجع  نامز  ماما  هک  مدید  باوخ  متفگ : ییوگ ؟ یم  اجک  زا  وت  دنتفگ : دش ،

(74  ) .تسا هدمآ  نوریب  نادنز  زا  زور ، نامه  هک  دیسر  ربخ  رگید  زور  ًاقافتا 

رارـشا و هلمح  زیگنا  فسأت  نایرج  نآ  تفرگ و  تروص  يولهپ  هاش  اضردّـمحم  لاّمع  يوس  زا  هک  یتمرح  یب  تمرح و  کته  - 2
دّمحم نب  رفعج  ماما  ترضح  تداهـش  زور  اب  فداصم  نیدرورف 1342 و  مّود  مه  نآ  ًاقافتا  .دوب  هیـضیف  هسردم  هب  میژر  نارودزم 
سلجم هیلع  هَّللا  ناوضر  یناـگیاپلگ  ياـقآ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  گرزب ، عـجرم  يوـس  زا  زور  نآ  .دوـب  مالّـسلا  هیلع  قداـصلا 

ات قباس  گرزب  ضوح  نیبام  ینعی  ربنم  يولج  هدمآ و  درگ  اجنآ  رد  میظع  رایسب  یتیعمج  دوب ، رارقرب  هیضیف  هسردم  رد  يراوگوس 
يراصنا جاح  ياقآ  موحرم  ریهـش  ظعاو  ینارنخـس  يانثا  رد  .دندوب  هدرک  لاغـشا  هاش  نیرومأم  اهودنامک و  ار  هناخباتک  برد  ولج 

دروم و یب  ياه  تاولص  اب  یهاگ  دندرک ، سلجم  مظن  ندز  مه  هب  يرگ و  لالخا  هب  عورـش  ناراکتیانج  نآ  هیلع  هَّللا  ناوضر  یمق 
كرش ياهراعش  دنداتسیا و  دنتفرگ ، هدنیوگ  تسد  زا  ار  سلجم  لرتنک  هرخالاب  ات  دندرک  شاشتغا  داجیا  راعش ، ندادرـس  اب  ینامز 

مدرم نیلّـصحم و  املع ، باّلط ، ناج  هب  راو  هناوید  دـعب  دندادرـس و  يولهپ  نادـناخ  هاـش و  عفن  هب  نید و  ياـملع  هیلع  ار  دوخ  دولآ 
دوخ هدنب  هچنآ  تسین و  فیـصوت  لباق  هک  دوب  نانچ  هنحـص  دندز ، یم  مکحم  داتفا  یم  ناشتـسد  هب  هک  ار  سکره  هداتفا  ناملـسم 

.تشاذگ ياج  رب  زین  يا  هتشک  ارجام  نآ  دنتخاس و  مودصم  حورجم و  ار  يدایز  هّدع  هرخالاب  .دیآ و  یمن  فصو  هب  مدید 

همطاف ترضح  رّهطم  مرح  ِقیتع  نحص  هب  لصژتم  هیضیف  هسردم  هک  تسا  هّجوت  لباق 
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تـسرد رد  نآ  ًاقافتا  دوش و  یم  زاب  كرابم  نحـص  نآ  هب  هسردـم  ياهرد  زا  يرد  هکنآ  رتـالاب  تسا و  اـهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم 
.تسا مالّسلاامهیلع  یسوم  تنب  همطاف  ترضح  رّونم  ربق  رّهطم و  مرح  الط و  ناویا  اب  يذاحم 

نیا ات  هدوب و  موسوم  هناتـسآ ، هسردـم  مان  هب  مهدزای  نرق  ات  هسردـم  نیا  دـنا : هتفگ  قیقحت  لها  مرتحم و  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  و 
(75  ) .دنتفگ یم  زین  نحص  هسردم  ار  نآ  مق ، مدرم  مه  رخاوا 

تـسد هب  یتشهب  يوناب  نآ  ناما  نما و  مرح  رد  اهیلع و  هَّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  نامـشچ  شیپ  تسرد  روبزم  تیانج  نیارباـنب 
، اهیلع هَّللا  مالس  رفعج  نب  یسوم  رتخد  هَّللا ، هّیفص  میرح  رد  دنتـسکش و  ار  مرتحم  مرح  نآ  تمرح  تفرگ و  تروص  يولهپ ، لاّمع 

محر یب  ناکافس  نآ  زا  ار  ناملسم  مدرم  ترفن  هثداح  نیا  دندش و  تسا  تایانج  نیرتگرزب  هک  لتق  برض و  ّبس ، متـش ، بکترم 
قدص دیدرگ و  نانآ  ضارقنا  يارب  دـعاسم  يا  هنیمز  هدروآ ، مهارف  ار  طحنم  میژر  نآ  لالحمـضا  لاوز و  تامدـقم  تخیگنارب و 

.دینادرگ دوبان  تسکش و  مه  رد  ار  وا  دنوادخ  درک ، مق  هرابرد  ءوس  دصق  هک  يراّبج  ره  دومرف : هک  دش  رهاظ  فیرش  ثیدح  نآ 

هب ارس  ود  يوناب  نآ  مّلسم  تمرح  نتسکش  اهیلع و  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  رّونم  ربق  هب  راکشآ  بدا  ءوس  میقتـسم و  کته  يرآ ،
داد ماجنا  ار  نیگنن  همانرب  نیا  رسپ  مّود ، راب  درک و  ار  یناسناریغ  مادقا  نیا  ردپ  رابکی  .تفرگ  تروص  نامیا  یب  ِرـسپ  ردپ و  هلیـسو 
دوخ يارب  ار  ینامـسآ  ناگتـشرف  یهلا و  راونا  طبهم  هب  یمارتحا  یب  یتشهب و  يوناب  تمرح  کته  گنن  رـسپ  ردپ و  نیا  هجیتنلاب  و 

دندرک و بسک 
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، مارتحا لالجا ، همه  نآ  ياج  هب  دندیرخ و  دوخ  يارب  ار  لمع  نیا  ییاوسر  تحاضف و  راگدرورپ  كاندرد  میلا و  باذع  رب  هوالع 
هتـشگرب تخب  دوجوم  ود  نیا  تفرگ ، تروص  یتشهب  يوناب  نآ  هب  تبـسن  راجاق  يوفـص و  نیطالـس  زا  هک  یـسیدقت  ریمعت و  اـنب ،

دبا يارب  اهیلع  هَّللا  مالـس  هموصعم  همطاـف  ترـضح  ناگدادـلد  ناملـسم و  مدرم  نیرفن  نعل و  دـندز و  یتشز  مادـقا  نینچ  هب  تسد 
رفعج نب  یـسوم  ترـضح  ردـقنارگ  رتخد  ادـخ و  سومان  سدـق  میرح  هب  هک  ینارگمتـس  تبقاع  تسا  نیا  دـیدرگ و  ناـنآ  هّجوتم 

.دننک تناها  مالّسلااهیلع 

مق رخافم  زا  یهورگ  تاراختفا و  زا  یشخب 

هراشا

.تسا یناوارف  تاراختفا  مق  مدرم  مق و  يارب 

زا یـضعب  هکنیا  اه  نآ  هلمج  زا  دـنا و  هداتـسرف  سمخ  موصعم ، ناماما  يارب  هک  یناسک  لّوا  هک  تسا  نیا  نانآ  تاراختفا  هلمج  زا 
.تسا هدش  اطع  اهنآ  هب  ناراوگرزب  نآ  هیحان  زا  یتعلخ  ای  رتشگنا  هتفرگ ، رارق  مالّسلا  مهیلع  همئا  صاخ  مارتحا  مارکا و  دروم  نانآ 

دنا و هدومرف  اطع  اهنآ  هب  یفحت  ایاده و  هدرک ، مارکا  ار  نانآ  زا  يرایسب  تعامج  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  زا  یـضعب  هکنیا  هلمج  زا  و 
.دنا هداتسرف  اهنآ  يرب  نفک  ای  هداد ، نفک  نانآ  زا  یضعب  هب 

لقن اهناتساد  باب ، نیا  رد  دراد و  مالّسلا  مهیلع  یلع  لآ  یلع و  اب  طابترا  رد  ناشخرد  رایـسب  يا  هقباس  مق  ناتـسرهش  یّلک  روط  هب 
تیب تسیبو  دص  دودـح  رد  هک  دورـس  تیبلها  هب  عجار  یبلاج  راعـشا  يو  .تسا  یعازخ  لبعد  هّیـضق  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدـش 
.دـهد رارق  دوخ  نفک  ءزج  ار  نآ  ات  دنـشاب  هدیـشوپ  اقآ  هک  تساوخ  يا  هماج  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  وا  یلقن ، قبط  تسا و 

تمحرم وا  هب  هدروآرد ، ار  دنتشاد  نت  رد  هک  ینهاریپ  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 
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لبعد دشورفب و  نانآ  هب  مهرد  رازه  یـس  هب  ار  نآ  هک  دندرک  تساوخرد  لبعد  زا  دندش و  هاگآ  نایرج  نیا  زا  مق  مدرم  .دـندومرف 
یهاوخ یم  رگا  دنتفگ : وا  هب  دـنتفرگ و  وا  زا  ار  هّبج  نآ  روز  هب  دنتـسب و  درک ، یم  روبع  وا  هک  ار  یهار  دـندمآ و  نانآ  .تفریذـپن 

(76  ) .یناد یم  رتهب  تدوخ  هن  رگا  ریگب و  ار  لوپ  نیا 

امـش يارب  زا  یعفن  هک  مه  بصغ  تروص  هب  داد و  مهاوخن  امـش  هب  ار  نآ  تبغر  اضر و  يور  زا  نم  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : وا 
کی مهرد و  رازه  یس  هک  دندرک  هحلاصم  وا  اب  هرخالاب  .درک  مهاوخ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  ار  امـش  تیاکـش  نم  درادن و 

نیتسآ نآ  لـبعد  دـیدرگ و  یـضار  وا  دـنداد و  وا  هب  دـندرک و  قفاوت  بلطم  نیا  رب  دـنهدب و  وا  هب  رتـسآ  هیحاـن  زا  نهاریپ  نیتـسآ 
(77  ) .داد رارق  دوخ  نفک  رد  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  نهاریپ 

لاـح حرـش  میزادرپ و  یم  نیرخأـتم  امدـق و  زا  مق  یبهذـم  یملع و  گرزب  لاـجر  رخاـفم و  زا  رفن  دـنچ  یماـسا  رکذ  هـب  کـنیا  و 
.میهد یم  هئارا  ار  نانآ  زا  يرصتخم 

یمق مدآ  نب  ایرکز  - 1

هک دنا  هدومرف  وا  هب  عجار  یتاکن  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تسا و  مالّـسلاامهیلع  داوج  ترـضح  اضر و  ترـضح  باحـصا  زا  وا 
.تسوا يونعم  یملع و  تاماقم  جوا  زا  یکاح 

مهارف میارب  تسا و  رود  نم  هار  دایز و  رایسب  نم  تفاسم  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  : " دیوگ یم  ّبیـسم  نب  یلع 
یمق مدآ  نب  اّیرکز  زا  دومرف : مریگ ؟ ارف  ار  دوخ  نید  ملاعم  یسک  هچ  زا  نیاربانب  .مسرب  امش  روضح  هب  مهاوخب  نامز  ره  هک  تسین 

نید رب  دامتعا  دروم  هک 
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مزاین دروم  هک  یلیاسم  همه  هدیسر و  مدآ  نب  اّیرکز  روضح  هب  متشگزاب  دوخ  نطو  هب  نوچ  دیوگ : یم  ّبیـسم  نب  ّیلع  .تسایند  و 
(78  ) .مدرک شسرپ  وا  زا  دوب 

همان هار  يانثا  رد  میتفر ، جح  يوس  هب  مدآ  نب  اّیرکز  تشذگرد  زا  دعب  هام  هس  : " دنیوگ یم  دمحم  نب  نسح  قاحـسا و  نب  دّـمحم 
زا ِدرم  نآ  دروم  رد  یهلا  ياضق  زا  هک  دیدوب  هدرک  ینایرج  دای  دندوب : هتشون  نآ  رد  دیسر و  نامتسد  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 
هک يزور  تفر و  ایند  زا  هک  يزور  دـمآ و  ایند  هب  هک  زور  نآ  رد  هک  داب  وا  رب  ادـخ  تمحر  .تفرگ  تروص  اـیرکز -  هتفر -  اـیند 

نآ و هب  لیاق  قح و  هب  فراع  هک  یلاح  رد  دینارذگ ، ار  دوخ  یگدـنز  مایا  وا  هک  تقیقح  هب  سپ  ددرگ ! یم  ثوعبم  هدـش و  هدـنز 
رب ادخ  تمحر  .دومن  یم  مایق  دوب  هدینادرگ  بجاو  لوسر  ادخ و  هچ  ره  هب  .درک  یم  باسح  ّقح  ياپ  هب  ار  تالکـشم  دوب و  رباص 

دهدب و ار  وا  ّتین  شاداپ  دنوادخ  سپ  .دادن  رییغت  هدومنن و  لیدـبت  ار  نآ  درکن و  ماکحا  ضقن  هک  یلاح  رد  تشذـگرد ، هک  اب  وا 
(79 " ) .دنک اطع  يو  هب  ار  وا  يوزرآ  نیرتمهم 

ما هداوناخ  ناگتـسب و  نایم  زا  هک  دراد  میمـصت  نم  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  : " دـیوگ یم  دوخ  مدآ  نب  اـّیرکز 
زا وت  ببـس  هب  الب  اریز  نکم ، ار  راک  نیا  هن  دـندومرف : ترـضح  .دـنا  هدـش  دایز  اـهنآ  رد  هاـنگ  لـها  اهفـس و  هکنآ  هچ  .مور  نوریب 

(80 " ) .دش یم  الب  عفد  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تکرب  هب  دادغب  لها  زا  هک  نانچ  نآ  دوش ، یم  عفد  تناگتسب  تیبلها و 

رد و 
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: دندومرف مدآ  نب  اّیرکز  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  تسا  هدمآ  یلقن 

هب دنوادخ  هک  یتسار  مالّـسلا ؛" هیلع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ِْربَِقب  َدادـَْغب  ِلْهَا  ْنَع  َءالَْبلا  ُعَفْدَـی  امَک  ُْمق  ِلْهَا  ْنَع  َِکب  َءالَْبلا  ُعَفْدَـی  َهَّللا  َّنِا  "
.دیامرف یم  عفد  ار  الب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ربق  اب  دادغب  لها  زا  هکنانچ  دنک ، یم  عفد  ار  الب  مق  لها  زا  وت  هلیسو 

.دندیسر هکم  هب  ات  دوب  ترضح  لمحم  مه  ینعی  لیمز ؛ مدآ  نب  ایرکز  هک  دنتفر  جح  هب  هنیدم  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یلاس 
(81)

.تسا نانیمطا  تقاثو و  هجرد  العا  رد  راوگرزب  نآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  نیا  زا  هرخالاب  و 

، هعقب نآ  هک  دراد  رارق  يا  هعقب  ریز  رد  تـسا و  یمق  يازریم  موـحرم  ربـق  یکیدزن  مـق ، ناخیـش  كراـبم  هربـقم  رد  وا  فیرـش  ربـق 
.دنا هدرک  يراکیشاک  ار  نآ  یجراخ  يامن  هدش ، انب  دیدجت 

یمق ریرج  وبا  ای  سیردا  نب  ایرکز  - 2

.تسا هتـشاد  زین  یباتک  هدرک و  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  اضر  ترـضح  مظاک و  ترـضح  قداص ، ترـضح  زا  وا  هک  تسا  هدش  هتفگ 
(82)

ریرج یبا  تشذگرد  نایرج  هزات  مدش و  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  رب  دراو  بش  لوا  :" تسا هتفگ  هک  هدش  لقن  مدآ  نب  ایرکز  زا  و 
نخـس نم  اب  نانچمه  دـندرک و  تمحر  بلط  هدومرف و  مّحرت  وا  رب  هاگنآ  دـندرک و  شـسرپ  نم  زا  وا  هب  عجار  اقآ  .دوب  هدـش  عقاو 

(83 " ) .دندروآ ياج  هب  حبص  زامن  دنتساخرب و  ترضح  دش و  حبص  ات  ناشیا  اب  نم  دنتفگ و 

لاس هک  تسا  هدـش  هتفگ  تسا و  یمق  يازریم  مدآ و  نب  اـیرکز  ریق  یکیدزن  مق و  ناخیـش  ینعی  خویـشلا ، هربقم  رد  وا  فیرـش  ربق 
(84  ) .تسا هدوب  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  تلحر  زا  سپ  لاس 201 ، شتلحر 

یمق يرعشا  دعس  نب  هَّللادبع  نب  قاحسا  نب  دمحا  - 3

يرکسع ترضح  صاوخ  زا  تسا و  هدرک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  يداه  ترـضح  داوج و  ترـضح  زا  .تسا  مق  لها  نیثّدحم  زا  وا 
خیـش ناونع  هب  هدوب ، هموصعم  ماما  هس  باحـصا  زا  هکنیا  رب  هوـالع  وا  .دراد  تیاور  زین  ناـشیا  زا  هتفر و  یم  رامـش  هب  مالّـسلا  هیلع 

.تسا هدرک  راهتشا  زین  نییمقلا 

.تسا یفاک  وا  يالاو  نأش  عیفر و  ماقم  نایب  يارب  مادک  ره  هک  هدش  لقن  گرزب  درم  نیا  هب  عجار  نایرج  ود 

هلیسو ن هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نسحلا  نب  تجح  نامز  ماما  رادید  مالّسلا و  هیلع  يرکسع  ماما  روضح  هب  وا  فّرشت  - 1
: راوگرزب
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هب عجار  هک  متـشاد  میمـصت  مدش و  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  رب  دراو  تسا : هتفگ  قاحـسا  نب  دمحا  هک  هدرک  لقن  قودص  خـیش 
هدرک نخس  هب  ادتبا  .منک  شسرپ  يو  زا  ترضح  نآ  تافو  زا  سپ  نیشناج 
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ات تشاذگن و  یلاخ  قلخ ، رب  دوخ  تّجح  زا  مدآ  تقلخ  زاغآ  زا  ار  نیمز  یلاعت  كرابت و  يادخ  قاحسا ! نب  دمحا  يا  دندومرف : و 
نیمز تاکرب  دیامن و  یم  لزان  ناراب  هدرک و  عفد  نیمز  لها  زا  ار  الب  تجح  نآ  تکرب  هب  تشاذگ ، دهاوخن  یلاخ  مه  تمایق  مایق 

.دروآ یم  نوریب  وا  هلیسو  هب  ار 

؟ تسیک امش  زا  دعب  هفیلخ  ماما و  سپ  ربمایپ ! هداز  يا  مدرک : ضرع 

هام دننامه  شتروص  هک  دندوب  هتفرگ  شود  رب  يا  هّچب  رسپ  دندمآ ، نوریب  نوچ  دندش و  قاتا  لخاد  هتساخرب ، تعرـس  اب  ترـضح 
فرط زا  هک  یتشادگرزب  مارتحا و  نآ  رطاخ  هب  رگا  قاحسا ! نب  دمحا  يا  دومرف : .درب  یم  هلاس  هس  ناکدوک  هب  دوب و  هدراهچ  بش 
مَّلَـسِو ِهلآَو  ِْهیَلَع  هَّللا  یّلَـص  ربمایپ  هینک  مه  مانمه و  وا  .مداد  یمن  ناشن  وت  هب  ار  دوخ  دنزرف  نیا  نم  دوبن ، يراد  وا  ياهتجح  ادخ و 

.دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچنآ  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا 

دشاب هتشاد  یتبیغ  نانچ  دنگوس  ادخ  هب  .تسا  نینرقلاوذ  لثم  مالّسلا و  هیلع  رـضخ  لثم  تّما ، نیا  رد  وا  لثم  قاحـسا ، نبدمحا  يا 
هب ار  وا  هدینادرگ  تباث  يو  تماما  هدیقع  رب  ار  وا  دـنوادخ  هک  یـسک  رگم  دـنکن ، ادـیپ  تاجن  تکاله  زا  یـسک  تبیغ  نآ  رد  هک 

.درادب قفوم  جرف  لیجعت  ياعد 

هچبرـسپ نآ  ناهگان  دوش ؟ نئمطم  نادب  نم  بلق  هک  تسه  يا  هناشن  ایآ  نم  يالوم  زا  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  قاحـسا  نب  دمحا 
؛ قاحِْـسا َْنب  َدَمْحَا  ای  ٍْنیَع  َدَْعب  ًاَرثَا  ُْبلْطَت  الَف  ِِهئادْعَا  ْنِم  ُمِقَْتنُْملاَو  ِهِضْرَا  یف  ِهَّللا  ُهَّیَِقب  اَنَا  تفگ : حیـصف  یبرع  نابز  اب  دـمآ و  نابز  هب 

رد هَّللاهّیقب  منم  ( 85)
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! قاحسا نب  دمحا  زا  دشابن  رثا  یپ  رد  نیع ، هدهاشم  زا  دعب  سپ  ادخ ، نانمشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  نیمز و 

.مدمآ نوریب  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  دزن  زا  ینامداش  حرف و  اب  نم  دیوگ : یم  دمحا 

زا يأر  نم  ّرـس  رد  قاحـسا  نب  دـمحا  تسا : هدـمآ  نآ  رخآ  رد  هک  هدرک  لقن  ار  یطوسبم  ثیدـح  هّرـس  سدـق  قودـص  خیـش  - 2
.تساوخ دوخ  نفک  تهج  هب  يا  هچراپ  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح 

یم وت  هب  مه  یتساوخ  هک  ار  هچنآ  تدوخ و  فراـصم  يارب  رگم  نکم  جرخ  ار  نیا  دـندومرف : هداد و  وا  هب  مهرد  هدزیـس  ترـضح 
.دسر

 - باهذ لپ  رـس  ناولح -  یخـسرف  هس  هب  میدرک و  تعجارم  نامیالوم  تمدـخ  زا  نوچ  : " دـیوگ یم  ربخ  يراو  هَّللادـبع  نب  دـعس 
رد میدـش  ناولح  دراو  نوچ  میدـیدرگ و  سویأـم  وا  زا  هک  يروط  هب  دـش ، راـمیب  تخـس  درک و  بت  قاحـسا  نب  دـمحا  میدیـسر ،

.تفر دوخ  هاگباوخ  هب  سکره  ور  نیا  زا  دیراذگب و  اهنت  ارم  بشما  دومرف : دمحا  .میدرک  لزنم  ییارسناوراک 

یم هک  مدـید  ار  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  میالوم  مداخ  روفاـک ، هاـگان  هک  مدرک  زاـب  مشچ  سپ  مداـتفا ، رکف  رد  حبـص  کـیدزن 
تبیـصم دهد و  رارق  یبوخ  ریخ و  هب  ار  امـش  يازع  گوس و  دنوادخ ، ْمُِکتَّیِزَر ؛ ِبُوبْحَْملِاب  َرَبَج  ْمُکازَع َو  ِْریَْخلِاب  ُهَّللا  َنَسْحَا  دـیوگ :

ار وا  دیزیخرب و  نونکا  .دـش  غراف  دـمحا ، امـش ، قیفر  نفک  لسغ و  تفگ : دـعب  دـیامرف و  ناربج  تسا  بوبحم  هک  هچنآ  اب  ار  امش 
(86 " ) .دش بیاغ  ام  مشچ  زا  هاگنآ  تسا ، مالّسلا -  هیلع  يرکسع  ماما  ناتیاقآ -  دزن  رد  امش  نیرتزیزع  وا  هک  یتسار  دینک ، نفد 

دوب هداتسرف  اجنآ  هب  ارماس  زا  نفک  اب  ار  مداخ  روفاک  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  يرآ ،
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.دنک نفک  دهد و  لسغ  ار  وا  ات 

یمق میهاربا  نب  یلع  - 4

رد هماقم  هَّللا  یلعا  ینیلک  خیش  موحرم  .تسا  هدوب  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  اب  رـصاعم  هیماما و  تاور  هلمج  زا  وا 
یم راوگرزب  نآ  رب  ینیلک  خیـش  دامتعا  قوثو و  لامک  زا  تیاکح  نیا  هدرک و  لقن  وا  زا  ار  يرایـسب  تایاور  یفاک  فیرـش  باـتک 

.دنک

ریـسفت باتک  اهنآ  نیرتفورعم  دـیاش  نکیل  ( 87  ) .تسا هدـش  هدرب  ماـن  هدـنام و  یقاـب  راوگرزب  نآ  زا  یتیاور  یملع و  ددـعتم  راـثآ 
ترـضح زا  مشاه  نب  میهاربا  شراوگرزب  ردپ  قیرط  زا  هک  تسا  يا  هفیرـش  تایاور  رب  یکتم  هدـش و  عبط  دـلج ، ود  رد  هک  تسوا 

شزرا زا  تسا ، مک  مالّـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ناشیا و  نیب  طیاسو  نوچ  تسا و  هدرک  لـقن  مالّـسلاامهیلع  قداـص  ترـضح  رقاـب و 
.تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  باحصا  زا  وا  ردپ  ًانمض  .دوب  دهاوخ  رادروخرب  ییالاب 

هب نادـنمقالع  نامیا و  لـها  تراـیز  ّلـحم  دراد و  رارق  ناخیـش  هربقم  کـیدزن  تسا و  یفیرـش  هّبق  ياراد  تفر و  اـیند  زا  مق  رد  وا 
.تسا تیبلها 

یمق هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسحلا  نب  یلع  - 5

هب عجار  یشاجن  روهـشم ، گرزب و  یلاجر  .دوش  یم  هدربمان  لوا  قودص  ناونع  هب  وا  زا  تسا و  هیوباب  نبا  هب  فورعم  راوگرزب  نآ 
هیحان لـیکو  حور -  نب  نیـسح  اـب  دـمآ و  قارع  هب  وا  .ناـنآ  هقث  هیقف و  مدـقتم و  شدوخ و  ناـمز  رد  نّییمقلا  خیـش  دـیوگ : یم  وا 

هک تساوخ  وا  زا  درک و  هبتاکم  دوسا ، رفعج  نب  یلع  هلیـسو  هب  وا  اب  سپـس  .دومن  شـسرپ  وا  زا  یلیاسم  درک و  تاقالم  هکراـبم - 
ادخ زا  هک  دوب  هتساوخ  اقآ  زا  همان  نآ  رد  دناسرب و  ترضح  نآ  هب  دوب ، هتـشون  مالّـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  هب  هک  ار  يا  هضیرع 

اطع وا  هب  يرسپ  دنهاوخب 
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هب راکوکین  رسپ  ود  يدوز  هب  میدناوخ و  وت  تجاح  دروم  رد  ار  ادخ  هدرک و  اعد  ام  هک  دمآ  هسّدقم  هیحان  زا  باوج  دعب ، دیامرف و 
(88  ) .دندش ّدلوتم  وا  يارب  هَّللادبعوبا  يرگید  فورعم و  قودص  رفعجوبا ، یکی  رسپ ، ود  هاگنآ  .دش و  دهاوخ  اطع  وت 

زا هک  هچنآ  ربانب  فورعم -  قودص  شدـنمورب  دـنزرف  مالک  زا  نکیلو  .درب  یم  مسا  راوگرزب  نآ  زا  ار  باتک  تسیب  دودـح  ومه  و 
(89  ) .تسا هتشاد  فیلأت  باتک و  تسیود  وا  هک  دوش  یم  هدافتسا  هدش -  لقن  میدن  نبا  تسرهف 

.تسین تسد  زد  اهنآ  زا  يزیچ  هدش و  عیاض  راثآ  نآ  فسالا  عم  یلو 

مالـسالا و تجح  مق ، هـیملع  هزوـح  لـضافا  زا  یکی  تـسا و  هدرک  لـقن  ار  وا  ياواـتف  فـلتخم  رد  هماـقم  هَّللا  یلعا  هماـّلع  موـحرم 
یبا نبا  ياواتف  همیمـض  هب  هدرک و  يروآ  عمج  ار  وا  ياواـتف  هیلع  هَّللا  همحر  يدرجورب  میحرلادـبع  خیـش  ياـقآ  موحرم  نیملـسملا 

.تسا هتخاس  رشتنم  پاچ و  نیملعلا " يواتف   " مان هب  لیقع 

یلعا لّوا  دیهش  موحرم  هعیش ، لوا  زارط  هیقف  لقن  قبط  هک  يروط  هب  تسه  هدوب و  رادروخرب  یـصاخ  رابتعا  زا  راوگرزب  نیا  ياواتف 
یمن يا  هلأسم  رد  ار  یّـصن  هک  یماگنه  هب  دوب ، هیلع  هَّللا  همحر  هیوباب  نبا  خیـش  عیارـش  باتک  رد  هک  هچنآ  هب  باحـصا  هماقم ، هَّللا 

(90  ) .دنتشاد وا  هب  هک  دوب  ینظ  نسح  رطاخ  هب  نیا  دندروآ و  یم  باسح  هب  يو  تیاور  دننام  ار  وا  ياوتف  هدرک ، کّسمت  دنتفای ،

رد هداتـسرف  وا  يارب  هک  یفیرـش  عیقوت  رد  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هک  سب  نیمه  راوگرزب  نآ  ردـق  تلالج  رد 
نم خیش  يا  یهیقَف : يدَمَتْعُم َو  یْخیَش َو  ای  دنا : هدومرف  موقرم  وا  هب  باطخ 
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يرمس دمحم  نب  یلع  میدوب و  دادغب  رد  هیوباب  نبا  تافو  لاس  رد  ام  دنیوگ : یم  مق  لها  زا  یهورگ  نم ! هیقف  نم و  دامتعا  لحم  و 
تسا و ملاـس  وا  هدیـسر و  هماـن  میتـفگ : یم  اـم  درک و  یم  لاؤس  هیوباـب  نبا  هب  عجار  اـم  زا  هتـسویپ  هسدـقم -  هیحاـن  يـالکو  زا  - 

دنوادخ تفگ : وا  .میداد  باوج  هنوگنادب  مه  ام  درک و  ار  شـسرپ  نامه  ام  زا  يزور  ات  تشذگ  .دنک  یم  ریبدـت  ار  دوخ  ياهراک 
.دش حور  ضبق  تعاس  نیمه  رد  وا  هکنآ  هچ  دهد ، شاداپ  رجا و  امش  هب  هیوباب -  نبا  نیسحلا -  نب  یلع  دروم  رد 

هداد ربخ  دـمآ ، همان  هک  زور  هدـجه  ای  هدـفه  زا  دـعب  میدرک و  تبث  تعاس ، زور و  هام و  رظن  زا  ار  خـیرات  نآ  ام  دـنیوگ : یم  نانآ 
(91  ) .تسا هدوب  هتفر  ایند  زا  تعاس  نامه  رد  راوگرزب  نآ  هک  دندوب 

ربق تسا و  یهاگراب  هعقب و  ياراد  تفر و  ایند  زا  هدوب ، يو  یلـصا  هاگیاپ  هاگداز و  هک  مق  رد  مدقتم  ردقلا و  لیلج  ملاع  نآ  يراب 
.تسا نادنمقالع  نادنمتجاح و  لد و  لها  هاگترایز  شفیرش 

قودص هب  فورعم  یمق ، هیوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  - 6

ردـپ تساوخرد  هب  هک  دوب ، هیلع  هَّللا  تاولـص  رمالا  بحاص  ترـضح  ياعد  تکرب  هب  وا  دوجو  تفای و  دـلوت  مق ، ناتـسرهش  رد  وا 
.تفرگ تروص  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  وا  مرتحم 

نیسح مان  هب  یصخش  هک  دراد  هّیـضق  نامه  لابند  میدرک و  رکذ  ار  نامز  ماما  ياعد  نایرج  لوا ، قودص  خیـش  تالاح  حرـش  رد  و 
متفای تدالو  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ياعد  هب  نم  دومرف : یم  قودص -  خیش  رفعجوبا -  هک  مدینش  نم  : " تسا هتفگ  هَّللادیبع  نب 

(92 " ) .درک یم  راختفا  بلطم  نیدب  و 

، مق رد  راوگرزب  نآ 
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خیراـت درک ، ترجاـهم  اـجنآ  هب  ير  لـها  تساوـخرد  هب  درب و  رفاو  هدافتـسا  مـق  رد  دوـخ  رـصع  خـیاشم  اـملع و  زا  تفاـی و  دـشر 
میحرلادـبع خیـش  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم  لیلج  ققحم  هک  يراهظتـسا  قبط  اـما  تسا ، هدـشن  رکذ  صّخـشم  تروص  هب  ناـشترجاهم 

قودص خیـش  تافیلأت  زا  هس  ره  هک  یلاما -  لاصخ و  اضرلا و  رابخا  نویع  ياهباتک  زا  یعـضاوم  زا  هیلع  هَّللا  همحر  يزاریـش  ینابر 
(93  ) .تسا هدوب  بجر 347 ه'ق  زا  لبق  لاس 339 ه'ق و  بجر  هام  زا  دعب  ير  هب  ناشیا  ترجاهم  دنا ، هدرک  تسا - 

.میرادن فیلأت  ترثک  رد  ناشیا  دننام  یسک  هّیماما  ياملع  نایم  رد  ًارهاظ  تسا و  دایز  رایسب  گرزب  درم  نآ  تافیلأت  راثآ و 

.تسا هدرک  رکذ  ار  قودص  خیش  ياه  باتک  یماسا  قرو  ود  دودح  رد  یشاجن 

لاح دندرک و  یم  بلاطم  ثیدح و  عامتـسا  وا  زا  هفیاط  خویـش  .دش  دادغب  دراو  لاس 355 ه'ق  رد  هک  تسا  هدـمآ  وا  تالاح  رد  و 
ترثک بلاطم و  تیاور و  ثیدح و  ظفح  رد  وا  دننام  یسک  نییمق  نایم  رد  تسا و  رایسب  وا  تافنصم  .دوب  لاس  هزات  دوخ  وا  هکنآ 

.تسا هدوب  دنمورین  يوق و  رایسب  هرظانم  ماقم  رد  تسا و  هدنزرا  رایسب  وا  تارظانم  تاثحابم و  ( 94  ) .تسا هدشن  هدید  ملع 

.دنا هدناوخ  نیثّدحملا  سییر  ار  وا  درک و  ادیپ  قودص  هب  راهتشا  شیاهلقن ، تایاور و  رب  املع  دامتعا  تدش  رثا  رب 

و : "... دیوگ یم  دشابن ، یسرد  ار  ناشیا  هک  هدرک  مهتم  ار  هعیش  هک  یّنس  ياملع  زا  یکی  باوج  رد  يزار  ینیوزق  لیلجلادبع  خیش 
ظعو فیناصت و  زا  درک  ناوت  راکنا  هنوگچ  درخ  ار  هیلع ، هَّللا  همحر  هیوباب ، رفعجوبا  ریبک ، خیش  یگرزب  لضف و 
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(95 " ) .تسین هدیشوپ  وا  تناما  دهز و  تاکرب  لضف و  ملع و  رثا  نالیا ، ناتسکرت و  دالب  ات  ير  زا  سرد و  و 

همه داتـسا  تسا و  راوگرزب  یخیـش  هیوباـب ، رفعج  وبا  و  دـیوگ " : یم  فرحنم  نآ  زا  يرگید  نخـس  باوـج  رد  رگید  ياـج  رد  و 
(96 " ) .هفیاط

(95 " ) .عورف لوصا و  زا  دّلجم  دصیس  فنصم  هیوباب ، ریبکلا  رفعجوبا  دیوگ " : یم  زین  و 

ربق تفر و  ایند  زا  دوب  هدیـسر  لاس  دنچ  داتفه و  هب  شفیرـش  رمع  هک  یلاح  رد  يرمق  يرجه  لاس 381  رد  راوگرزب  نآ  هرخالاب  و 
ناگدادلد تسا و  نحـص  مرح و  هاگراب و  هّبق و  ياراد  دشاب و  یم  ینـسح  میظعلادـبع  ترـضح  ربق  کیدزن  ير  رهـش  رد  شفیرش 

.دنیوج یم  كّربت  نادب  دنور و  یم  شترایز  هب  مالّسلا  مهیلع  یلع  لآ  یلع  بتکم 

هیلع هَّللا  ناوضر  یمق  رهاط  دمحم  الم  دنوخآ  - 7

.تسا هدوب  هیوفص  نامز  رد  مق  گرزب  ياملع  زا  وا 

وا .تسا  هدرک  دای  نأشلا  میظع  ردقلا ، لیلج  ، ثدـحم ملکتم ، ، هیقف ، هقث ّققدـم ، قّقحم ، ملاع ، نیوانع : اب  ار  وا  یلماع  لبج  رح  خـیش 
: لیبق زا  تسا ، هدوب  يدّدعتم  تافیلأت  بحاص 

ثیدحلا بیذهت  حرش  - 1

نیفلاخملا هبش  ّدر  یف  نیفراعلا  همکح  - 2

نینمؤملاریما لیاضف  یف  نیعبرالا  - 3

هعمجلا هلاسر  - 4

هیفوص امکح و  رب  ّدر  رد  هینیدلا  دیاوفلا  - 5

(98 ( ) 98  ) .رگید ياهباتک  مالسالاهجَح و  - 6

هدوب رظن  هدیقع و  رد  فالتخا  هیلع  هَّللا  همحر  یناشاک  ضیف  یمان ، رّسفم  ثدحم و  راوگرزب و  نیا  نایم  دنا ، هدرک  هک  یلقن  ربانب  و 
.تسا هتفرگ  یم  هدرخ  وا  رب  و 

تشگرب و دوخ  شور  هدـیقع و  زا  رمع  رخآ  رد  وا  هک  هدـش  هتفگ  : " دـیوگ یم  نایرج  نیا  لقن  زا  دـعب  تاضور ، باـتک  بحاـص 
راذتعا وا  زا  ًاروضح  ات  تفر  نوریب  ناشاک  مزع  هب  مق  زا  هرخالاب  .دیدرگ و  نیب  شوخ  یناشاک  ضیف  هب  تبسن 

ع)  ) تیب لها  همیرک  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


 - ئیـسُْملا َكاتَا  ْدَق  ْنِسُْحم  ای  داد : رد  دادن  دمآ و  وا  هناخ  رد  رب  دیـسر و  ناشاک  هب  ات  دومیپ  مدـق  اب  ار  تفاسم  نیا  مامت  دـیوجب و 
دمآ و نوریب  ضیف  نسحمالم  .تسا  هدمآ  وت  هناخ  رد  هب  راکدب  مدآ  راکوکین ، نسحم و  يا  تسا -  هدوب  نسحم  ضیف ، موحرم  مان 
تشگرب و گنرد  نودـب  رهاط  دـمحم  الم  نآ  زا  دـعب  دـیبلط و  یم  ّتیلح  يرگید  زا  مادـک  ره  دـندرک و  هقناعم  هحفاصم و  مه  اـب 

(99  ) .میامنب ّللا  ناوض  هکنیا  ار و  دوخ  هاادت  سفن و  مضه  متساوخ  اجنیدب  مق  زا  مندمآ  زا  نم  دومرف :

.دیدرگ نوفدم  وا  هعقب  رد  مدآ و  نباّیرکز  ربق  یکیدزن  رد  تفر و  ایند  زا  دوخ  هاگیاپ  مق ، رد  راوگرزب  نیا  هرخالاب 

دنوخآ جاح  هب  فورعم  یمق  اضرمالغ  خیش  - 8

گرزباقآ خیـش  ياقآ  موحرم  .تسا  هتـشاد  دـنوخآ  جاح  هب  راهتـشا  هدوب و  مق  لها  زا  یمق  یلع  بجر  جاـح  دـنزرف  راوگرزب ، نآ 
.تسا هدرک  دای  مظاعا " زا  رّحبتم  هیقف  قّقحم و  ملاع   " هب وا  زا  ینارهت 

رد نآ  زا  دعب  .تسا  هدرک  كرد  ار  يراصنا  یـضترم  خیـش  سرد  لاس  ود  دور و  یم  فجن  هب  یملع  بتارم  لیمکت  يارب  مق  زا  وا 
، دوب هداد  هزوح  لیکشت  ارماس  رد  يزاریش  يازریم  هک  ینارود  مه  لاس  ود  رخآ  رد  دومن و  تکرش  يزاریـش  يازریم  موحرم  سرد 
رد اـت  دـیدرگ ، تعاـمج  هماـقا  ظـعو و  سیردـت و  لوغـشم  دـیدرگ و  مدرم  روما  عـجرم  تشگرب و  مق  هب  هاـگنآ  تفر و  اّرماـس  هب 

.دیدرگ نوفدم  یکباتا ، گرزب  نحص  رد  هنییآ  ناویا  رد  و  ( 100  ) تفر ایند  زا  يرمق  يرجه  لاس 1332  هّجحلا  يذ  مهدزناش 

.تسین وا  فیرش  ربق  يارب  یتمالع  ام  رصع  رد  هتبلا 

راوگرزب نآ 
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، ءاضق باتک  - 5 ّدض ، هلأسم  - 4 یهن ، رما و  عامتجا  - 3 رفاسملا ، هالص  - 2 هالص ، - 1 لیبق : زا  تسا ؛ يددـعتم  یملع  راثآ  ياراد 
.دئارفلا دئالق  - 6

تمه هب  لبق  لاس  دـنچ  هدـش و  پاچ  تسا ، يراصنا  یـضترم  خیـش  شداتـسا  دـیارف  رب  هیـشاح  هک  ریخا  باتک  راثآ ، نیا  ناـیم  رد 
.دیدرگ رشتنم  دش و  پاچ  ًاددجم  تسفا ، تروص  هب  شمرتحم  ناگداون 

رد بناجنیا  تارطاخ  زا  تسا و  هتخادرپ  خیش  تاملک  نییبت  هب  عضاوم ، زا  یـضعب  رد  هک  تسا  دنمـشزرا  يا  هیـشاح  روبزم ، باتک 
دوب و هسردم  نآ  هناخباتک  رد  باتک  نیا  یمیدق  پاچ  زا  يا  هخسن  هک  تسا  نیا  هیوضر ، هسردم  رد  یناوج  نارود  لیصحت و  ماّیا 

هدرک تشاددای  ملئاسر  باتک  هیشاح  رد  ار  نآ  بلاطم  زا  یتمـسق  میدرک و  یم  هعجارم  نادب  هتـسویپ  لیاسر ، هب  لاغتـشا  ماگنه  ام 
.ما

پاچ دنوخآ  موحرم  ناگداون  طسوت  دوبانب  دوب و  الضف  زا  یکی  دزن  رد  راوگرزب  نآ  ياضق  ثحب  زا  يا  هخـسن  هک  تسا  رکذ  لباق 
.دوش

.تافآ ِریخأَّتلا  ِیف  يرآ و  .دیدرگ  یفتنم  هیضق  یلک  هب  تفر و  ایند  زا  اقآ  نآ  ات  دش  ریخأت  فیوست و  ردقنآ  فسالا  عم 

بابرا دمحم  ازریم  جاح  - 9

هداوناـخ کـی  رد  مق و  رد  لاس 1273 ه'ق  رد  بابرا  کیب  یقتدـمحم  دـنزرف  بابرا ، دـمحم  ازریم  جاـح  ياـقآ  هَّللا  تیآ  موحرم 
یتشر و هَّللا  بیبح  ازریم  جاح  موحرم  رـضحم  زا  .تفر  تاـیلاع  تاـبتع  هب  حطـس ، تامدـقم و  ملعت  زا  سپ  .تفاـی  دـلوت  زرواـشک 

.دیدرگ دنم  هرهب  يزاریش  گرزب  يازریم  موحرم  تادافا  رضحم  زا  یتدم  درک و  هدافتسا  یناسارخ  دنوخآ  ياقآ  موحرم 

یمق و نسح  اقآ  اب  یمق ، بابرا  دمحم  ازریم  جاح  : " دیوگ یم  درامش و  یم  يزاریش  يازریم  هذمالت  زا  ار  وا  ینارهت  همالع  موحرم 
ارماس هب  یمق  هَّللادبع  الوم 
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وا زورما  تشگزاب و  مق  هب  هاگنآ  .دوب  فجن  رد  ینایلاس  تفر و  فجن  هب  هَّللادـبع  الوم  اب  دـعب  دوب ، اجنآ  رد  یمک  ياـهلاس  دـمآ و 
(101 " ) .تسا نیفّنصم  نیقّقحم و  نیجّورم و  زا  مق  رد 

تاقیقحت لتقم و  رد  تسا  یباتک  نآ  ینیـسح و  ثیدح  لهچ  ای  هینیـسح  نیعبرا  مان  هب  تسا  يا  هدـنزرا  فیلأت  ياراد  راوگرزب  نآ 
نونک ات  دنراد و  ترضح  نآ  هرابرد  هدراو  تایاور  مالّسلا و  هیلع  ادهّشلادیس  ترـضح  بیاصم  بقانم و  لیاضف و  نوماریپ  یناوارف 

زا هک  ینیسح ، رقاب  دمحم  دیـس  یـشاب ، ّیلوتم  مان  هب  لاس 1328  رد  ار  نآ  : " دـیوگ یم  ینارهت  موحرم  تسا و  هدـش  پاچ  راـب  ود 
" .تشاگن تسا ، مالّسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  دالوا 

هتشاذگن يزیچ  يریاح  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  دنمجرا  ماقم  تشادگرزب  رد  هک  تسا  نیا  راوگرزب  نآ  يایازم  تایصوصخ و  زا 
ذفان هتـسجرب ، ياملع  زا  دوخ  دـنا ، هدـنکفا  تماقا  لحر  هدـمآ و  مق  هب  میرکلادـبع  خیـش  جاح  ياقآ  هک  یماـگنه  هب  وا  اریز  تسا ،

تبسن رایـسب  هدومن و  يراکمه  وا  اب  هتفریذپ و  ار  گرزب  درم  نآ  تماعز  کلذ  عم  تسا ، هتفر  یم  رامـش  هب  رهـش  مرتحم  هملکلا و 
.تسا هدرک  یم  عضاوت  يو  هب 

خیش جاح  ياقآ  هب  دوخ  ریسم  رد  هک  یهاگ  تسا ، هدش  یم  رـصع  نآ  لوادتم  بکرم  راوس  دورب  ییاج  هب  هتـساوخ  یم  تقو  ره  وا 
هب هدـش و  یم  راوس  هرابود  تسا ، هدومن  یم  مارتحا  يادا  هدـش و  یم  هداـیپ  دوخ  يراوس  ناویح  زا  هدرک ، یم  دروخرب  میرکلادـبع 

.تسا هداد  یم  همادا  دوخ  هار 

تبـسانم هب  يریاح  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  يوس  زا  هک  يا  هضور  سلجم  رد  زج  دـنا ، هتفر  یمن  ربنم  باـبرا  ياـقآ  موحرم  زین  و 
هموصعم ترضح  رسالاب  دجسم  رد  اهیلع  هَّللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح  يراوگوس 
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(102  ) .دنا هتفر  یم  ربنم  میرکلادبع ، خیش  جاح  ياقآ  مارتحا  هب  سلجم  نیا  رد  ًءانثتسا  هک  تسا  هدش  یم  دقعنم  اهیلع  هَّللا  مالس 

رعش هعطق  ناشراعـشا  هلمج  زا  تسا و  هتفگ  یم  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  یثارم  حیادم و  رد  راعـشا  هتـشاد و  یفیطل  عبط  راوگرزب  نآ 
: تسا نیا  نآ  علطم  هک  البرک  بیاصم  يروآدای  رصع و  یلو  ترضح  هب  باطخ  رد  تسا  یفورعم 

يراظتنا زا  دعب  هک  دشاب  شوخ  هچ 

/ ناراودیما دنسر  يدیما  هب 

رثا دنناوخ و  یم  صوصخم  زوس  اب  ار  نآ  ناحادم ، یهاگ  ابطخ و  ظاعو و  دوش و  یم  هدـناوخ  سلاجم  زا  يرایـسب  رد  رعـش  نیا  و 
.دراد نیعمتسم  رد  یّصاخ 

نس رد  مق ، هب  يریاح  موحرم  ترجاهم  زا  دعب  لاس  کی  يرجه ، لاس 1341  یلوالا  يدامج  هام  رد  هّجوم  راوگرزب و  یناحور  نآ 
.هیلع هناوضر  هَّللا و  همحر  .دیدرگ  نفد  تسا  هیاپدنلب  ياملع  زا  يرایسب  نفدم  هک  مق  ناخیش  ناتسربق  رد  تشذگرد و  یگلاس   68

یمق مساقلاوبا  خیش  موحرم  - 10

دلوـت مق  رد  يرمق  يرجه  لاس 1281  رد  وا  .دـنا  هدوب  مق  هبّیط  هدـلب  ياملع  مظاـعا  زا  یمق ، یقت  دـمحم  ـالم  دـنزرف  راوگرزب  نآ 
رـضحم زا  نارهت  رد  زین  یتدم  .تفرگ  ارف  یمق  نسحدمحم  خیـش  داوجدـمحم و  خیـش  دـننام  مق  ياملع  دزن  رد  ار  تامدـقم  .تفای 

یلیلخ نسح  ازریم  دننام  یناگرزب  سرد  زا  تفر و  تایلاع  تابتع  هب  سپس  درک و  هدافتسا  ینایتشآ  نسحدمحم  ازریم  جاح  موحرم 
ياه هرهب  ًاعیمج  مهماقم  هَّللا  یلعا  یناسارخ ، دنوخآ  ياقآ  موحرم  يدزی و  مظاک  دـمحم  دیـس  موحرم  ینادـمه و  اضر  اقآ  جاح  و 

.تفرگ ناوارف 

همادا عضو  نیا  اب  هوب و  یتسدـگنت  رقف و  لامک  رد  فجن  رد  لیـصحت  نارود  رد  وا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینارهت  همالع  تراـبع  زا 
ياملع زا  ات  تسا  هداد  لیصحت 
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مرگرس درک و  تعجارم  دوخ  هاگداز  هب  لاس 1322 ه'ق  رد  وا  .تسا  هدش  لیان  داهتجا  يالاو  ماقم  هب  هدیدرگ و  هتسجرب  گرزب و 
.دیدرگ تعامج  تماما  اتفا و  سوفن و  تیبرت  سیردت و 

نیا تسا و  هتـشاد  ییازـسب  رثا  سوفن  تیبرت  رد  يو  لمع  هدوب و  ییالاب  يونعم  تاماقم  بحاص  یملع ، هیلاـع  بتارم  رب  هوـالع  وا 
مق ینید  یملع و  هناـگی  تیـصخش  قلطم و  سییر  وا  مق  هب  يریاـح  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  دورو  ماـگنه  هک  تسا  مّلـسم  بلطم 

گرزب درم  نآ  ربارب  رد  یبیجع  صالخا  اـب  فصو ، نیا  اـب  هتفر و  یم  رامـش  هب  رهـش  لوا  زارط  ياـملع  اـسؤر و  زا  لقادـح  هدوب و 
خیـش جاح  ياقآ  يارب  تماعز  تسایر و  هرخالاب  ات  تسا  هدرک  یمن  رازگورف  وا  تماـعز  دربشیپ  تیاـمح و  رد  هدرک و  یم  عضاوت 
ياقآ ریظن  مک  يراکادف  يریاح  ياقآ  موحرم  يورشیپ  رد  ّمهم  لماوع  زا  یکی  قیقحتلا  یلع  ددرگ و  یم  زرحم  يریاح  میرکلادبع 

.تسا هدوب  یمق  مساقلاوبا  خیش  جاح 

یم دیلقت  وا  زا  نانآ -  زا  یهورگ  لقادح  ای  یحاون -  مق و  مدرم  رثکا  تسا  هدـش  لقن  هکنانچ  هدوب و  دـیلقت  عجرم  دوخ  وا  اتفگش !
یهورگ تسا  هدش  لقن  هک  يروط  هب  .تسا  هدوب  املع  والضف  هقبط  يداع و  نامدرم  زا  تاقبط  مومع  لوبقم  بوبحم و  دنا و  هدرک 

عم تسا ، هدوب  نیمزرـس  نیا  لها  لـصالا و  یمق  دوخ  هک  هوـالع  دـنا ، هداد  یم  حـیجرت  يریاـح  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  رب  ار  وا 
ار ناشیا  رارقتـسا  هنیمز  هدرک و  یم  جیورت  هکلب  هتـشادن ، یکاب  وا  تماقا  مق و  هب  يریاح  یمظعلا  هَّللا  تیآ  ندـمآ  زا  اهنت  هن  کلذ 

.تسا هدروآ  یم  مهارف 

یبلطم ناشیا  سرد  ياپ  راوگرزب  نآ  نادرگاش  زا  یکی  هک  هدش  لقن 
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خیش جاح  ياقآ  هَّللا  تیآ  دندومرف : ناشیا  هَّللا ! تیآ  ترضح  تفگ : دناسرب ، ناشیا  هب  ار  دوخ  بلطم  دناوتب  هکنیا  يارب  تفگ و  ار 
.تسا میرکلادبع 

تیآ دندومرف : ناشیا  .درک  لیلجت  ناشیا  زا  ...هَّللا  تیآ  ترضح  ریبعت  اب  ظعاو  .دندرک  تکرش  یـسلجم  رد  هک  مدناوخ  یلقن  رد  و 
.تسا میرکلادبع  خیش  جاح  ياقآ  هَّللا 

هتـسشن میرکلادبع  خیـش  جاح  ياقآ  سرد  ياپ  هک  نانچمه  يزور  دـندومرف : هک  هدـش  لقن  هتـشذگ  رد  عجارم  مظاعا و  زا  یکی  زا 
رد دنا و  هدمآ  مساقلاوبا  خیـش  جاح  ياقآ  هک  میدید  دعب  .دش  هچ  هک  دندش  ریحتم  همه  .دندمآ  نیئاپ  ربنم  زا  ناشیا  ناهگان  .میدوب 

ربنم زا  هدرک و  عطق  ار  سرد  ناشیا  مارتحا  هب  خیش  جاح  ياقآ  دنا و  هدرک  تکرش  ناشیا  زا  مارتحا  ناونع  هب  خیش  جاح  ياقآ  سرد 
.دندوب هدمآ  نیئاپ 

نآ تروص  هک  هدـش  رداص  یمرهج  یناطلـس  دـمحا  ازریم  ياقآ  هَّللا  تیآ  موحرم  يارب  راوگرزب  نآ  زا  يداهتجا  قیدـصت  هزاجا و 
دنا هدومرف  موقرم  هچنآ  دنا ، هتشون  نآ  لیذ  رد  میرکلادبع  خیـش  جاح  ياقآ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  تسا و  دوجوم  بناجنیا  دزن 

یسمش يرجه  لاس 1313  اب  قباـطم  يرمق  يرجه  لاس 1353  رد  راوگرزب  نآ  يراب ، .يریاحلا  میرکلادـبع  رقحالا  تسا ، حـیحص 
نوفدم دش ، عقاو  میرکلادبع  خیـش  جاح  ياقآ  موحرم  ربق  ًادعب  هک  یعـضوم  یکیدزن  رـسالاب ، دجـسم  رد  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد 

.دیدرگ

یمق یمَکَح  يدهم  خیش  جاح  - 11

رد ار  تامدقم  .تسا  هتفای  دلوت  ای 1281 ه'ق  لاس 1280  رد  مق و  ناتـسرهش  رد  تسا  یمکح  ربکا  یلع  الم  دنوخآ  دـنزرف  هک  وا 
وا تافو  زا  سپ  يزاریش و  گرزب  يازریم  موحرم  سرد  رد  تفر و  ارماس  هب  لاس 1310 ه'ق  رد  سپس  هتفرگارف و  نارهت  مق و 

ع)  ) تیب لها  همیرک  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


یناسارخ و دنوخآ  ياقآ  موحرم  سرد  زا  دمآ و  فجن  هب  سپس  .درک  هدافتسا  دش و  رضاح  یکراشف ، دّمحمدّیس  موحرم  سرد  رد 
هتفرگارف هولج  نسحلاوبا  ازریم  موحرم  زا  نارهت  رد  ار  هلیقع  مولع  ًـالبق  هکناـنچ  دومن ، هدافتـسا  ینارهت  یلیلخ  نیـسح  ازریم  موحرم 

دزن رد  تشاد ، هک  يا  يونعم  ياوقت  دـهز و  تاماقم  ـالاب و  ّتیملع  رثا  رب  درک و  مق  هب  تشگزاـب  لاس 1322 ه'ق  رد  هرخالاب  .دوب 
نیئاپ تمـسق  رد  هک  مق  عماج  دجـسم  رد  .تشاد  رارق  مدرم  دامتعا  قوثو و  لحم  دوب و  رادروخرب  یّـصاخ  مارتحا  زا  تاقبط  مومع 

.دوب مدرم  نیب  تاعزانم  تاموصخ و  لصف  اضق و  راد  هدهع  دومن و  یم  تعامج  هماقا  تسا ، عقاو  مق  رهش 

وا دنا و  هدرک  عوجر  راوگرزب  نآ  هب  هک  تسا  ناگدیزگ  برقع  نایرج  تسا ، روهشم  فورعم و  ناشیا  هب  عجار  هک  ییاهزیچ  زا  و 
هدـش یم  فرطرب  درد  تقو  عرـسا  رد  هَّللا  نذا  هب  هتـشاذگ و  یم  هدوب  هدـیزگ  برقع  هک  یعـضوم  رب  تشگنا  اـی  هداد  یم  ییاـعد 

.تسا

هماقم هَّللا  یلعا  يریاح  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  اب  يزاریش  يازریم  ای  یکراشف  موحرم  سرد  رد  اّرماس و  رد  گرزب  درم  نآ  ًانمض 
.ددرگ یم  رارقرب  راوگرزب  ود  نآ  نیب  ّتیمیمص  تبحاصم و  دنوش و  یم  انشآ 

دورو رد  هک  هدـش  لقن  دوش و  یم  مق  هب  میرکلادـبع  خیـش  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم  ترجاهم  يارب  زاـس  هنیمز  لـماوع  زا  دوخ  نیا  و 
ارماـس ه هزوح  زا  تبحاـصم  قباوس  رثا  رب  هیلع  هَّللا  ناوضر  يرهـش ، نیئاـپ  یمکح  يدـهم  خیـش  ياـقآ  راـب  نیتـسخن  مق ، هب  ناـشیا 
زا هتکن  نیا  تسا و  هدرک  یم  يراکمه  مادـقا و  میرکلادـبع  خیـش  جاـح  ياـقآ  تماـقا  يارب  هصـالخ  دـنتخادرپ و  ناـشیا  یناـبزیم 

دنوادخ هک  تسا  هّصاخ  تاراختفا 
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.دنکیرش نآ  راثآ  هزوح و  ياه  باوث  رجا و  رد  هَّللاءاش  نا  هدومرف و  ناشیا  بیصن 

مق هب  ناشفیرـش  هزانج  دـنتفر و  ایند  زا  لاس 1360 ه'ق  رد  دـنا ، هتـشاد  تالحم  هب  هک  یناتـسبات  ترفاسم  رد  راوگرزب  نآ  هرخـالاب 
(103  ) .دیدرگ نوفدم  يریاح  ياقآ  موحرم  ربق  یکیدزن  مرح ، قاور  رد  یهوکشاب  عییشت  نمض  دش و  هداد  لمح 

یمق ضیف  دمحم  ازریم  جاح  - 12

یناـشاک ضیف  نسحمـالم  موحرم  ياـفحا  زا  و  مق -  ياـبدا  زا  ربـکا -  یلع  ازریماـقآ  دـنزرف  هیلع  هَّللا  ناوضر  ضیف ، ياـقآ  موحرم 
دمحم ازریماقآ  موحرم  دننام  مق ، ياملع  دزن  رد  ار  تامدقم  .دمآ  ایند  هب  مق  رد  لاس 1293 ه'ق  رد  يو  .تسا  هدوب  هیلع  هَّللا  همحر 

هب لاس 1317 ه'ق  رد  دیدرگ و  دنم  هرهب  نارگید  ینایتشآ و  موحرم  رضحم  زا  درک و  ادیپ  لاغتـشا  نارهت  رد  یتدم  دناوخ و  بابرا 
خیـش زین  یناسارخ و  دـنوخآ  ياقآ  موحرم  هورع و  بحاص  يدزی ، مظاک  دـمحم  دیـس  موحرم  رـضحم  زا  هدـیدرگ ، فرـشم  فجن 

يازریم تیانع  هجوت و  دروم  تفر و  ارماس  هب  لاس 1303 ه'ق  رد  درک و  هدافتسا  يرون  یجاح  گرزب ، ثّدحم  ناهفصا و  هعیرشلا 
اتفا و بالط و  تیبرت  سیردت و  مرگرـس  درک و  تعجارم  دوخ  هاگداز  مق ، هب  دعب  .تفرگ  رارق  يزاریـش  یقتدـمحم  ازریم  اقآ  مود 

.تسا دوجوم  بناجنیا  دزن  رد  ناشیا ، جح  کسانم  زا  يا  هخسن  دیدرگ و  مدرم  داشرا  تعامج و  تماما 

دنزرف رثا  هک  مق ، راثآ  هنیجنگ  سیفن  باتک  رد  نآ  حرـش  هک  تسا  هتـشاد  یتامادقا  مق  هب  يریاح  هَّللا  تیآ  موحرم  ترجاهم  رد  وا 
يدامج هام  رد 25  راوگرزب  نآ  هرخـالاب  تسا و  هدـمآ  دـشاب ، یم  هیلع  هَّللا  همحر  ضیف  ساـبع  ياـقآ  ققحم  هدنـسیون  موحرم  نآ 

يرجه لاس 1370  یلوالا 
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وا رب  هماقم  هَّللا  یلعا  يدرجورب  ياقآ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  یـسمش  يرجه  دنفسا 1329  لوا  يرمق ،
.دیدرگ نوفدم  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  رهطم  ربق  يذاحم  هنهک ، نحص  الط ، ناویا  رد  دناوخ و  زامن 

هک داتفا  قافتا  یلاح  رد  تونق ، رد  هضیرف و  يادا  عقوم  رد  ناـشیا  تاـفو  هک  هدرک  لـقن  ناـشیا  دـنزرف  هک  تسا  بلاـج  هتکن ، نیا 
(104  ) .دنار یم  نابز  هب  ار  َِکلْضَِفب  اْنِلماع  انَهِلا  هلمج 

یمق نیسح  اقآ  جاح  - 13

مالعا و ياملع  زا  دومحم ، دیس  جاح  موحرم  دنزرف  هماقم  هَّللا  یلعا  یمق  ییابطابط  نیسح  اقآ  جاح  ياقآ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم 
.تسا ریخا  راصعا  رد  مق  یملع  لاجر 

ياملع زا  اهنآ  رثکا  رایخا و  احلص و  زا  یگمه  هک  وا  نادنزرف  .تسا  هدوب  مق  مرتحم  راّجت  زا  دومحم  دیـس  جاح  موحرم  ناشیا  ردپ 
نیسح اقآ  جاح  ياقآ  نیدلارخف ، دیـس  جاح  میهاربا ، دیـس  جاح  مساقلاوبا ، دیـس  جاح  دمحا ، اقآ  جاح  زا : دنترابع  دنا ، هدوب  مالعا 

رصع ياملع  زا  يرایـسب  دمآرـس  هکلب  رتالاب  رترب و  لضف  ملع و  تاماقم  رد  نانآ  همه  زا  نیـسح  اقآ  جاح  نکیل  .مهماقم  هَّللا  یلعا 
.تسا هدوب  دوخ 

مظاک دـمحم  دیـس  ياقآ  موحرم  سرد  رـضحم  زا  هتفر ، فرـشا  فجن  هب  سپـس  هتفرگارف و  مق  رد  ار  یتامدـقم  مولع  راوگرزب  نآ 
دنم هرهب  هیارد  هیاور و  رد  يرون  نیـسح  ازریم  جاح  ياقآ  لوصا و  رد  یناسارخ  مظاـک  دـمحم  ـالم  دـنوخآ  ياـقآ  هقف و  رد  يدزی 

تسیب و هدرک ، هدافتـسا  يو  رـضحم  زا  هتفاتـش و  يزاریـش  یقتدمحم  ازریم  جاح  ياقآ  مود  يازریم  موحرم  يوس  هب  سپـس  هدش و 
مدرم الضف و  املع و  هجوت  دروم  مومع و  لوبقم  دوب و  مرگرس  هرّرقم  فیاظو  سیردت و  هب  لاس  دنچ 
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رجنم دمآ و  شیپ  ناسارخ  هلئاغ  هرخالاب  دمآ و  نارهت  هب  درک ، مایق  وا  تسیاشان  تاکرح  ناخاضر و  هیلع  دعب  تشاد و  رارق  دهشم 
اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  ترایز  مزع  هب  يرمق  لاس 1363  رد  ات  درک  تماقا  البرک  رد  لاس  هد  .دش  البرک  هب  ناشیا  دـیعبت  هب 

لمع هب  ناشیا  زا  نارهت  مق و  ات  نیریش  رصق  زا  فلتخم  ياهرهش  رد  یهوکـشاب  مرگ و  رایـسب  لابقتـسا  دمآ و  ناریا  هب  مالّـسلا  هیلع 
موحرم کمک  اـب  تفرگ و  ار  دوخ  یلبق  بلاـطم  لاـبند  رگید  راـب  تشگرب و  نارهت  هب  هدرک  فقوت  هاـمکی  هتفر ، دهـشم  هب  دـمآ و 

.تشگرب البرک  هب  دعب  درادرب و  ار  يرابجا  باجح  فشک  هک  دش  قفوم  ناملسم ، تلم  يدرجورب و  یمظعلا  هَّللا  تیآ 

هماقم هَّللا  یلعا  یمق  ثّدـحم  موحرم  نایم  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  هتفگ  بلطم  رایـسب  ناشیا  ياوقت  لامک و  ملع و  تاماقم  هراـبرد 
تکرب هب  دـنوادخ  هک  یفاـطلا  زا  : " دـیوگ یم  وا  .مینک  یم  اـفتکا  ناـمه  هب  اـم  هک  دراد  یمـالک  هدوب  تلادـع  قدـص و  هنومن  هک 
فهکلا ّلـجالا و  دّیـسلا  لزنم  رد  دروآ  دورف  ارم  هک  دوب  نیا  درک  سدـقم -  دهـشم  رد  نم -  هراـبرد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 

، نساـحملا مراـکملا و  یبا  ماـنالاذالم ، مالــسالاهقث ، یکّزلا ، یقّتلا  عراــبلا ، عروـلا  ّققدــملا  لــضافلا  قّـقحملا و  ملاــعلا  لــظالا ،
.یمق نیسح  اقآ  جاحلا  اندیس  مالسالاهجح و 

بابرا هودق  لالجلا و  هّزعلا و  هیـصان  هّرغ  لیـصالا ، فرـشلا  يذ  لیلجلا ، بیـسحلا  دّیـسلا  دیامرف : یم  راوگرزب  نآ  ردـپ  هب  عجار  و 
.هعجضم رّون  هدقرم و  هَّللا  رّطع  دومحم  دّیسلا  روفغملا  موحرملا  دودولا ، ّهبر  همحر  یلا  لصاولا  لامکلا و  فرشلا و 

ینادنزرف هک  تسا  نیا  دنمتداعس  دّیس  نیا  زا  و  : " دنیوگ یم  دعب 
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" .دنءایقتا اهقف و  املع و  هک  دش  اطع  وا  هب 

جاح ياقآ  هدـش -  داـی  ّلـجا  دّیـس  دومحم ، دیـس  نادـنزرف  هلمج  زا  : " دـنیوگ یم  دـنزادرپ و  یم  یمق  هَّللا  تیآ  رکذ  هب  رگید  راـب 
، لوصالا یف  هقیقحت  ًامّلسم  لیمزلا ، دقاف  لیدعلا و  مداع  لیمج  ّلکب  ءانثلل  نیلّهأتملا  انئالضف  مظاعا  نم  وه  يّذلا  تسا ؛ نیسحاقآ - 

.قارعالا قلخلا و  ّبیط  قلخلا  دّیج  قالخالا  مسرلا و  نسح  مسالا ، نیسح  لوقنملا  لوقعملا و  یف  ًارهام  لب 

وا هب  کیدزن  یتح  هک  ار  یـسک  یناسنا  تافـص  تاکلم و  رد  مدیدن و  وا  يارب  یمود  تاذ ، ّتیـسدق  رد  نم  دیوگ : یم  اجنیا  رد  و 
(105 " ) .میلس بلق  اب  زج  تسا ، هدماین  ادخ  يوس  هب  تسا و  میلست  اضر و  هب  هتشرس  شدوجو  ایوگ  .متفاین  دشاب 

لاس 1365 هّجحلا  يذ  مهن  رد  هرـس  سّدـق  یناهفـصا  نسحلاوبا  دّیـس  ياـقآ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  هعیـش ، گرزب  میعز  يراـب ،
هب دـیدرگ ، یموـمع  یمـسر و  یمق  نیـسح  اـقآ  جاـح  موـحرم  تیعجرم  وا  تاـفو  زا  دـعب  تفگ و  عادو  ار  یناـفراد  يرمق  يرجه 

دوب و هدومرف  راوگرزب  نآ  هب  عاـجرا  دوخ  تاـطایتحا  رد  ار  دهـشم  مدرم  يزاریـش  یقتدـمحم  ازریم  موـحرم  لـبق  زا  هک  صوـصخ 
ییابطابط لیلج  دیـس  ود  نانآ  زا  رفن  ود  دـندش و  عقاو  هماع  تیعجرم  ماقم  رد  ماگنه  نیا  رد  هک  دـندوب  مظاعا  زا  رفن  دـنچ  هصالخ 

رارق ضرعم  رد  رتشیب  یمق ، نیـسح  اقآ  جاح  يرگید  يدرجورب و  نیـسح  اـقآ  جاـح  یکی  ماـن ، نیـسح  ودره  هیاپدـنلب ، ماـقمالاو و 
مّدـقم ار  یمق  ياقآ  مه  یهورگ  یلو  دـندرب ، یم  مان  ّتیعجرم  يارب  صوصخلاب  ار  يدرجورب  ياقآ  يدایز  هّدـع  دـنچره  دـنتفرگ ؛

اریز تفاین ، یماود  ناشیا  ّتیعجرم  هرخالاب  یلو  .دنا  هتفگ  یم  ار  ناشیا  ًامسر  دنتسناد و  یم 
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يرجه لاس 1366  لّوالا  عیبر  رد 14  دادغب  ناتـسرامیب  رد  مه  یمق  ياقآ  یناهفـصا ، موحرم  تافو  زا  دعب  زور  هد  هام و  هس  دودح 
یناهفـصا تعیرـش  موحرم  هرجح  رد  سّدـقم  نحـص  رد  دـندروآ و  فجن  هب  نیمظاک  زا  ار  شفیرـش  هزاـنج  تفر و  اـیند  زا  يرمق 

.دیدرگ نوفدم 

سدقم دهشم  نکاس  یمق ، نسح  اقآ  جاح  هَّللا  تیآ  ترـضح  ناشیا  نیرتروهـشم  هک  دنا  هدوب  دالوالا  ریثک  ياملع  زا  راوگرزب  نآ 
مالّسلا هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  مرح  قاور  رد  ار  ناشترایز  قیفوت  لبق  لاس  دنچ  رد  راب  کی  هک  دنا  ردقیلاع  عجارم  زا 

.مدرک ادیپ 

يرگید تسا و  راوگرزب  نآ  یگنرکی  تقادـص و  رـسارس  شیالآ و  یب  یگدـنز  هب  طوبرم  یکی  هک  بلطم  ود  ثحب  نیا  نایاپ  رد 
: مینک یم  رکذ  ار  دشاب  یم  ناشیا  راضتحا  لاح  هب  طوبرم 

: دندومرف هرس  سّدق  یناگیاپلگ  ياقآ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  - 1

ياقآ زور  نآ  ًاقافتا  .میدوب  هدرک  توعد  ردص ، ياقآ  موحرم  زا  یمق و  نیسح  اقآ  جاح  ياقآ  موحرم  زا  راهان  فرـص  يارب  يزور 
دنتفر هک  دعب  دندرک ، لیم  ناشیا  میدوب و  هتخپ  شآ  ام  دندمآ و  یمق  نیـسح  اقآ  جاح  ياقآ  .دـندماین  دـندوب و  هتفرگ  هزور  ردـص 

اقآ جاح  ياقآ  سب  زا  هک  دیهدب  نم  يارب  شآ  نآ  زا  يرادقم  کی  دنیامرف : یم  ناشیا  تفگ  دمآ و  ردـص  ياقآ  موحرم  هداتـسرف 
.دیشک ملیم  مه  نم  دندرک ، فیرعت  امش  لزنم  شآ  زا  نیسح 

ّتیـصخش هس  نیا  یتسود  ردص و  ياقآ  تیمیمـص  افـص و  یمق و  ياقآ  موحرم  یگنرکی  يراوگرزب و  یکاپ و  نیا  زا  هَّللا ! ناحبس 
!! مه اب  یملع 

نیسپاو ياهزور  رد  .دنتفر  ایند  زا  هدیدرگ و  يرتسب  دادغب  ناتسرامیب  رد  هدش و  ناطرس  راچد  رمع ، رخآ  رد  راوگرزب  نآ  - 2
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رخآ تاعاس  رد  راوگرزب  نآ  : " هک دندرک  یم  لقن  ناشیا  رتسب  رانک  نارـضاح  لوق  زا  ناگرزب  زا  یکی  دندوب ، امغا  تلاح  رد  رمع 
يامغا یشوهیب و  تلاح  ضراوع  زا  نخـس  نیا  هک  دندرک  لایخ  نارـضاح  .دیناشنب  ارم  دندوب : هدومرف  ناهگان  تالاح ، نامه  رد  و 

.دنا هدمآ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  دیناشنب  ارم  دومرف : يّدج  روط  هب  رگید  راب  .تسوا 

.تفر ایند  زا  هدیباوخ و  سپس  درک و  مالس  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  تلاح  نیا  رد  دندناشن ، ار  ناشیا 

یمق ثّدحم  - 14

، ریخا راصعا  رد  تیاور  ثیدـح و  ملع  ناکرا  زا  فیرـشلا  هماقم  هَّللا  یلعا  یمق  سابع  خیـش  جاح  ياقآ  موحرم  راوگرزب ، ثّدـحم 
داهن و دوجو  هریاد  هب  اپ  مق  ناتسرهش  رد  يرمق  يرجه  لاس 1249  رد  وا  .دور  یم  رامش  هب  عوضوم  نیا  رد  یلصا  نکر  دوخ  هکلب 

مرگرـس مق  رد  ناـنچمه  يرمق  يرجه  لاس 1316  ات  درک و  ینید  مولع  لیـصحت  هب  عورـش  داـهن ، رـس  تشپ  ار  یکدوک  ماـّیا  نوچ 
هَّللا یلعا  يرون  نیـسح  ازریم  جاـح  موحرم  هب  فجن  رد  تفر و  قارع  هب  لاـس  نآ  رد  .دوـب  مالّـسلا  مهیلع  تیبـلها  موـلع  نتخودـنا 

ات درک ، راوگرزب  نآ  زا  ناوارف  هدافتـسا  یمق  ثّدحم  دش و  ادیپ  درگاش  داتـسا و  نیا  نیب  هطبار  دنویپ و  تّدـش  دـش و  لصّتم  هماقم 
لاس 1332 رد  .دـش  فیلأت  قیقحت و  مرگرـس  درک و  تعجارم  مق  هب  مه  وا  تفر  اـیند  زا  شداتـسا  هک  يرمق  يرجه  لاس 1320  رد 

هظعوم قالخا و  سرد  فینـصت و  فیلأت و  راک  هب  دـیدرگ و  نکاس  سدـقا ، ضرا  نآ  رد  تفر و  سدـقم  دهـشم  هب  يرمق  يرجه 
بالط يارب  تسا ، هکرابم  هعقب  ترواجم  رد  هک  رفعج  ازریم  هسردم  رد  تشاد و  لاغتشا 
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، راوگرزب نآ  دـنتفای و  یم  روضح  وا  فیرـش  رـضحم  رد  رفن  رازه  دودـح  هک : دـنا  هتـشون  ناـشتالاح  رد  .تفگ  یم  قـالخا  سرد 
.دندرک یم  عامتـسا  ار  وا  نانخـس  لماک ، هّجوت  ّمات و  لابقا  اب  نیعمتـسم  داد و  یم  همادا  دوخ  تادافا  هب  هرـسکی  تعاس  هس  کیدزن 

یم باتک  يور  زا  نآ  دنـس  هلـسلس  اـب  ار  تیاور  كراـبم  تراـبع  نیع  دروآ و  یم  دوخ  اـب  ار  ثیدـح  باـتک  هک  دوب  نیا  وا  مسر 
.تخادرپ یم  نآ  حرش  هب  دناوخ و 

: تسا هّجوت  لباق  رایسب  گرزب  درم  نیا  یگدنز  رد  عوضوم  دنچ 

دوب و هدرک  نآ  فقو  ار  دوخ  رمع  مامت  هک  تشاد  فینصت  فیلأت و  رما  هب  مامتها  نانچ  وا  .یگدنز  رد  وا  راکتـشپ  تماقتـسا و  - 1
راک مرگرـس  وا  دش ، یم  ادیپ  یتصرف  كدنا  اج  ره  اه  هار  نیب  رد  دوخ و  ياهرفـس  رد  یتح  درکن و  یتسـس  دوخ  راک  رد  هاگ  چیه 

لوغـشم دوب و  هدـش  بارخ  ناشیا  لماح  نیـشام  یتقو  هک  مدـید  ار  وا  ناـبایب  رد  :" تسا هتفگ  ناـگرزب  زا  یکی  دـیدرگ و  یم  دوخ 
" .دوب نتشون  لوغشم  وا  دندوب ، نآ  ریمعت  حالصا و 

رب هوالع  دوخ  هلاس  جنپ  تصـش و  رمع  رد  اریز  تسا ، هریخا  راصعا  نیثّدحم  املع و  نیرت  ّقفوم  زا  یتسار  هب  وا  .ناشیا  ّتیقّفوم  - 2
هکنانچ تسا ، دلج  هس  ای  دلج  ود  دوخ  اهنآ  زا  یضعب  هک  دراد ، هدش  پاچ  عوبطم و  دنمـشزرا  باتک  دلج  رایسب 33  سوفن  تیبرت 

باتک و 17  دـشاب ، یم  دـلج  هس  وا  باقلالا " ینکلا و   " شزرارپ باتک  تسا و  روطق  دـلج  ود  راحبلا " هنیفـس   " گنـسنارگ باتک 
یناحور نیا  ياهباتک  ًانمـض  .تسا  هدـنام  مامتان  هدـشن و  اهنآ  مامتا  هب  قفوم  هک  دراد  باتک  هدشن و 11  پاچ  هک  دراد  هدـش  مامت 

زا راوگرزب 
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.دنرادروخرب دنم و  هرهب  وا  یملق  راثآ  زا  تاقبط  مومع  تسا و  رادروخرب  یّصاخ  ماکحتسا  ناقتا و 

هدـش لقن  ییاهتیاکح  عوضوم ، نیا  رد  دوب و  هدـش  لصاو  صالخا  نیقی و  یلاع  هبترم  هب  هماقم ، هَّللا  یلعا  ثّدـحم  .وا  صالخا  - 3
رد هک  دنچره  تسا ، هدرک  لقن  یمق " ثّدحم  هیوضرلا  دئاوفلا   " باتک همّدـقم  رد  یباهـش  رتکد  موحرم  هک  یبلطم  هلمج  زا  تسا ،

بالط و دیسر ، ارف  ناضمر  هام  : " دنیوگ یم  ناشیا  لاح  ره  رد  .تسا  هدیدرگ  طاقـسا  روبزم  همّدقم  باتک ، نآ  ياهپاچ  زا  یـضعب 
یم روضح  دجسم  نآ  رد  تفریذپ و  مه  وا  .دننک  تعامج  زامن  هماقا  داشرهوگ  دجسم  رد  هک  دننک  یم  تساوخرد  يو  زا  نینمؤم 
دزیخ یمرب  رهظ  زامن  نایاپ  زا  سپ  زور  کی  .دـندرک  یم  تکرـش  تعامج  نآ  رد  هوبنا  یتّیعمج  درک و  یم  تعامج  هماقا  تفای و 
ّتلع هک  دعب  دنک و  یم  كرت  ار  تعامج  نآ  یّلک  هب  رگید  دور و  یم  نوریب  و  مناوخب " رـصع  زامن  مناوت  یمن  نم  : " دـیوگ یم  و 
ادـتقا زا  نیرباّـصلا " عم  هَّللا  ّنا   " و هَّللااـی "  " يادـص ناـنچمه  هک  مدوب  مراـهچ  تعکر  عوـکر  رد  دـیوگ : یم  دنـسرپ ، یم  وا  زا  ار 

هک نم  داد و  تسد  میارب  طاسبنا  یعون  دنا و  هدرک  تکرش  زامن  رد  يرایسب  ّتیعمج  هک  دمآ  منهذ  هب  دیسر و  مشوگ  هب  ناگدننک 
.مدرک كرت  ار  تعامج  نآ  ور  نیا  زا  مرادن و  تعامج  هماقا  یگتسیاش  مشاب ، نینچنیا 

هداز ثّدحم  اقآ  یلع  ازریم  جاح  ياقآ  موحرم  راگزیهرپ ، كاپ و  ظعاو  بیطخ و  راوگرزب ، نآ  دـنمورب  دـنزرف  ار  يرگید  ناتـساد 
زا ناشیا  تسا : نیا  ما  هدرک  لقن  هطـساو  کی  اـب  هدـمآ و  میاـه  تشادداـی  رتفد  رد  هچنآ  قبط  تسا و  هدرک  لـقن  هیلع  هَّللا  ناوضر 

لقن یمق -  ثّدحم  ناشردپ - 
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ربنم ياپ  مالّسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  فیرش  نحـص  رد  يزور  یمق -  ثّدحم  ردپ  اضردمحم -  ییالبرک  موحرم  هک  دنا  هدرک 
بلاج ناشیا  يارب  رایسب  هک  تسا  هدناوخ  یم  هرخالا  لزانم  باتک  يور  زا  ار  یثیداحا  وا  زا  هدوب و  هتسشن  قازّرلادبع  خیش  موحرم 

هرخالا لزانم  باتک  هک  هتـسناد  یمن  دوش و  یم  عقاو  تسا  تمایق  ربق و  نوماریپ  هک  باتک  نآ  تایاور  بلاطم و  ریثأت  تحت  هدوب و 
نتـشون لوغـشم  یمق  ثّدحم  شدنزرف  دنیب  یم  دیآ و  یم  هناخ  هب  نوچ  تسا و  ساّبع  خیـش  جاح  شدوخ  دـنزرف  تافیلأت  زا  یکی 
هدومرف یمق  ثّدحم  دناوخ ! یم  هرخالا  لزانم  لاتک  زا  ییاهتیاور  هچ  يدشن ، مه  قازّرلادبع  خیش  اقآ  لثم  دیوگ ...: یم  وا  هب  تسا 

دشاب هتشاد  صالخا  اب  تافانم  دیاش  ًالّوا  میوگب  رگا  هک  مدید  یلو  تسا ، نم  فیلأت  هتشون و  باتک ، نیا  هک  میوگب  مدمآ  نم  دنا :
! مدرک يراددوخ  عوضوم  نیا  راهظا  زا  دوشب و  مردپ  یگدنمرش  بجوم  تسا  نکمم  ًایناث  و 

.تسا هدوب  لئاق  مالعا  ياملع  يارب  زین  رابخا و  بتک  هب  مارتحا  تدش  وا  - 4

ماما هک  دـناوخ  ار  ثیدـح  نآ  ربنم ، رد  نارهت  رد  یبش  هک : دـنا  هدرک  لقن  راوگرزب  نآ  دـنزرف  اـقآ  یلع  ازریم  جاـح  ياـقآ  موحرم 
هدوب ترضح  هارمه  هک  یصخش  دندوب و  هدیباوخ  یناکم  رد  هک  درب  یم  نادنمتسم  زا  یهورگ  يارب  اذغ  هنابش  مالّـسلا  هیلع  قداص 

هب مه  ماعط  کمن  رد  هّقدلاب ، مهانیساول  دندوب  ام  نایلاوم  زا  رگا  هدومرف : ترضح  دنیامـش ؟ ناتـسود  زا  اهنیا  ایآ  هک  تسا  هدیـسرپ 
.میدرک یم  تاواسم  نانآ 

 " ینعم هب  تسا  مومـضم  هملک  نیا  هدرک و  هابتـشا  یـسلجم  متفگ : نم  هقِدـلا )  ) هدرک طبـض  لاد  رـسک  اـب  یـسلجم  موحرم  نوچ  و 
". کمن

هتفر و لزنم  هب  نم  دش و  مامت  سلجم 
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ردص رد  وا  هدرک !؟ هابتشا  یسلجم  هک  هچ  وت  هب  كرسپ  دومرف : نم  هب  هک  ار  مردپ  مدید  ایؤر  ملاع  رد  بش  نامه  مدرک ، تحارتسا 
متفر نم  متفگ : مردام  هب  طقف  دیسر و  ادرف  حبـص  ات  مدرک  ربص  مدش و  رادیب  نم  هاوخب ! رذع  وا  زا  ورب و  دوز  تسا ، مالـسا  ياملع 

.متسج راذتعا  دوخ  نخس  زا  هتفر و  یسلجم  همالع  ربق  رس  مدمآ و  ناهفصا  هب  مدرک و  تکرح  دوز  و 

بش 23 رد  دش و  میقم  فرـشا  فجن  رد  درک و  كرت  تایلاع  تابتع  دصق  هب  ار  دهـشم  رمع ، رخاوا  رد  یمق  ثّدحم  موحرم  يراب 
زامن وا  رب  هرس  سّدق  یناهفصا  نسحلاوبا  دیـس  ياقآ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  تفر و  ایند  زا  يرمق  يرجه  لاس 1359  هجحلا  يذ 

(106  ) .دیدرگ نفد  يرون  یجاح  شداتسا  رانک  رد  دناوخ و 

یمرهج یمیرک  ربکا  یلع  هیملع  هزوح  مق / 

اه یقرواپ 

ص 333 لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  دّمحم ، یّشک ، ح 18 و  ص 211 ، ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 1)

ص 213-212 ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 2)

ح 23. ص 213 ، ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 3)

ح 24. ص 213 ، ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 4)

ح 26. ص 214 ، ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 5)

ح 27. ص 214 ، ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 6)

ح 31. ص 214 ، ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 7)

ح 32. ص 215-214 ، ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 8)

ح 33. ص 215 ، ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 9)

ح 35. ص 215 ، ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 10)

ح 38. ص 216 ، ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 11)

ح 38. ص 216 ، ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 12)

ص ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 13)
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ح 39. ، 216

ح 41. ص 217-216 ، ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 14)

ح 42. ص 217 ، ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 15)

ح 44. ص 217 ، ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 16)

ح 46. ص 217 ، ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 17)

ح 49. ص 219-218 ، ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 18)

ح 21. ص 260 ، ج 2 ، مالّسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  نیسحلا ، نب  یلع  نبدّمحم  قودص ، ( 19)

ح 22. ص 260 ، ج 2 ، مالّسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  یلع ، نبدّمحم  قودص ، ( 20)

". َمَمَق  " هدام ص 447 ، ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  سابع ، خیش  جاح  یمق ، ( 21)

ص 82. ج 1 ، نینمؤملا ، سلاجم  يرتشوش ، هَّللارون  یضاق  ( 22)

ح 42. ص 217 ، ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 23)

هیآ 45. دوه ، هروس  ( 24)

هیآ 46. دوه ، هروس  ( 25)

ص 547. ج 5 ، هباحصلا ، هفرعم  یف  هباغلادسا  ریثا ، نبا  ( 26)

ص 355. ج 1 ، داشرا ، دّمحم ، دیفم ، ( 27)

.صیخلت اب  ص 251-249 ، ج 2 ، یلاما ، دّمحم ، یسوت ، ( 28)

.244 ج 2 ، داشرا ، دّمحم ، دیفم ، ( 29)

.تسا هدش  رکذ  زین  مالّسلا ، هیلع  میظعلادبع  ترضح  ترایز  رد  هلمج  نیا  ( 30)

ْمُُهتَمِْعن ْتَرَج  ْنَم  ْمِِهب  يّوَُسی  ًادَـحَا َو ال  ُهَّمُالا  ِهِذـه  ْنِم  ِدَّمُِحم  ِلِآب  ُساُقی  ال  دـنیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ( 31)
هبطخ 2 هغالبلا ، جهن  ِنیقَْیلا ، ُدامِع  ِنیّدلا َو  ُساسَا  ْمُه  ًاَدبَا  ِْهیَلَع 
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دّمحم لآ  تمعن  راوخ  هزیر  هک  یناسک  درک و  ناوتن  هسیاقم  مّلـسو ، هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  اب  ار  تما  نیا  زا  يدـحا  ینعی 
.دنا نیقی  ياه  هیاپ  نید و  ساسا  نانآ  .دش  دنهاوخن  ربارب  نانآ  اب  دنا ،

.دوش هعجارم  ص 391  ج 8 ، توریب ، عبط  یلماع ، لبج  نیما  نسحم  دّیس  رثا  هعیشلا ، نایعا  هب  ( 32)

ص 219. ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 33)

ص 373 ج 22 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 34)
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و 380.

ص 292-291. ج 4 ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  ( 35)

.درک میهاوخ  رکذ  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  ترایز  ثحب  رد  ار  يرگید  تایاور  تیاور و  مامت  ( 36)

یسلجم رقاب  دّمحم  الم  دنوخآ  زا  یمق  يازریم  دوصقم  هک  تسا  حضاو  ص 786 : ج 2 ، تاتشلا ، عماج  ، مساقلاوبا ازریم  یمق ، ( 37)
.تسا هدومرف  رکذ  باب  نیا  رد  ار  تیاور  شش  یسلجم ، اریز  تسا  لاکشا  دروم  تیاور  هس  دومرف : هکنیا  اما  تسا و 

.میدرک لقن  زا ج 57  ار  نآ  تایاور  ثحب  رد  شیپ  نیا  زا  و  ص 267 ، ج 99 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 38)

ص 267. ج 99 ، توریب ، عبط  راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 39)

ص ج 2 ، مالّـسلا ، هیلع  اضرلا  راـبخا  نویع  رد  همحّرلا  هیلع  قودـص  خیـش  موحرم  و  ص 324 ، تاراـیّزلا ، لـماک  هیولوق ، نبا  ( 40)
.تسا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  ربتعم  دنس  هب  ص 124  لامعالا ، باوث  رد  و  ، 267

.نامه ( 41)

ص 266-265. ج 99 ، توریب ، عبط  راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 42)

.طولخم تآاتفتسا  ( 43)

مهیلع یبتجملا  نسح  مامالا  ربکالا  طبـسلا  نب  دـیز ،) نب  (، ) نسحلا نب  (، ) یلع نب  (، ) هَّللادـبع نب   ) میظعلادـبع بیترت : نیدـب  ( 44)
.مالّسلا

ص 118. يریاح ، ياقآ  موحرم  ياهتشاددای  ( 45)

ص 219. ج 57 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 46)

ص 162. ج 2 ، لامالا ، یهتنم  سابع ، خیش  جاح  یمق ، ( 47)

ص 70. ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ساّبع ، ضیف ، ( 48)

.82  - ص 86 ییاسراپ ، سیدنت  دّمحم ، ازریم  ینیمظاک ، ( 49)

ملاع رد  ار  هروفغم  هموحرم  نآ  نامیا و  لها  همه  تاوما  دـنوادخ  اهیلع ، هَّللا  همحر  مرداـم  رداـم  ینعی  مگرزبرداـم ، هموحرم  ( 50)
.دیامرف روشحم  اهیلع  هَّللا  مالس  هموصعم  ترضح  اب  ترخآ 
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ص 228. ج 2 ، رردلا ، عماج  نیسح ، دیس  یمطاف ، ( 51)

ص 643. ضقنلا ، لیلجلادبع ، يزار ، ینیوزق  ( 52)

ناهربلا هماقا  مساقلاوبا ، ازریم  یناهارف ، ماقم  مئاق  ( 53)
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ص 289. مالسالا ، نید  لوصا  یلع 

ص 479-478. مالسالا ، نید  لوصا  یلع  ناهربلا  هماقا  مساقلاوبا ، ازریم  یناهارف ، ماقم  مئاق  ( 54)

.صیخلت اب  ص 171-169 ، ج 2 ، مانملا ، ایؤرلا و  یف  مالسلاراد  نیسح ، ازریم  يرون ، ( 55)

ص 186-184. ناکین ، تشذگرس  رقابدّمحم ، دّیس  یهّللا ، تیآ  ( 56)

.تشذگ تایاور ، رابخا و  شخب  رد  نآ  كردم  فیرش و  ثیدح  ( 57)

ص 380. هّیوضرلا ، دئاوفلا  ساّبع ، خیش  جاح  یمق ، ( 58)

ص 134. يریاح ، هللا  تیآ  موحرم  ياهتشاددای  هیآ 93 ، فسوی ، هروس  ( 59)

.هّیضیف افشلا و  راد  ج : یناگیاپلگ ، ياقآ  هسردم  ب : مظعا ، دجسم  : فلا زا : دنترابع  هناگ  هس  زکارم  نیا  ( 60)

زامن یکارا  یمظعلا  هَّللاهیآ  موحرم  زین  دندناوخ و  یم  مرح  رد  زین  ار  اشع  برغم و  رصع و  رهظ و  ياهزامن  راوگرزب  نآ  هتبلا  ( 61)
.دندناوخ یم  سّدقم  ناکم  نآ  رد  ار  رصع  رهظ و 

ص 197. ج 1 ، ریدغلا ، نیسحلادبع ، ینیما ، ( 62)

ص 729. عیش ، هدام  ج 1 ، یمق ، ثّدحم  راحبلا ، هنیفس  ص 76-77 و  ج 65 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم 7  ( 63)

ص 17-16. ج 1 ، هیلع ، هَّللا  همحر  يزار  ياقآ  موحرم  نادنمشناد ، هنیجنگ  ( 64)

هیآ 79. ءارسا ، هروس  ( 65)

ص 585. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ص 440 ، ج 2 ، ناهرب ، ریسفت  ص 314 ، ج 2 ، یشاّیع ، ریسفت  ( 66)

ص 52. ج 8 ، راونالاراحب ، رقابدّمحم ، یسلجم ، ( 67)

ص 83. ج 1 ، نینمؤملا ، سلاجم  يرتشوش ، هَّللارون  یضاق  ( 68)

ص 58. ج 1 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  سابع ، ضیف ، ( 69)

ص 425. ج 1 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  سابع ، ضیف ، ( 70)

، ناطلس هک  تسا  یـسک  اجنیا  رد  عطقم  هب  دارم  ای  هک  هدمآ  یقرواپ  رد  ص 167-168 و  ضقتنلا ، لیلجلادبع ، يزار ، ینیوزق  ( 71)
ای هتسویپ  زین  وا  هکنیا  لباقم  رد  دنک  راذگاو  دوخ  نایرابرد  زا  یکی  هب  ار  يرهش  ای  يا  هبصق  تادیاع  عفانم و 
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.دراذگب ناطلس  رایتخا  تحت  ار  باکر  رد  رضاح  يا  هّدع  موزل ، عقوم  رد 

ص 425-424. ج 1 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  سابع ، ضیف ، ( 72)

ص 94. یقفاب ، هَّللاهیآ  دیهش  دهاجم  فیرش ، دّمحم  يزار ، ( 73)

ص 101. یقفاب ، هَّللاهیآ  دیهش  دهاجم  فیرش ، دّمحم  يزار ، ( 74)

یقرواپ 194. مق ، یبهذم  خیرات  رغصا ، یلع  یهیقف ، ( 75)

.تسا هدوب  هارمه  يرگنایغط  اب  یهاگ  اهیتسود  ام  نامز  لثم  مه  نامز  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  ( 76)

.تسا هدمآ  مهرد  رازه  یس  ياج  هب  الط  رانید  رازه  یلقن  رد  ص 351 و  ج 2 ، ریدغلا ، نیسحلادبع ، ینیما ، ( 77)

ص 595. لاجرلا ، هفرعملا  رایتخا  دّمحم ، یسوت ، ( 78)

ص 595. لاجرلا ، هفرعملا  رایتخا  دّمحم ، یسوت ، ( 79)

ص 594. لاجرلا ، هفرعملا  رایتخا  دّمحم ، یسوت ، ( 80)

ص 330. ج 1 ، هاورلا ، عماج  دّمحم ، یلیبدرا ، ( 81)

ص 173. یّشک ، لاجر  ( 82)

ص 616. لاجرلا ، هفرعملا  رایتخا  دّمحم ، یسوت ، ( 83)

ص 223. ج 1 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  سابع ، ضیف ، ( 84)

ص 384. نیدلا ، لامک  دّمحم ، قودص ، ( 85)

ص 265-264. نیدلا ، لامک  دّمحم ، قودص ، ( 86)

.دننک هعجارم  ص 260  یشاجن ، لاجر  هب  دنبلاط  هک  یناسک  ( 87)

ص 261. یشاجن ، لاجر  ( 88)

ص 83-82. يزاریش ، ینّابر  موحرم  ملق  هب  رابخالا ، یناعم  همّدقم  ( 89)

ص 4. هعیشلا ، يرکذ  لّوا ،) دیهش   ) یکم نبدّمحم  ( 90)
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.دوش هعجارم  ص 257  یسوط ، خیش  تبیغ  باتک  هب  ( 91)

ص 261. یشاجن ، لاجر  ( 92)

ص 19-18. رابخالا ، یناعم  همّدقم  ( 93)

ص 10. رابخالا ، یناعم  همّدقم  ( 94)

ص 51. ضقنلا ، لیلجلادبع ، يزار ، ینیوزق  ( 95)

ص 159. ضقنلا ، لیلجلادبع ، يزار ، ینیوزق  ( 96)

ص 179. ضقنلا ، لیلجلادبع ، يزار ، ینیوزق  ( 97)

ص 277. ج 2 ، لمآلا ، لما  نسح ، نبدّمحم  یلماع ، رح  ( 98)

ص 517. میدق ، عبط  تاّنجلا ، تاضور  رقابدّمحم ، ازریم  يراسناوخ ، يوسوم  ( 99)

ص 1657. ج 4 ، رشبلا ، ءابقن  گرزباقآ ، ینارهت ، ( 100)

ص 148-147. يزاریشلا ، مامالا  یلا  يزارلا  هیده  گرزب ، اقآ  ینارهت ، ( 101)

(102)
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موحرم هون  یقارـشا -  ياقآ  موحرم  هحتاف  هسلج  رد  هیلع  هَّللا  همحر  یفـسلف  ياـقآ  موحرم  مالـسا  گرزب  بیطخ  ار  ریخا  بلطم  ود 
رد دوب و  دقعنم  یناگیاپلگ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  فرط  زا  هیضیف  رد  هک  یندم  دیهـش  موحرم  و  ماما -  موحرم  داماد  بابرا و  هَّللا  تیآ 

.دندرک لقن  هل  مّظعم  لوق  زا  دوخ ، ینارنخس 

هنییآ نادنمـشناد ، هنیجنگ  ص 344-343 ، ج 2 ، یفجن ، یـشعرم  دومحم  دیـس  جاح  رتکد  ياـقآ  رثا  تالـسلسم ، باـتک  هب  ( 103)
.دوش هعجارم  مق ، یبهذم  خیرات  ناروشناد و 

.دوش هعجارم  ص 337-328  ج 1 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  و  ص 353-352 ، ناروشناد ، هنییآ  هب  ( 104)

نادنمـشناد هنیجنگ  زین  مق و  راثآ  هنیجنگ  ياـهباتک  هب  یلبق  بلطم  يارب  ص 3 و  هیوضرلا ، دئاوفلا  سابع ، خیـش  جاح  یمق ، ( 105)
.دییامرف عوجر 

دوش هعجارم  هّیهبلا  راونالا  باتک  همّدقم  هب  ( 106)

هسدقم هناتسآ  نیمداخ  نابز  زا  هیموصعم  تایانع 

؟ تسیک اهیلع  هللا  مالس  هم  وصعم  همطاف 

دنو ینیز  یلع  دمحم  هدنسیون :

؟ تسیک اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  همطاف 

شردام رفعج و  نب  یـسوم  ترـضح  شردـپ  .تسا  يربک  همطاف  یّتس و  هموصعم ، ناشیا  باقلا  همطاف و  راوگرزب ، نآ  فیرـش  مان 
نـس رد  دندمآ و  ایند  هب  هرونم  هنیدم  رد  .ه ق  لاس 173  هدعقلا  يذ  لوا  رد  ترـضح  نآ  .تسا  اضر  ترـضح  ردام  نوتاخ ، همجن 
دوخ هک  مالـسلا  هیلع  هموصعم  همطاف  .دـنتفر  ایند  زا  مق  رهـش  رد  .ه ق  لاس 201  یناثلا  عیبر  مهدزاود  اـی  مهد  زور  رد  یگلاـس   28

صاخ و هک  يدـح  هب  تسا  یکاپ  تراهط و  زا  هیلاع  هنومن  تسا  ریهطت  هیآ  نابحاص  راگدای  نیرهاـط و  همئا  بتکم  هتفاـی  شرورپ 
دنک ترایز  مق  در  ار  هموصعم  همطاف  هک  یسک  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  .دنا  هداد  بقل  هموصعم  ناونع  هب  ار  وا  ماع 

هک تسا  نآ  لثم 
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هَّرَبـلا هَدـیمَحلا  هَرهاّـطلا  اَـهَّتیَا  َکـیلَع  مـالَّسلَا  .تـسا  هدـمآ  ترــضح  مود  تراـیز  ياـهزارف  زا  یکی  رد  .دـشاب  هدرک  تراـیز  ارم 
هتفای و دشر  يوناب  يا  و  راکوکین ، هدوتـس  يا  شور ، كاپ  تشرـس و  كاپ  يا  وت  رب  مالـس  هَّیـضرَملا  هَّیـضَّرلا  هَّیقَّنلا  هَّیقَّتلاهَدیـشَّرلا 

رکذ مالسلا  هیلع  هموصعم  ترضح  يارب  بقل  تشه  زارف ، نیا  رد  دینک ، یم  هظحالم  هکنانچ  هدیدنـسپ  هتـسیاش و  هزیکاپ و  كاپ و 
تکربرپ دوجو  رد  لامک  ياهـشزرا  همه  عامتجا  رگنایب  دنک و  یم  هراشا  ترـضح  نآ  یتوکلم  داعبا  زا  یکی  هب  مادک  ره  هک  هدـش 

لامج لامک و  نوگانوگ  ياه  یگژیو  هدـنهد  ناشن  فاص ، هنییآ  دـننام  فاصوا ، نیا  زا  کی  ره  عقاو  رد  .تسارـس  ود  نوتاخ  نآ 
.دشاب یم  ترضح  نآ  يونعم 

تامارک زاجعا و  توافت 

ناسنا نیرترواب  رید  نیرت و  تخس  رـس  .دریذپ  یمن  ناهرب  لیلد و  نودب  ار  ییاعدا  نخـس و  چیه  هک  تسا  يا  هن  وگ  هب  ناسنا  عبط 
قلاخ اب  طاـبترا  توبن و  نایعدـم  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  ءاـیبنا و  .دـنوش  یم  میلـست  مرن و  ناـهرب  تّجح و  لـباقم  رد  اـه 
یلاع نیرت و  عطاق  .دندرک  یم  هماقا  ار  ینیهارب  دیاب  دوخ  مایپ  اعدا و  تابثا  يارب  زین  اهنآ  .دنا  هدوبن  ینثتـسم  وف ق  هدعاق  زا  ناهج ،

زا نوریب  هداعلا و  قراخ  یتسیاب  تسادـیپ  شمـسا  زا  هک  روطنامه  هزجعم  .دوب  هزجعم  دـندرک ، یم  هئ  ارا  ناربمایپ  هک  یناـهرب  نیرت 
ندروآ زا  ار  مدرم  زجع  زین  شنابحاص و  قدص  دناوتب  ات  دـشاب  نکممان  یندـشان و  نارگید ، يارب  دـیاب  هزجعم  .دـشاب  يرـشب  ناوت 

ایلوا ایبنا و  هکنیا  هن  تسا ، یفرع  يداع و  ناکما  نکممان ، یندشان و  زا  دارم  هک  دنامن  هتفگان  .دنک  تباث  نآ  لثم 
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نکمم ار  یلقع  هن  يداع و  لاحم  ینعی  تسا  تداع  قرخ  هزجعم ، رگید  ریبعت  اذل  .دنـشخب  ققحت  دـشاب ، نکممان  ًالقع  هک  ار  يرما 
ناربماـیپ راـتفگ  قدـص  لـیلد  نیرت  نشور  نیرتراوتـسا و  نیرت  نئمطم  هزجعم  .تسا  یبـلط  هزراـبم  ینعی  يدـحت  هزجعم ، .نتخاـس 

یم عوقو  هب  ءایلوا  ءایبنا و  رهطم  مرح  رد  هک  یتازجعم  تایانع و  .تسا  دـنوادخ  نذا  هب  طونم  يا ، هزجعم  ره  هک  دوش  یم  هدافتـسا 
هب توـعد  ینعی ،  ) يدـحت هزجعم ، رد  هک  تسا  نیا  تسا ، تمارک  هزجعم و  ناـیم  هـک  یتواـفت  .دوـش  یم  هدـیمان  تـمارک  ددـنویپ ،

.تسین راک  رد  يدحت  ایلوا ، زا  هرداص  ياه  تمارک  رد  یلو  تسا  حرطم  قلخ  تیاده  و  هضراعم ) هزرابم و 

مداخ رسمه  ياپ  نتفای  افش 

اههام دنتفگ : یم  ام  زیزع  يراختفا و  نارادشفک  زا  یکی  دیوگ : یم  هموصعم  ترضح  مرح  يرادشفک  رتفد  لوئـسم  یفیرـش  ياقآ 
اهرتکد رثکا  .میتفرگن  هجیتن  میدرک ، هعجارم  کشزپ  هب  هجلاـعم  يارب  هچ  ره  دوب  هدـش  راـچد  یبیجع  ياـپ  درد  هب  مرـسمه  هک  دوب 

غارـس مدـید ، هتـسب  دوخ  يور  هب  ار  اهرد  همه  هک  اهزور  زا  یکی  .دـندرک  یم  یعالطا  یب  راـهظا  ناـشیا ، ياـپ  درد  تلع  هب  عجار 
؟ يا هتسشن  ارم  وپ ش  ور  ارچ  متفگ : مرـسمه  هب  .تسا  فیثک  مشوپور  مدید  .موش  هدامآ  مرح  هب  ندمآ  يارب  ات  متفر  دوخ  شوپور 
رد مالـسلا  هیلع  هموـصعم  ترـضح  تمدـخ  رد  امـش  تسا  لاـس  نیدـنچ  .مرادـن  نداتـسیا  ناوـت  رگید  تفگ : تفرگ و  شا  هـیرگ 
زا .دروآ  دوجو  هب  نم  رد  یبالقنا  مرـسمه ، فرح  .دهد  افـش  ار  میاپ  درد  هک  دیهاوخب  ترـضح  زا  .دینک  یم  تمدـخ  يرادـشفک 

.مدیشک تلاجخ  مدوخ  زا  لاح  نیا  رد  مدماین ؟ ترضح  غارس  لوا  زا  ارچ  هک  مدرک  لاؤس  مدوخ 
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رگا متفگ : هنایماع  نابز  اـب  تفرگ  ما  هیرگ  لاـح  نآ  رد  .مدرک  تولخ  دوخ  اـب  هقیقد  دـنچ  مدوب ، هک  يرادـشفک  رد  .متفر  مرح  هب 
هک تعاس  راهچ  زا  دعب  .منک  يراتـسرپ  مرـسمه  زا  منامب و  هناخ  رد  مروبجم  نوچ  میآ  یمن  اجنیا  هب  رگید  یهدن ، افـش  ار  مرـسمه 

یتح دوب  اهتدم  .مدرک  بجعت  یلیخ  .دمآ  ملابقتسا  هب  نانک  هیرگ  مرسمه  ناهگان  .متـشگزاب  لزنم  هب  مدوب ، لوغـشم  يرادشفک  رد 
؟ هداتفا یقافتا  هچ  مدیـسرپ : .تسا  هدرک  بترم  زیمت و  ار  لزنم  مامت  مدـید  هک  دـش  رتشیب  یتقو  مبجعت  .درادرب  یمدـق  تسناوت  یمن 

میاهاپ هب  یتسد  دندمآ و  نم  دزن  هک  مدید  ار  يراوگرزب  مناخ  باوخ ، ملاع  رد  .مدیباوخ  یتعاس  دیتفر ، امـش  هکنیا  زا  دـعب  تفگ :
شیاه سابل  نک و  بترم  ار  هناخ  وش و  دنلب  .تفرگ  ام  زا  ار  امـش  يافـش  وا  .دیآ  یم  دراد  ام  رادشفک  ینالف  دندومرف : دندیـشک و 

.میوش یمن  لفاغ  يا  هظحل  امش  تالاوحا  زا  ام  هک  وگب  وا  هب  يوشب و  ار 

وج ش بآ  يروق 

يرادـشفک رد  ناضمر  كرابم  هام  مایا  رد  درک : یم  لـقن  هموصعم  ترـضح  رادـشفک  نیمداـخ  زا  گردـالوپ  اـضر  دـمحم  ياـقآ 
هلپ ریز  نیا  رد  يراطفا  هیهت  يارب  یقرب  روامـس  کی  دراد  دوجو  هلپ  ریز  کی  يرادـشفک  نیا  رد  .میدوب  راک  لوغـشم  تفه  هرامش 

هک یتقو  .متخیر  لیتسا  يروق  رد  شوج  بآ  يرادقم  منک  مد  ار  ياچ  متساوخ  دمآ ، شوج  بآ ، مدرک و  نشور  ار  نآ  یتقو  .دوب 
دروخرب هلپ  ریز  هب  دش و  ترپ  الاب  فرط  هب  کشوم  کی  دـننام  يروق  قرب  لاصتا  رثا  رد  ناهگان  متـشاذگ ، روامـس  يور  ار  يروق 

یشوج بآ  چیه  لاح  نیا  اب  .دش  هلاچم  درک و 
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ینیـسح ياقآ  مراکمه  نم و  هک  دوب  هدـیبسچ  هلپ  ریز  راوید و  هب  ياچ  هلاـفت  يرادـقم  طـقف  .درکن  تباـصا  اـم  تروص  تسد و  هب 
.میناد یم  دوخ  نیمداخ  هب  یب  یب  تیانع  فطل و  ار  نآ  میدوب ، ارجام  نیا  رگ  هراظن  هک  یناهارف 

اهیلع ...ا  مالس  هموصعم  ترضح  يراطفا 

يرادشفک رد  تساهتدم  درک : یم  لقن  راوگرزب  نارادـشفک  زا  یکی  دـیوگ : یم  يراختفا  يرادـشفک  لؤسم  یفیرـش  ياقآ  بانج 
هک تشه  هرامـش  يرادـشفک  رد  ناـضمر ، كراـبم  هاـم  ياـهزور  زا  یکی  رد  .مـنک  یم  تمدـخ  مالـسلا  هـیلع  هموـصعم  ترـضح 
هب يراطفا  يارب  یمـسر  نیمداخ  برغم ، ناذا  ماگنه  .مدوب  راک  لوغـشم  یمـسر  نارادشفک  زا  دنچ  ینت  اب  تساهمناخ ، صوصخم 

ضغب مدوب ، هدرکن  راطفا  زونه  نم  تشذگ و  يراطفا  تقو  زا  يدامتم  قیاقد  .مدوب  راک  لوغـشم  ییاهنت  هب  نم  و  دـنتفر ، ارـسنامهم 
هنسرگ هنشت و  اجنیا  رد  نم  دنراذگب و  اهنت  ارم  هک  دیآ  یمن  شوخ  ار  ادخ  هموصعم ! ترـضح  يا  متفگ : مدوخ  اب  ، درـشف ار  میولگ 

زا دنتـشاد ، تسد  رد  شوج  بآ  امرخ و  يوتحم  ینیـس  کی  هکیلاح  رد  يراوگرزب ، مناخ  ناهگان  هک  مدوب  راکفا  نیمه  رد  .منامب 
، ماگنه نیا  رد  .متشاذگ  زیم  يور  ار  ینیس  ندرک ، راطفا  زا  سپ  .نک  لیم  ار  اهنیا  ریگب و  دنتفگ : دندمآ و  نوریب  هنانز  قاور  لخاد 

دوخ هلاس  هاجنپ  رمع  رد  هک  مرادن  دای  هب  .دوبن  يرثا  مناخ  نآ  ینیـس و  زا  رگید  مدرک  هاگن  یتقو.متفرگ  ار  وا  شفک  دـمآ و  يرئاز 
اهیلع هللا  مالس  هموصعم  يادگ  میادگ ، نم  متفگ : یم  دوخ  اب  و  نتخیر ، کشا  هب  مدرک  عورـش  مشاب  هدروخ  ییامرخ  بآ و  نینچ 

مرکاش مناج  وا  راوج  رد  قح  هداد  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ياطع  زا  راسمرش 
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س)  ) هموصعم يادخ  زا 

لماک يافش 

رثا رد  راب  کی  دـندرک : یم  لقن  تسا  شکتمحز  لاح و  هداتفا  يدرمریپ  هک  اـین ، یفیرـش  تمـسق  ياـقآ  مالـسلا  هیلع  تیبلها  رکاذ 
هار عقوم  مدوبن و  ندـش  دـنلب  هب  رداق  متـسشن ، یم  یتقو  هک  يروط  دـید : برـض  تدـش  هب  دـیزغل و  میاپ  رهطم ، مرح  رد  يا  هثداح 

رهطم مرح  هب  يزور  هکنیا  ات  دوب : يراز  هیرگ و  نم  كاروخ  باوخ و  زور  هنابـش  لـهچ  دودـح  .متفرگ  یم  راوید  هب  تسد  نتفر ،
ای یهدب ، افش  ارم  دیاب  ای  متفگ : مناخ  هب  مدرک و  يدایز  هیرگ  ترضح ، رس  يالاب  رد  مدش و  فرشم  مالسلا  هیلع  هموصعم  ترضح 

، مدـمآ نوریب  مرح  زا  هک  نیمه  .ینک  یتیاـنع  دـیاب  مه  تدوخ  مدروخ و  نیمز  وت  هناـخ  رد  نم  نوچ  .یهاوـخب  ادـخ  زا  ارم  گرم 
مدرکن ساسحا  میاپ  رد  یتحاران  هنوگچیه 

رادباقن ياهمناخ  يوس  زا  توعد 

یم یگدنز  زیربت  ياهاتسور  زا  یکی  رد  نم  دندرک : یم  لقن  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترـضح  نارادشفک  زا  روپ ، یلق  مارهب  ياقآ 
لاح رد  مدـیباوخ ، یگتـسخ  طرف  زا  بش  کی  .مدوب  يرگراک  لوغـشم  اجنآ  رد  .دوب  تخـس  یلیخ  میارب  یگدـنز  طیارـش  مدرک ،

هک مدرک  رکف  هچ  ره  مدش ، رادیب  باوخ  زا  ناهگان  .میریذپ  یم  ار  وت  ام  دندومرف : نم  هب  هک  مدـید  ار  رادـباقن  مناخ  دـنچ  باوخ ،
زا مادکره  .میورب  رهـش  هب  رت  تحار  یگدنز  يارب  هک  میتفگ  میمـصت  یتدم  زا  دعب  .مدیـسرن  يا  هجیتن  هب  تسیچ ، نم  باوخ  ریبعت 
هب هداوناخ ، ياضعا  نتفریذپ  اب  بیترت و  نیدب  تسا ؟ روطچ  مق  متفگ : هاگآدوخان  نم  دندرک ، داهنشیپ  ار  يرهـش  هداوناخ ، ياضعا 

یم راک  لابند  مق  رد  زور  دنچ  .دش  مهارف  دوخ  هب  دوخ  طیارش  میشاب  هتساوخ  نامدوخ  هکنیا  نودب  .میدمآ  مق 
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یم لوبق  ارم  امـش  اـیآ  موش ، راـک  هب  لوغـشم  مرح  رد  مهاوخ  یم  متفگ : و  مدرک ، هعجارم  تیل  وت  رتفد  هب  يزور  هکنیا  اـت  متـشگ ،
مدش یمسر  مداخ  يراختفا ، تمدخ  هام  ود  تدم  زا  دعب  .مدرک  عورش  ار  مرح  رد  راک  زور  نآ  يادرف  زا  .دنتفریذپ  مه  اهنآ  دینک ؟

ياهمناخ زا  یکی  هک  مناد  یم  منک ، یم  راک  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترـضح  هسدقم  هناتـسآ  رد  هک  تسا  لاس  دودح 25  نالا  و 
.تسا هدوبن  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  زج  یسک  رادباقن ،

ادخ هناخ  ترایز 

راب تفه  دودح  متفرگ ، دنوادخ  زا  هک  يرمع  یط  دندرک : یم  لقن  مالـسلا  هیلع  تیبلها  نیرکاذ  زا  یمـساقلاوبا  داوج  دمحم  ياقآ 
.دـندرک یم  مان  تبث  هرمع  جـح  يارب  تسین ) مدای  ًاقیقد   ) مود ای  لوا  هیمطاف  رد  یـسمش ، لاس 1372  .مدش  فرـشم  بجاو  جح  هب 

دـصق دوبن و  مهارمه  مرـسمه  نیـشیپ ، تاعفد  زا  کیچیه  رد  هک  صوصخ  هب  موش : فرـشم  جـح ، هب  مه  نم  متـشاد  تسود  یلیخ 
، جـلخ اقآ  جاح  مان  هب  یتسود  لزنم  رد  هضور  سلجم  زا  لاس 76 ، رد  اهبـش  زا  یکی  .منک  هارمه  مدوخ  اب  مه  ار  وا  راب  نیا  متـشاد 
هب باطخ  اجنامه  زا  مدـید ، ار  مالـسلا  هیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  مدیـسر و  هییافـص  لپ  يور  هک  یماگنه  .متـشگ  یم  زاب 
رد امش  صتخم  ترایز  کی  مهد  یم  لوق  .نک  مهارف  مرسمه  نم و  يارب  ار  جح  رفس  هلیسو  ناج ! یب  یب  مدرک : ضرع  ترـضح ،

مدناوخ ار  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  ترایز  مالسلا و  هیلع  هموصعم  ترضح  همانترایز  متفر و  رهطم  مرح  هب  دعب  .مهد  ماجنا  هنیدم 
نایم رد  ترضح  اب  ار  ما  هتساوخ  ًاددجم  حیرض ، رانک  و 
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، مدرک نفلت  مردارب  هب  یتقو  .ریگب "  سامت  ناشلزنم  اب  .دراد  راک  وت  اـب  تردارب  تفگ " : مرـسمه  متـشگزاب ، لزنم  هب  یتقو  .مداـهن 
زا سپ  .تسا  هدش  مهارف  مردـپ  فرط  زا  نامیاهداماد  نارهاوخ و  ناردارب و  رگید  زین  مرـسمه و  نم و  مان  تبث  طیارـش  دـش  مولعم 
نم هب  اهرفـس  مامت  زا  رتشیب  رفـس ، نیا  .میدـش  راپـسهر  همرکم  هکم  هرونم و  هنیدـم  هب  مرـسمه ، قافتا  هب  لاس  ناـمه  رد  ماـن ، تبث 

.مدرک رکشت  یب  یب  زا  اجنامه  میدیسر  هرونم  هنیدم  هب  یتقو  .دیبسچ 

ترضح يدام  کمک 

هب مهاگن  .مدوب  هتسشن  يدرجورب ) ...ا  تیآ  دجـسم  رد   ) مظعا دجـسم  یلحاس  برد  يولج  رد  دندرک : یم  لقن  مداخ  رغـصا  ياقآ 
رد .تسا  یلاخ  یلیخ  متسد  هک  یناد  یم  تدوخ  نک ! یتیانع  مناخ ! متفگ : .دوب  مالسلا  هیلع  هموصعم  ترـضح  مناخ  ییالط  دبنگ 
ارم تروص  دیـس ، .مدرک  بدا  ضرع  متـساخرب و  نم  .تفرگ  ار  متـسد  ینارون  يدیـس  مدوب ، مدوخ  راکفا  قرغ  هک  تاظحل  نیمه 
نیا هک  .دوب  هدـشن  مامت  یب  یب  مفرح  زونه  متفگ : مدـمآ  دوخ  هب  یتقو  .تفر  داد و  رارق  نم  تسد  رد  یهجوت  لـباق  غلبم  دیـسوب و 
مرح هب  مدرک و  هاـگن  ار  یلحاـس  ناـبایخ  فرط  ود  .دـندوبن  ورهار  رد  .مداـتفا  هار  دیـس  لاـبند  هب  .دـندرک  هلاوـح  نم  يارب  ار  دـیس 

.دوبن ناشیا  زا  يرثا  یلو  متشگزاب :

مالسلا هیلع  هموصعم  ترضح  مداخ  جارخا  هجیتن 

زا يدادعت  دنک : یم  لقن  دنتسه ، رهطم  مرح  تاماظتنا  ياهورین  زا  رـضاح  لاح  رد  هقباس و  اب  نارادشفک  زا  هک  مداخ ، رغـصا  ياقآ 
هدرک جارخا  هک  ینارگراک  نیب  زا  تسا ، نکمم  رگا  متفگ : طبر  يذ  لوئـسم  هب  نم  .دندرک  جارخا  ار  هدنب  هلمج  زا  مرح  نانکراک 

: تفگ ام  لوئـسم  .تسا  راولایع  تسا و  یـشکتمحز  لاعف و  يورین  نوچ  دـینک : توعد  راک  هب  ًاددـجم  ار  ولناـج  اـضر  ياـقآ  دـیا ،
، هدرک ترـضح  هب  ور  نم  لاح ، نیا  رد  .دـش  حرطم  تعاس ) ریز   ) یکباتا ناویا  رد  اهتبحـص  نیا  .درادـن  دوجو  شناـکما  هنافـسأتم 

هکنیا رگم  مور : یم  امش  مرح  زا  تسا ، هدش  جارخا  قحان  هب  امش  نمؤم  مولظم و  نیمداخ  زا  یکی  هکنیا  رطاخ  هب  نم   ) مدرک ضرع 
ادخ و هب  ام  هلاوح  میتسه ، رصقم  ام  رگا  متفگ : هدرک ، هطوبرم  لوئسم  هب  ور  دعب  .دندرگرب  راک  رس  هب  مه  ناشیا 
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نآ و  میتشگرب ، راک  رس  هب  ولناج  اضر  ياقآ  نم و  دیشکن  یلوط  یب ! یب  نیا  ادخ و  هب  امش  هلاوح  دیرصقم ، امش  رگا  و  یب : یب  نیا 
.دندرک جارخا  یلئاسم  هطساو  هب  ار  لوئسم 

مرح مداخ 

زا یکی  دزن  .متشادن  یلغـش  مدمآ ، مق  هب  نییان  رهـش  زا  هک  ینامز  دنک : یم  لقن  مالـسلا  هیلع  ملاعود  یب  یب  رادشفک  ینارفاب  ياقآ 
ات ییاهنت  هب  مدوخ  دوبن ، راک  هب  رداق  دوب و  هتـسکش  متـسود ، تسد  نوچ  .میتفر  نارزاگ  هب  وا  قافتا  هب  متفر و  راک  گنر  ناتـسود 

هاگتسیا ات  راک  رس  زا  رتمولیک  کی  دودح  .دوب  هتفرگ  مغ  ار  مدوجو  مدوب ، هتـسخ  تخـس  هک  یلاح  رد  .مدرک  يراک  گنر  بورغ 
نم يارب  یمئاد  يراک  متـساوخ  مالـسلا  هیلع  هموصعم  مناخ  زا  لاح  نامه  رد  .مدمآ  هدایپ  دـناسرب ، مق  هب  ارم  دوب  رارق  هک  ینیـشام 

یفجن یشعرم  ...ا  تیآ  ترضح  رس  تشپ  ار  اشع  برغم و  زامن  زور  ره  .میامن  نیمات  ار  دوخ  یگدنز  جراخم  نآ  اب  ات  دنک : مهارف 
هچ هلب ! متفگ : ینک ؟ راک  مرح  رد  یلیام  ینالف ! تفگ : نم  هب  هک  مدـید  ار  مناتـسود  زا  یکی  زور  کی  هکنیا  ات  .مدـناوخ  یم  هر ) )

مدشن و سویام  .میرادن  جایتحا  ورین  دنتفگ : .ینیزگراک  هب  میتفر  هصالخ  مالسلا ؟  هیلع  هموصعم  ترضح  هب  تمدخ  زا  رتهب  يراک 
.دـنک گنهامه  ینیزگراـک  اـب  دـش  رارق  دـنک و  روج  راـک  مرح  رد  نم  يارب  داد  لوق  .میتفر  مرح  تیریدـم  دزن  متـسود ، هارمه  هب 

.متسه لوغشم  مالسلا  هیلع  هموصعم  ترضح  راوز  هب  تمدخ  یمئاد  راک  هب  لاس ، نآ  زا  دش و  مهارف  مرح  رد  راک  طیارش 

هیلک يرامیب  يافش 

رتـفد لوئـسم  یفیرـش  ياـقآ  يارب  دوـش ، هدرب  وا  زا  یماـن  تسین  لـیام  هک  مالـسلا  هـیلع  تیبـلها  هـمیرک  ياـفواب  نیمداـخ  زا  یکی 
.مرادن نآ  بلاطم  تحص  رد  يدیدرت  تسا و  دوجوم  روطس  نیا  هدنراگن  دزن  نآ  تساک  راون  هک  هدرک  لقن  ار  یبلطم  يرادشفک ،

ناشیا
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گنـس هک  دش  صخـشم  يرادربسکع  زا  دعب  .مدرک  عوجر  يددـعتم  ياهرتکد  هب  داد و  یم  مرازآ  يویلک  یتحاران  دـنک : یم  لقن 
هیلک صـصختم  رتکد  هب  .دوش  هتـشادرب  نایم  زا  نکـش  گنـس  قیرط  زا  ای  یحارج ، لمع  اب  دیاب  هک  دراد  دوجو  ما  هیلک  رد  یگرزب 
قاتا ماب  يالاب  رد  .مدـمآ  مرح  هب  راک  ماجنا  ترایز و  يارب  يزور  میراد ! رتکد  نامدوخ  ام  نوچ  .تسین  راـک  نیا  هب  يزاـین  متفگ :

یب یب  متفگ : داتفا ، ترـضح  دبنگ  هب  ممـشچ  تشگزاب ، ماگنه  رد  متفرگ ، ار  میوضو  هکنیا  زا  دـعب  .دوب  يا  هناخ  وضو  تاماظتنا ،
تدوخ .مزادرپـب  ار  لـمع  هنیزه  هک  تسا  لکـشم  یلیخ  میارب  يداـم  ظاـحل  زا  هک  یناد  یم  بوخ  تدوخ  ییوت ، نم  رتـکد  ناـج !

يرادربسکع مدرک ، هعجارم  رتکد  هب  هک  یتقو  .دوبن  گنس  زا  يرثا  تفرگ و  مارآ  ما  هیلک  یتحاران  زور ، نآ  يادرف  زا  .نک  یتیانع 
.دیرادن یلکشم  رگید  تسا و  هدش  عفد  گنس  دنتفگ : دندرک و 

مداخ تسد  يافش 

نتفرگ هب  رداق  يرادـشفک  رد  هک  يروط  هب  داد : یم  جـنر  ارم  يدـیدش  درد  تسد ، هیحان  زا  دـندرک : یم  لقن  مداـخ  رغـصا  ياـقآ 
یـشک یمن  تلاجخ  تفگ : .دـنک  یم  درد  یلیخ  متـسد  متفگ  مداخ  ناراکمه  زا  یکی  هب  اهزور  زا  یکی  .مدوبن  نارئاز  ياه  شفک 

: تفگ ممداخ  تسود  دهد ! افش  ارم  دهاوخ  یمن  ناشیا  دیاش  متفگ : باوج  رد  دنک ؟ یم  درد  متـسد  ییوگ  یم  یب  یب  روضح  رد 
یب مدرک : ضرع  متفر و  مالسلا  هیلع  هموصعم  ترضح  مناخ ، تمدخ  هب  ًامیقتسم  .مدش  تحاران  یلیخ  .دنتسین  امش  نم و  لثم  اهنیا 

مدید هک  دوب  بش  تعاس 11  .تسا  هتسکش  ملد  یلیخ  تفگ ؟ هچ  نم  هب  مراکمه  دیدید  ناج ! یب 
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تسد متفگ : .باصعا  صرق  تفگ : يروخ ؟ یم  یـصرق  هچ  متفگ : .تسا  صرق  ندروخ  لاح  رد  مراکمه  ناتـسود  زا  رگید  یکی 
ناشیا زا  ار  صرق  مه  نم  .يوش  یم  بوخ  هللااـش  نا  روخب ! تفگ : داد و  نم  هب  باـصعا  صرق  کـی  .دـنک  یم  درد  یلیخ  مه  نم 

.تسا هدش  لصاح  لماک  يافش  درادن و  یتحاران  هنوگچیه  متسد  نونک ، ات  بش  نآ  زا  .مدروخ  متفرگ و 

یب یب  فرط  زا  هیده 

ياقآ هلمج  زا  نیمداخ  زا  نت  دـنچ  اب  درک : یم  لقن  مالـسلا  هیلع  تیبلها  همیرک  مرح  شکتمحز  نیمداخ  زا  يرالاس  نیـسح  ياـقآ 
نم هب  ناموت  لقادـح 200  زور  ره  ناـج ! یب  یب  متفگ : نم  میدوب  هتـسشن  قیتع  برد  يورب  ور  يرادـشفک ) رتفد  لوؤسم   ) یفیرش

وا شیپ  مدش و  دنلب  .دز  ادـص  ارم  يرئاز  مناخ  مفرح ، ندـش  مامت  ضحم  هب  .يدرکن  هلاوح  نم  يارب  زورما  یلو  دیـسر : یم  هیدـه 
متفگ و هک  یناموت  تسیود  متفگ : متشگرب و  ناتسود  شیپ  .درادن  ار  امـش  لباق  تسامـش و  هب  هیده  ناموت  نیا 200  تفگ : .متفر 

.دیسر مه  زورما  هللادمحلا  متساوخ ، ترضح  زا 

یتشهب نیمداخ 

ترـضح دندرک  مالعا  نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  درک : یم  لقن  مالـسلا  هیلع  تیبلها  همیرک  نیمداخ  زا  یغورف  نیـسح  دیـس  ياقآ 
یب دوخ  فرط  زا  دنتفگ : یب ؟ یب  فرط  زا  ای  تیلوت  فرط  زا  متفگ : .تسا  هدرک  توعد  ار  شیوخ  نیمداخ  مالـسلا  هیلع  هموصعم 
یلو ندوب  رضاح  نیمداخ  مامت  دوب و  رازگرب  مرخ  افص و  اب  زبس و  رس  روگنا و  غاب  کی  رد  رسالاب و  دجـسم  رد  روبزم  سلجم  یب !

تکرـش همه  يرآ ، .دـنداد  خـساپ  دنتـسین ؟ ترـضح  مداـخ  اـهنیا  رگم  مدرک : لاؤـس  متخانـشن  ار  یـسک  مدرک ، هاـگن  هـچ  ره  نـم 
.دیتسه اهنآ  نیرتهب  امش  دنتسه و  مداخ  ناگدننک ،

ناموت رازه  تکرب 

ود هرامـش  يرادـشفک  رد  دوب  ناضمر  كرابم  هاـم  مکی  تسیب و  بش  دـنک : یم  لـقن  رهطم  مرح  نیمداـخ  زا  یلـالج ، یلع  ياـقآ 
ساـمتلا یب  یب  هب  یلیخ  .دوب  ناـموت  رازه  میراکهدب 950  غلبم  .متـشادن  شمارآ  يا  هظحل  يراکهدـب  رکف  زا  .مدوب  راوز  تمدـخ 

يوحن هب  لاح  نیا  رد  .داد  لیوحت  ار  شیاهشفک  دش و  يرادشفک  دراو  ینارون  يدیس  هد ، تعاس  دودح  بش  کی  هکنیا  ات  .مدرک 
ياهقودنـص لخاد  ًافطل  دـیراد  يرذـن  رگا  اقآ  جاح  باـنج  مدرک : ضرع  .دـنداد  نم  هب  ناـموت  رازه  غلبم  .دوشن  هجوتم  یـسک  هک 

كربت يارب  ار  غلبم  نیا  دعب  هب  خیرات  نآ  زا  .تفر  دیـس  نآ  .ما  هداد  وت  هب  ار  لوپ  نیا  دـندرک  زاربا  ناشیا  یلو  .دـیزادنیب  تاروذـن 
نایرج نیا  یتقو  .تسا  هدش  میمـصت  نویلیم  جنپ  زا  شیب  هداد و  ار  دوخ  ضرق  مامت  نالا ، ات  نآ  تکرب  زا  متـشاد و  هگن  مدوخ  دزن 

هد هب  ارم  ناموت  رازه  هک  دندوب  لیام  ناشیا  ، مدرک فیرعت  دوخ  ناگیاسمه  زا  یکی  يارب  ار 
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شیوخ نیمداخ  نارکون و  هب  یب  یب  تیاـنع  لوپ  نآ  ، هکنیا نآ  .دـندوب  ربخ  یب  زار  کـی  زا  ناـشیا  اـما  .دـنرخب  نم  زا  ناـموت  رازه 
.درادن يدام  هبنج  ًافرص  نم  يارب  تسا و 

دایز مک و  یب  هلاوح 

، يراکهدب تباب  زا  دندرک : یم  لقن  ناشیا  .تسا  مالسلا  هیلع  هموصعم  ترضح  هسدقم  هناتسآ  یمسر  مداخ  يرالاس ، نیسح  ياقآ 
تلهم زور  کی  دوب  يریگتخـس  مدآ  هک  اهنآ  زا  یکی  هکنیا  ات  .دندمآ  یم  مغارـس  هب  زور  ره  ناراکهدب  مدوب و  هقیـضم  رد  تخس 

.ینک هیهت  ارنآ  هدـش  يوحن  ره  هب  دـیاب  میآ : یم  تلزنم  هب  ملوـپ  نتفرگ  يارب  بورغ  ادرف  تفگ : .منک و  رـضاح  ار  شلوـپ  اـت  داد 
ره زا  ناج ! یب  یب  مدرک  ضرع  متفر و  ترضح  حیرـض  ياپ  هب  دعب  مدرک  تکرـش  هبطخ  مسارم  رد  متفر و  مرح  هب  دعب  زور  حبص 

ترـضح اب  ار  میاهفرح  هکنیا  زا  دعب  .ینک  مهارف  میارب  دـیاب  مراد ، زاین  لوپ  ناموت  رازه  زورما 20  نم  ینک ، یم  هلاوح  میارب  اـجک 
اب نفلت  تفگ  دز و  ادص  ارم  يرادشفک ، رتفد  لوئسم  تلادع ، ياقآ  هک  دوب  رهظ  ناذا  کیدزن  ًابیرقت  .متـشگ  زاب  مراک  رـس  هب  مدز ،
نم هب  هدروآ و  لوپ  ناموت  رازه  غلبم 20  يدماح ، مان  هب  ییاقآ  تفگ : مرسمه  هک  مدینش  متشادرب ، ار  یشوگ  یتقو  .دراد  راک  امش 

زا یکی  هب  هیدـه  ناوـنع  هب  ناـموت  رازه  غلبم 20  موش ، فرـشم  همرکم  هکم  هب  مناوـتب  رگا  هک  مدوـب  هدرک  رذـن  دـنتفگ : .دـنداد و 
یم میدقت  امش  هب  ار  لوپ  متخانش ، یم  ار  امش  نوچ  .دش  ادا  مرذن  زورما  هناتخبشوخ  .مهدب  مالسلا  هیلع  هموصعم  ترـضح  نیمداخ 

رس يالاب  هب  عیرس  مدوب ، لاحشوخ  یلیخ  هک  یلاح  رد  .منک 
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.دندرک هلاوح  دایز  مک و  یلایر  نودب  ار  غلبم  نیا  هک  مدرک  رکشت  مناخ  زا  متفر و  رهطم  حیرض  رانک  ترضح و 

ناسآ یعیبط و  نامیاز 

هب لسوتم  تقو  ره  هک  دوب  لاؤس  ياج  نم  يارب  درک : یم  لقن  اهیلع  هللا  مالس  تیبلها  همیرک  مداخ  دحوم ، هداز  رغـصا  رـصان  ياقآ 
، مرـسمه ياـهنامیاز  زا  یکی  رد  .درک  یم  يراـی  ار  ما  هداوناـخ  نم و  وا ، یبـیغ  دادـما  مدـش ، یم  مالـسلا  هـیلع  هموـصعم  ترـضح 

رغال فیعض و  یندب  اب  هصالخ  .دندوب  یسک  يوس  زا  هدش  شرافس  ییوگ  دندرک  یمن  راذگورف  یشالت  چیه  زا  اهامام  اهراتسرپ و 
.دنراد شنارکون  هب  یصاخ  تیانع  مالسلا  هیلع  هموصعم  ترضح  دسر  یم  رظن  هب  .درک  نامیاز  یعیبط  تروص  هب 

رادید دعوم 

حیرـض یبور  رابغ  هب  مادقا  رهطم ، مرح  رد  راب  ود  یکی  هام  زه  دنک : یم  لقن  هعومجم -  نیا  هدنروآ  درگ  دنو -  ینیز  یلع  دمحم 
يراختفا نیمداخ  رادشفک و  ناتسود  دوب  یتدم  .دننک  یم  رهطم  مرح  تیلوت  یلام  تنواعم  طسوت  نآ  لخاد  ياهلوپ  يروآ  عمج  و 

اعد و زامن و  حیرض ، لخاد  رد  اهلوپ  يروآ  عمج  زا  دعب  راکمه  ناتسود  .دش  یمن  نم  بیـصن  قیفوت  نیا  یلو  دندرک ، یم  تکرش 
.مدرک یم  شنزرـس  متـسین ، یب  یب  لوبق  دروم  هکنیا  زا  ار  مدوخ  .دـنتفرگ  یم  سکع  رهطم  حیرـض  زا  یتح  دـندرک و  یم  شیاـین 

نیا رد  ات  دندرک  توعد  مه  نم  زا  .تسا  حیرـض )) قوف   )) بشما هک  دنداد  عالطا  مدوب ، راک  لوغـشم  يرادشفک  رد  هک  زور  کی 
.دـسرب ارف  رارق  تقو  اـت  مدرک  یم  يرامـش  هقیقد  .مدـش  لاحـشوخ  یلیخ  .دوـب  دـلوت  هظحل  هظحل ، نآ  میارب  .منک  تکرـش  مـسارم 

حیرـض لخاد  ياهلوپ  يروآ  عمج  لوغـشم  ناردارب  رگید  هارمه  هب  راوز ، نتفر  نوریب  زا  دعب  .دمآ  رـس  هب  راظتنا  بش  هدزای  تعاس 
شربق يور  هب  رس  رهطم  دقرم  لخاد  رد  .میدش 
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هکنیا زا  ناج  یب  یب  متفگ : دوب ، هتفرگ  مارآ  ملد  هک  یلاح  رد  مدـناوخ ، زامن  متخیر و  کشا  دوخ  راکهنگ  نامـشچ  اب  متـشاذگ و 
.مرازگساپس دیتسناد ، لباق  ارم 

تساشگ لکشم  مالسلا  هیلع  تیبلها  همیرک 

يارب جنرب  نغور و  يرادقم  دوب ، ناهفـصا  لها  هک  یـصخش  يزور  دنک : یم  لقن  مالـسلا  هیلع  هموصعم  ترـضح  نیمداخ  زا  یکی 
نم يرآ ! تفگ : دیا ؟ هدید  ترضح ، زا  یتمارک  نونکات  ایآ  میدیسرپ : .دروآ  مالـسلا  هیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  هناخزپشآ 

سوبوتا هدننار  .میدرک  فقوت  مق  رد  ناهفصا  هب  نتفر  ریسم  رد  راب  کی  .متسه  نارهت  ناهفصا و  ریـسم  رد  ترفاسم  لاح  رد  بترم 
روط نیا  متفگ  مدوخ  هب  نم ! زا  ریغ  هب  دـنتفر  نارفاـسم  همه  .تسه  تصرف  دوش ، فرـشم  مرح  هب  دـهاوخ  یم  هک  سک  ره  تفگ :

زا یلو  تساور ، ندش  دـیم  ون  يرد  ره  زا  هک  مدز  بیهن  مدوخ  هب  دـعب  .تسا  هدـیاف  یب  منتفر  مرح  هدرک  هطاحا  ارم  تالکـشم  هک 
يارب اذل  .دش  لح  متالکـشم  یب ، یب  تکرب  هب  متفاتـش و  مرح  وس ي  هب  متـساخرب و  همیـسارس  .دش  دیماان  دیابن  زگره  نادناخ ، نیا 

.مدش بایفرش  شسدقم  ناتسآ  هب  زورما  ینادردق  رکشت و 

هرابود تایح 

رد هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  يرادشفک  رد  اهزور  زا  یکی  رد  دیوگ : یم  رهطم  مرح  مادخ  زا  دـحوم ، هداز  رغـصا  رـصان  ياقآ 
هچ مدیـسرپ : .تسا  غولـش  یلیخ  ناملزنم  برد  مدـید  متفر ، لزنم  هب  هک  راک  مامتا  زا  دـعب  .مدوب  راک  لوغـشم  دوخ  يراـک  تفیش 

مدش و هکوش  تسا ! هداتفا  نییاپ  هب  دوب -  هقبط  هس  نامتخاس  کی  هک  هیاسمه -  ماب  تشپ  يالاب  زا  امش  رسپ  دنتفگ : هداتفا ؟ یقافتا 
وا هب  متفر و  مرـسپ  جلاعم  کشزپ  غارـس  مدناسر و  ناتـسرامیب  هب  ار  مدوخ  تعرـس  هب  يدـیما ، ان  لامک  رد  .تسا  هدرم  هچب  متفگ :

رطاخ هب  نکن ! یهاتوک  ما  هچب  قح  رد  .متسه  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  مداخ  نم  متفگ :
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تسد زا  تسا و  هداتفا  هدرم  کی  لثم  وا  .مداد  ماجنا  شیارب  دمآ  یم  متـسد  زا  يراک  ره  تفگ : رتکد  .هدب  تاجن  ار  ما  هچب  یب  یب 
ار مرـسپ  هک  متـساوخ  مناخ  زا  مدرک و  مالـسلا  هیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  هب  ور  لاح ، نامه  رد  .تسین  هتخاـس  يراـک  نم 

ناتـسرامیب زا  دـعب  یتدـم  مرـسپ  .دوب  هتـشگزاب  یگدـنز  هب  وا  .تسب  هرابود  درک و  زاب  ار  شیاهمـشچ  هچب  ناـهگان ! .دـهد  تاـجن 
مبابرا زا  ار  وا  هرابود  تاـیح  نم  .تسا  ملاـس  حیحـص و  مرـسپ  درذـگ  یم  ارجاـم  نآ  زا  لاـس  دودـح 16  هک  زورما  .دـش  صخرم 

.مراد اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح 

ینامتخاس حلاصم  ندنام  ظوفحم 

، تسه مه  مالسلا  هیلع  هموصعم  ترضح  يراختفا  رادشفک  هک  یناحبس  ياقآ  مان  هب  مالسلا  هیلع  تیبلها  نیبحم  نیمداخ و  زا  یکی 
رد يا  هراک  همین  نامتخاس  مایا  نآ  رد  .مدوب  هفیظو  ماجنا  لاـح  رد  يرادـشفک  رد  نم  دـیراب و  یم  يدـیدش  ناراـب  درک : یم  لـقن 
رد مدوب ، هدرب  مود  هقبط  هب  يراک ، دیفـس  يارب  هک  چـگ  يدایز  ریداـقم  مدوب و  هدرکن  تلافـسآ  ار  شفقـس  زونه  هک  دوب  مراـیتخا 

ضرق قیرط  زا  هک  میگدـنز  هیامرـس  مامت  دـنک ، ادـیپ  همادا  هقیقد  هد  دـیدش  ناراب  نیا  رگا  متفگ : دوخاب  .دوب  ناراب  تباصا  ضرعم 
هب تفگ : تشاد ، عالطا  نم  نامتخاس  ییانب  زا  هک  مه  ناتـسود  زا  یکی  لاح ، نامه  رد  .دوش  یم  بارخ  هتعاس  کـی  هدـش ، مهارف 

شدوخ مالسلا  هیلع  هموصعم  ترـضح  متفگ : مدرکن و  ییانتعا  وا  ياهفرح  هب  نم  رادرب ! ناراب  ریز  زا  ار  تدوخ  حلاصم  ورب و  هناخ 
مرسپ زا  .متفر  لزنم  هب  راک  نایاپ  زا  دعب  .تسه  شیوخ  نامداخ  نارکون و  نابهگن  ظفاحم و 
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يرـصتخم من  طقف  دماین ، ناراب  ًالـصا  اجنیا  تفگ : دنکن ؟ ناشـسیخ  ناراب  ات  دیدیـشک  کیتسالپ  ار  نامیـس  چـگ و  يور  مدیـسرپ :
.تسین لفاغ  دوخ  نارکون  نیمداخ و  زا  يا  هظحل  زگره  ترضح  مدیمهف  هک  دوب  اجنیا  .تسشن  اه  چگ  يور 

مداخ ياپ  نتفای  افش 

یم ترـضح ، مرح  نیمداخ  زا  یکی  دنک : یم  لقن  هسدقم  هناتـسآ  يرادـشفک  رتفد  لوؤسم  نارازگتمدـخ و  زا  یکی  یفیرـش  ياقآ 
مدرک فرـصم  يدایز  ياهوراد  هعجارم و  رتکد  دـنچ  هب  .مدیـشک  یم  يدایز  درد  مدوب و  لکـشم  راچد  وناز ، درد  رطاخ  هب  تفگ :

تصرف رد  متفر ، رسالاب ) دجسم  مظعا و  دجسم  نیب   ) هدزیس هرامـش  يرادشفک  رد  مراک  لحم  هب  هک  اهزور  زا  یکی  .درکن  رثا  یلو 
مخ مناوتن  امش  رضحم  رد  هک  مرادن  تسود  یب ! یب  يا  متفگ : مناخ  هب  .ندرک  تبحص  مناخ  اب  مدرک  عورش  دمآ ، شیپ  هک  یتغارف 
مدش جراخ  يرادشفک  زا  وگتفگ ، نیا  زا  دعب  .دشاب  تعاس  مین  رگا  یتح  منک  تمدـخ  يرادـشفک  رد  مراد  تسود  .موش  تسار  و 

.متخیر کشا  حیرـض و  هب  متـشاذگ  ار  مرـس  متفر ، رهطم  حیرـض  کیدزن  هب  دعب  مدناوخ و  زامن  تعکر  ود  وضو  دیدجت  زا  سپ  و 
، متفر باوخ  هب  یتقو  .متفر  لزنم  هب  بش  تعاس 11  رد  راک ، نایاپ  زا  سپ  متشگ و  زاب  يرادشفک  هب  هرابود  .متـشاد  یـصاخ  لاح 

قافتا هب  .مدوب  لاحـشوخ  یلیخ.ما  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدخ  متـسه و  رهطم  مرح  رد  هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد 
یمن درد  میاپ  رگید  هک  مدرک  سح  .دندرک  تبحـص  نم  اب  یمک  دنتـشاذگ و  نم  ياپ  رب  تسد  ناشیا  .میتسـشن  ییاج  رد  میتفر و 

ياهتلاح .مدیدن  اپ  درد  زا  يرثا  ، متساخرب زامن  يارب  هک  حبص  دنک ،
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: مدرک همزمز  ار  تیب  نیا  مدوخ  اب  هاگآدوخان  .تفرگ  ما  هیرگ  .درادن  درد  میاپ  ًالصا  مدید  مدرک و  ناحتما  ار  فلتخم 

تسا رتشیب  مرح  نیا  يافص  هبعک ، زا 

/ تسا رتشیپ  دوب ، لد  هتسکش  هک  سک  ره 

نادنز زا  نتفای  تاجن 

رد .درک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  تیبلها  نیبحم  نیمداخ و  زا  یکی  .دندرک  یم  لقن  يراختفا  نیمداخ  يرادشفک  لوئسم  یفیرش  ياقآ 
، دوب مارحلا  مرحم  هام  نوچ  .دـیماجنا  ینزریپ  گرم  هب  هک  مدـش  یفداصت  زورب  بجوم  تیرومأم ، زا  تشگزاب  لاح  رد  لاس 1371 
زا دعب  غلبم ، نیا  .منک  هیهت  ار  هید  هجو  ات  دنداد  تصرف  نم  هب  لاس  ود  درک و  موکحم  هید  ناموت  رازه  تخادرپ 350  هب  ارم  ارسداد 

شیازفا ناـموت  رازه  تسیود  نویلیم و  کـی  هب  ، منک هیهت  ار  غلبم  نیا  متـسناوتن  نوـچ  .تفاـی  شیازفا  ناـموت  رازه  هب 950  لاـس  ود 
دارفا یفوـتم  درف  ناگتـسب  نوـچ  هصـالخ ، .مـتفرگن  هجیتـن  مدرک ، حرطم  ار  ملکـشم  سک  ره  هـب  متـشادن و  يا  هراـچ  چـیه  تفاـی !

رد .مورب  نادنز  هب  منکن  تخادرپ  ار  غلبم  نیا  رگا  دش  ررقم  .دـنداد  یمن  تیاضر  دـندرک و  یم  هید  هبلاطم  اهنت  دـندوب ، يریگتخس 
مـسارم نیا  رد  تکرـش  قیفوت  مه  هدـنب  .تسا  مرح  یبورراـبغ  دـعوم  بشما ، دـندرک : مـالعا  رهطم  مرح  نیلؤسم  اـه  بش  زا  یکی 
تبحـص هنایماع  نابز  اب  ترـضح  اب  .مدرک  يدایز  هیرگ  متـشاذگ و  ربق  يور  ار  مرـس  رهطم ، حیرـض  لخاد  رد  متفاـی و  ار  یتوکلم 

امـش درد  هب  تسین و  اـجنیا  نم  ياـج  رگید  مورب و  نادـنز  هب  دـیاب  منک  هیهت  ار  غلبم  نیا  مناوـتن  رگا  هک  متفگ  ار  ملد  درد  مدرک و 
رد مدید ، ایؤر  ملاع  رد  .متفر  لزنم  هب  راک  مامتا  زا  سپ  .دروخ  مهاوخن 
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، ارجام نیا  زا  دعب  زور  دنچ  شابم ! نیگهودنا  روخم و  مغ  دنتفگ : .دش  هداد  يزبس  گرب  نم  هب  مناخ  فرط  زا  متسه و  رهطم  مرح 
رد تفگ : نم  هب  هک  مدـید  ار  ناتـسود  زا  یکی  هکنیا  ات  .متخورف  تشاد  شزرا  ناموت  رازه  دودح 200  هک  ار  لزنم  هیثاثا  يرادـقم 

، منک هیهت  ار  ناموت  نویلیم  کی  مناوتن  رگا  متفگ : ریخ ؟ ای  دش  لح  امش  لکشم  .دمآ  شیپ  امش  دای  ناهگان  هک  میدوب  هتـسشن  لزنم 
نم .مربب  درف  نآ  يارب  ات  یـسیونب  ار  دوخ  لاح  حرـش  تسا  بوخ  تفگ : درک و  یفرعم  ار  يریخ  درف  متـسود  .مورب  نادنز  هب  دـیاب 

برد یچتـسپ  هاگداد ، هب  هدنام  زور  ود  ًاقیقد  .میدش  کیدزن  هاگداد  دعوم  هب  هکنیا  ات  تشذگ  یتدـم  .مداد  ماجنا  ار  راک  نیا  مه 
یتقو .مدیجنگ  یمن  دوخ  تسوپ  رد  یلاحشوخ  طرف  زا  .تسا  هدمآ  نارهت  زا  امـش  مسا  هب  کچ  هرقف  کی  تفگ : دز و  ار  ناملزنم 

هب .دندوب  هدرک  هلاوح  متشاد  مک  هک  ار  یغلبم  ًاقیقد  .مدش  بجعتم  رایسب  .تسا  ناموت  رازه  دصتشه  غلبم  هب  مدید  متفرگ ، ار  کچ 
همطاف ترضح  مالسلا  هیلع  تیبلها  همیرک  هعیفش  تیافک  اب  ياه  تسد  اب  دوبن ، نآ  لح  هب  رداق  سک  چیه  هک  نم  لکـشم  لاح  ره 

.دش لح  مالسلا  هیلع  هموصعم 

رادشفک نیمداخ  هب  ترضح  تیانع 

راک لوغـشم  قیتع -  نحـص  يدورو  برد  ود -  هرامـش  يرادشفک  رد  دندرک : یم  لقن  راوگرزب  نیمداخ  زا  یناهارف  نیـسح  ياقآ 
دنلب اهنآ  ياپ  يولج  .دندش  يرادـشفک  دراو  تسد ، هب  مَلَع  دیـس  هس  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  .درب  مباوخ  یگتـسخ  ظاحل  هب  هک  مدوب ،

اب مدش ، رادیب  باوخ  زا  ناهگان  .مدیسوب  ار  اهنآ  زا  یکی  تروص  مدش و 
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نیمداـخ هب  یب  یب  تیاـنع  هجوـت و  دـنداد ، رارق  فـطل  دروـم  ار  ریقح  نیا  دـندش و  فرـشم  مرح  هب  هک  دیـس  هس  نیا  متفگ : دوـخ 
.دهد یم  ناشن  ار  شیوخ 

ادخ هناخ  ترایز 

زا متشاد و  ادخ  هناخ  ترایز  هب  يدایز  هقالع  دندرک : یم  لقن  مرح ، نارادشفک  زا  یمـسر و  مداخ  دحوم ، هداز  رغـصا  رـصان  ياقآ 
، مدرب ثرا  هب  هک  يردپ  هناخ  شورف  زا  .تشذگ  یتدم  .دنک  مهارف  ارم  جح  طیارش  هک  متساوخ  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح 

.دندوب تبون  رد  لاس  تدم 10  هب  اه  یلیخ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .مدش  فرشم  جح  هب  زین  لاس  نامه  رد  مدرک و  مان  تبث  جح  رد 

لال يافش 

تمدخ اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  يرادشفک  رد  تسا  يدایز  نایلاس  هک  رادشفک ، نیمداخ  زا  یکی  یناهارف  نیـسح  ياقآ 
دراو داد و  لیوحت  ار  شیاه  شفک  دـش : يرادـشفک  دراو  دوبن ، ملکت  هب  رداق  هک  هیکرت  روشک  زا  ینز  دـندرک : یم  لقن  دـنک ، یم 
جراخ مرح  زا  دـهاوخ  یم  درک  یم  تبحـص  یکرت  هجهل  هب  هک  یلاح  رد  یلاحـشوخ و  اب  نز  نامه  مدـید  دـعب  یتعاـس  .دـش  مرح 

.دوب هتفای  افش  وا  .دوش 

هیاپ راهچ  زا  طوقس 

مرح نیلوؤسم  فرط  زا  مرح ، رد  راک  تاعاس  رخاوا  رد  .مدمآ  مرح  هب  دوخ  تفیـش  ندرک  يرپس  يارب  اه  بش  همه  لثم  بش  کی 
رابغ تفاظن و  هب  مادقا  نیمداخ ، زا  يرگید  هدع  هارمه  هب  راوز ، نتفر  نوریب  زا  دعب  .منامب  مرح  رد  یبور  رابغ  يارب  هک  متفای  عالطا 
مرح فک  نوچ  .درک  طوقـس  نییاپ  هب  دوب  هتفر  يدـنلب  هیاپراهچ  يور  هک  نیمداـخ  زا  یکی  ناـهگان ! .میدرک  رهطم  حیرـض  یبور 
نیا رد  .میتفر  وا  فرط  هب  هیلوا  تامادقا  کمک و  يارب  همیـسارس  .میتشادن  وا  ندنام  هدنز  هب  يدیما  چیه  تسا ، شرف  گنـس  رهطم 
نیا داد ! همادا  ار  تفاظن  راک  تساخرب و  دعب  هظحل  دـنچ  دوب ! ندـیدنخ  لوغـشم  مداخ  نآ  .میدرک  دروخرب  یبیجع  هنحـص  هب  لاح 

.تسا شیوخ  نامداخ  هب  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  تیانع  ياه  هولج  زا  یکی  تمارک 

تالاقم

وکاب رد  هموصعم  ترضح  رهاوخ  تبیه  یب  یب 

وکاب رد  هموصعم  ترضح  رهاوخ  تبیه  یب  یب 

یمیظع هیروح  هدنسیون :

ره هک  تسا  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  نادنزرف  زا  نت  دـنچ  سدـقم  ياه  هاگراب  ناجیابرذآ  يروهمج 
همیحر ترـضح  نسحم ، ریم  اـقآ  دـننام : یناـگداز  ماـما  دـشخرد ؛ یم  يروهمج  نیا  كراـت  رب  يرخاـفم  ناوـنع  هب  اـهنآ  زا  مادـک 

.مناخ الیل  ترضح  شیاه و  هدازردارب  زا  نت  هس  نوتاخ و  همیکح  ترضح  نوتاخ ،
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یـسوم ماما  ترـضح  .تسا  راید  نیا  نایعیـش  ترایز  دروم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نینمؤملاریما  ِياپ  ياج  ناونع  هب  زین  یگنس 
: تسا هدیمان  همطاف  ار  شیوخ  نارتخد  زا  نت  راهچ  مالسلا  هیلع  مظاک 

يربک همطاف  . 1

.تسا هدش  هدرپس  كاخ  هب  مق  سدقم  رهش  رد  هک  تسا  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  يربک ، همطاف 

يرغص همطاف  . 2

وکاب رهش  يدورو  رد  نوتاخ ،» همیکح   » و تبیه » یب  یب   » هب روهشم  مالسلا  اهیلع  يرغص  همطاف 
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.تسا نوفدم 

یطسو همطاف  . 3

.تسا نوفدم  ناهفصا  رد  یطسو  همطاف 

يرخا همطاف  . 4

.تسا نوفدم  تشر  رد  يرخا  همطاف 

نونکا .تسا  رادروخرب  یـصاخ  یگژیو  زا  ناگداز  ماما  رگید  هب  تبـسن  نوتاخ  همیکح  ترـضح  ناجیابرذآ ، ناگداز  ماما  نایم  زا 
.تسا ثادحا  تسد  رد  ترضح  نآ  فیرش  رازم  يور  رب  یگرزب  هاگراب 

هب دورو  زا  لبق  .دـمآ  دـهاوخ  رـصتخم ، هلاقم  نیا  رد  دراد ، هک  يزراب  ياهیگژیو  رطاخ  هب  نأـشلا ، میظع  هداز  ماـما  نیا  لاـح  حرش 
: تسا رکذ  هب  مزال  دنچ  یتاکن  یلصا ، ثحب 

بلطم نیا  تسا و  هدش  هدرپس  كاخ  هب  وکاب  رد  تسا و  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  لسن  زا  يرتخد  نوتاخ  همیکح  ترضح  . 1
.تسا هدش  رکذ  راونالاراحب  هلمج  زا  هعیش  ربتعم  ياهباتک  رد 

هب اما  تسا ، هدش  هراشا  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تنب  همطاف  ترضح  كرابم  دوجو  هب  اهباتک ، زا  یخرب  رد  هکنیا  دوجو  اب  . 2
رد ناشیا و  هرابرد  هک  ییاهباتک  دـمآ  دـهاوخ  اهدـعب  هک  روط  نامه  تسین و  تسد  رد  نودـم  یباتک  ناشیا  دروم  رد  لصفم ، روط 

.تسین تسد  رد  یعالطا  چیه  اهنآ  تشونرس  زا  دش و  هدرب  یمولعمان  ياج  هب  اهتسینومک  طسوت  دوب ، ناشرهطم  مرح 

یهجوت بلاج  بلاطم  هک  تسا  هدیـسر  پاچ  هب  رثوک » گنهرف   » هّلجم هرامـش 36 و 30  رد  روپ  يدهم  ربکا  یلع  ياقآ  زا  یتالاقم 
.تسین مولعم  تاعالطا  نیا  عبنم  هنافسأتم  اّما  دراد ؛ تبیه  یب  یب  سدقم  ناتسآ  تیلوت  هرابرد  يوفص  نیطالس  نیمارف  دروم  رد 

هدـش ظفح  هنیـس  هب  هنیـس  مرح ، نایلوتم  هتفیـش و  نایعیـش  طسوت  هک  تسا  یبلاطم  رتشیب  تسا ، هدـش  هتـشون  هلاقم  نیا  رد  هچنآ  . 3
.تسا

دهاش دندوب و  قوثو  نانیمطا و  دروم  هک  يدارفا  زا  هک  تسا  لکش  نیا  هب  قیقحت  شور 
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.تسا هدش  وج  سرپ و  دندوب ، تاقافتا  یخرب  ینیع 

وکاب هب  تبیه  یب  یب  ترضح  دورو  یگنوگچ 

درک گنت  اهنآ  هب  نیبوسنم  ناگداز و  ماما  يارب  ار  هصرع  نانچ  یـسابع  رگمتـس  تموکح  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  تداهـش  زا  سپ 
اضر ماما  رهاوخ  نوتاخ  همیکح  ترضح  اهنآ  هلمج  زا  دنتفرگ ، دوخ  راید  رهش و  زا  ترجه  هب  میمصت  ناراوگرزب  نآ  زا  یخرب  هک 

يروهمج نامز ، نآ  رد  .درک  تکرح  وکاب  تمـس  هب  یلزنا  ردـنب  قیرط  زا  دوخ  ناگدازردارب  زا  نت  هس  هارمه  هک  دوب  مالـسلا  هیلع 
تروص رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  یمالـسا و  کلامم  هدودـحم  رد  ناشیا  ترفاسم  عقاو ، رد  دوب و  هدـشن  ادـج  ناریا  زا  ناـجیابرذآ 

.تفرگ

.دش هکت  هکت  دید و  بیسآ  ایرد  رد  ناگرزب  نیا  لماح  یتشک  هنافسأتم  تفرگ ، تروص  رزخ  يایرد  قیرط  زا  هک  ترفاسم  نیا  رد 
هب دوخ  یتشک  اب  داد و  تاجن  ار  مالـسلا  مهیلع  ناگداز  ماما  نیا  درک ، یم  ترفاسم  یتشک  اب  زین  وا  هک  دـجوس » اـباب   » ماـن هب  يدرف 
زا لاح  نیع  رد  یقتم و  راگزیهرپ و  يدرم  هک  يردـب » یجاح   » هب ار  نانآ  وکاب  رد  .دـیناسر  وکاـب  یخـسرف  کـی  هب  رزخ و  لـحاس 

یگدنز هنیزه  فرص  ار  دوخ  لاوما  تشاد و  هگن  دوخ  دزن  ار  ناگرزب  نیا  يو  ( 1) .درپس دش ، یم  بوسحم  راید  نآ  دنمتورث  راجت 
.دش نانآ  مداخ  دوخ ، درک و  اهنآ 

تلحر

، يردب یجاح  تدم  نیا  رد  .تسین  صخـشم  نآ  قیقد  تدـم  اّما  ( 2 ،) درک یگدنز  وکاب  رهـش  رد  ار  یتدم  تبیه  یب  یب  ترـضح 
رد شناهارمه  تبیه و  یب  یب  روضح  هجوتم  سابع  ینب  نایرابرد  هکنیا  رطاخ  هب  وا  .دوب  شناگداز  ردارب  ترـضح و  نآ  راکتمدخ 

نآ هک  درک  عیاش  داد و  رییغت  تبیه »  » هب يردب  یجاح  زا  ار  دوخ  مسا  دنوشن ، وکاب 
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هب دش و  روهشم  تبیه  یب  یب  هب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تنب  همطاف  نامز ، نیا  زا  ( 3) .تسا شا  همع  یب و  یب  ترضح ،
.دش هدیمان  تبیه » یب  یب   » ترضح نآ  دش و  فذح  یب  یب  هرسک  لامعتسا  ترثک  رثا  رد  نامز و  رورم 

پچ تمـس  رد  تسا ، دوجوم  زین  نونکا  مه  هک  يو  تداـبع  لـحم  .تخادرپ  یم  مالـسا  غیلبت  تداـبع و  هب  وکاـب  رد  تبیه  یب  یب 
گرزب گنس  ود  نیب  هداج ، حطـس  زا  رتالاب  رتم  دص  ًابیرقت  هوک و  يالاب  رد  یلعف ، مرح  يور  هب  ور  وکاب و  رهـش  يدورو  رد  هداج ،

.تسا نایعیش  ترایز  لحم  نونکا  هک  دوب 

هلپ ترـضح 160  تدابع  لحم  ات  ًاقیقد  .دـنا  هدرک  تسرد  ییاه  هلپ  هداج  حطـس  زا  سدـقم ، ناـکم  نآ  ِنارئاز  یتحار  يارب  نونکا 
.دراد دوجو 

يرامیب رثا  رد  درکن و  رمع  يداـیز  تدـم  دـش و  ضیرم  ور ، نیا  زا  داـتفا و  بآ  هب  اـیرد ، رد  یتشک  ندـید  بیـسآ  ماـگنه  ناـشیا 
رد اهنآ  زا  یکی  هک  دنتفگ  کیبل  ار  قح  توعد  ناگداز  ماما  رگید  یتدم ، زا  سپ  نوتاخ و  همیکح  ترـضح  ادـتبا ، .دومرف  تلحر 

ناگداز ردارب  زا  يرتخد  پچ ، فرط  رد  .دـنا  هدـش  هدرپس  كاـخ  هب  ناـشیا  تسار  فرط  رد  رگید  رفن  ود  ترـضح و  پچ  فرط 
يور رب  .دنا  هدش  هدرپس  كاخ  هب  شناردارب  زا  یکی  نارسپ  تسار ، فرط  رد  تسا و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رتخد  ًارهاظ  هک  ناشیا 

فیرش ربق  يور  رب  اهنت  .تسا  هدش  کح  ناشربق  گنس  يور  رب  ینآرق  تایآ  هدشن و  هتشون  اهنآ  زا  یمان  ناگرزب  نیا  فیرش  رازم 
مظاک یسوم  ماما  ترضح  رتخد  نوتاخ  همیکح  مان  تبیه ، یب  یب  ترضح 
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.دروخ یم  مشچ  هب  مالسلا  هیلع 

.دـش هدرپس  كاخ  هب  دوب ، هدـش  عقاو  ناشتدابع  لحم  هوک  هنماد  رد  هک  یلزنم  ناـمه  رد  دومرف ، تلحر  ترـضح  نآ  هکنیا  زا  سپ 
، دوشن عقاو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناـفلاخم  یتموکح و  دارفا  یمارتـحا  یب  دروم  هکنیا  رطاـخ  هب  شیاـه  هدازردارب  ناـشیا و  ربـق 
دنتشاد و عالطا  عوضوم  نیا  زا  شا  هداوناخ  يردب و  یجاح  هلمج  زا  هتفیش  نایعیـش  زا  يدودعم  دادعت  اهنت  .دش  هتـشاد  هگن  یفخم 

هدودحم رب  ًابیرقت  هک  لاز  خرف  هاش  ناوریـش  .م  لاس 1257  رد  .تشگ  یم  هنیـس  هب  هنیـس  زار  نیا  .دنتفر  یم  ناگرزب  نیا  ترایز  هب 
ماـما درک و  اـنب  فیرـش  رازم  يور  رب  یمرح  دجـسم و  دـش و  بلطم  نیا  هجوتم  درک ، یم  تموکح  ینونک  ناـجیابرذآ  يروـهمج 

.داد رارق  لیلجت  دروم  ار  ناگداز 

مرح نیا  ترایز  هب  زین  يوفـص  ناهاش  زا  يدادـعت  یتح  مدرم  زا  یلیخ  دـش و  ربماـیپ  ترتع  ناقـشاع  تراـیز  لـحم  ( 4) رهطم مرح 
.تشگ یم  مالسا  جیورت  قنور و  ثعاب  مرح  دوجو  دندش و  یم  فرشم  فیرش 

درک و میهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  ترـضح ، نآ  ياهتمارک  شخب  رد  هک  دـش  هدـید  ناشیا  زا  يدایز  ياهتمارک  تدـم ، نیا  رد 
.تسا وناب  دیـشروخ  مان  هب  يرعاش  نز  تجاح  ندـش  هدروآ  رب  هلمج ، نآ  زا  .درک  یم  رت  يوق  ار  مدرم  داقتعا  تاـمارک  نیا  دوجو 

، دیامرف اطع  نم  هب  يدنزرف  مناخ  نیا  مارتحا  هب  دنوادخ  رگا  درک  رذن  هدش و  فرشم  ترـضح  ترایز  هب  تشادن ، يدنزرف  هک  يو 
رذـن هب  يو  درک و  اطع  يدـنزرف  يو  هب  دـنوادخ  لاس ، کی  زا  سپ  .درک  مهاوخ  راومه  نارئاز  یتحار  يارب  ار  هاگمارآ  نیا  ریـسم 

افو دوخ 
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.درک دابآ  ار  مرح  هب  فرشم  هداج  درک و 

زا فا -  یقن  نیدـباعلا  نیز  جاـح  ماـن  هب  یـصخش  طـسوت  يو  زا  سپ  دوـب ، هدـش  هتخاـس  وناـب  دیـشروخ  هلیـسو  هـب  هـک  يا  هداـج 
يارب ینایلوتم  يوفـص  ناهاش  .دنتفاتـش  یم  رهطم  مرح  تراـیز  يارب  راـنک  هشوگ و  زا  نارئاز  .دـش  رت  ضیرع  هقطنم -  نادـنمتورث 

مرح فقو  فارطا ، ياهنیمز  هک  تسا  نآ  رگناـشن  دـهاوش  زا  یخرب  .دـندومن  رداـص  اـهنآ  يارب  یماـکحا  دـندرک و  بوصنم  مرح 
.دوب هدش  رهطم 

هکنیا زا  سپ  یتدم  .تسا  دجوس  اباب  يردـب و  یجاح  ماجنارـس  تشاد ، رود  رظن  زا  دـیابن  تسا و  تیمها  زیاح  رایـسب  هک  يا  هتکن 
تبیه یب  یب  ترـضح  نوچ  درک و  عادو  ار  یناف  راد  زین  يردب  یجاح  دندرک ، تلحر  شیاه  هدازردارب  نوتاخ و  همیکح  ترـضح 

ره نونکا  .دـندرپس  كاخ  هب  ترـضح  ياپ  نییاپ  رد  ار  وا  دـننک ، ترایز  ار  يردـب  یجاح  ادـتبا  نم  نارئاز  هک  دوب  هدرک  شراـفس 
.دوش یم  در  هیلع -  هللا  همحر  يردب -  یجاح  ربق  يور  زا  دورب ، یب  یب  ترایز  هب  دهاوخب  یسک 

نارئاز هک  دیراپـسب  كاـخ  هب  ییاـج  رد  ارم  گرم ، زا  سپ  هـک  درک  تیـصو  دروآ ، وکاـب  هـب  ار  ترـضح  نآ  هـک  زین  دـجوس  اـباب 
.تسا رهطم  مرح  نحص  يدورو  رد  لحم  رد  زین  يو  ربق  ور ، نیا  زا  .دنورب  مناخ  ترایز  هب  دنراذگب و  نم  هنیس  يور  اپ  ترضح 

روتـسد هب  .م  ربماتبـس 1934  مهن  رد  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نادـناخ  هتفیـش  نارئاز  ياریذـپ  .م  لاس 1934  اـت  رهطم  مرح 
.دش ناسکی  كاخ  اب  رجفنم و  تیمانید  اب  مرح  نیلاتسا ،

يارب دوب ، هدناسر  جوا  هب  ار  یمرش  یب  هک  یتسینومک  تموکح 
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دندوب ممصم  ادتبا  .دز  ترـصن  قاط  نآ ، يور  رب  درک و  مرح  يور  زا  یـشک  هداج  هب  عورـش  دنامن ، یقاب  رهطم  مرح  زا  يرثا  هکنیا 
یم رت  نییاپ  دوخ  هب  دوخ  ترـضح  فیرـش  رازم  فارطا  كاخ  یلو  دشاب ؛ دنتـشاد ، رظن  دم  هک  يا  هداج  ضرع  هزادـنا  هب  قاط  هک 

، فیرش ربق  تازاوم  هبو  دندرک  ضوع  ار  دوخ  میمصت  هک  يا  هنوگ  هب  دش ؛ هجاوم  لکشم  اب  هداج  ندرک  حطـسم  ور ، نیا  زا  .تفر 
وکاب و هب  دورو  يارب  اهنآ  زا  یکی  دش : میسقت  تمسق  ود  هب  هداج  دوب و  رهطم  ربق  رسالاب  رد  تسرد  نوتس ، .دندرک  ثادحا  ینوتس 

.دیدرگ بصن  نیلاتسا  همسجم  قاط ، طسو  نوتس  يولج  رد  وکاب ، رهش  فرط  هب  .دش  یم  هدافتسا  رهش  نآ  زا  جورخ  يارب  يرگید 

ار یب  یب  تدابع  لحم  هوک ، يالاب  رد  دوبن ، ریذـپ  ناـکما  ناـشیارب  هداـج  طـسو  رد  فیرـش  ربق  تراـیز  طیارـش  رگید  هک  ناـیعیش 
هک یناسک  .دندوب  هنمارا  زا  ترـصن ، قاط  ناگدنزاس  .دوش  یم  ترایز  یـسدقم ، ناکم  ناونع  هب  زین  نونکا  هک  دندرک  یم  ترایز 
زا هک  تینارگ  هایس  ياهگنس  يور  رب  ار  بیلص  تمالع  ببس ، نیمه  هب  .دندوب  هنمارا  زا  زین  دندرک ، یم  نیمأت  ار  نآ  تخاس  هنیزه 

، قاط هرانک  ياهنوتـس  هب  هریغ  نیـشام و  دروخرب  نامز و  رورم  هب  ادابم  ات  دـندرک  کـح  دـش ، یم  هدافتـسا  قاـط  تخاـس  رد  اـهنآ 
یم روبع  فیرـش  رازم  يور  زا  دیاب  وکاب  رهـش  زا  جورخ  دورو و  يارب  ینطاب ، لیم  مغر  یلع  نایعیـش  .دورب  نیب  زا  بیلـص  تمالع 

.تشادن دوجو  نآ  زا  جورخ  ای  رهش و  هب  دورو  يارب  رگید  لحم  اریز  دندرک ؛

رهطم مرح  يانب  دیدجت 

نییاپ نیلاتسا  همسجم  مسینومک ، یشاپورف  زا  سپ 
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دارفا نآ  سأر  رد  زونه  هک  تارادا  زا  یخرب  تفلاخم  اب  یلو  دنتفرگ ، فیرـش  مرح  يانب  دیدجت  هب  میمـصت  نایعیـش  دش و  هدیـشک 
نیا هب  فا  یلع  ردـیح  تقو  روهمج  سیئر  هک  نابرق  دـیع  رد  .م  یم 1994  خیرات 21  رد  .دـندش  ور  هبور  تشاد  رارق  یتسینومک 

دندنک و ار  هداج  زا  یشخب  روظنم ، نیمه  هب  .دوش  انب  دیدجت  مرح  بیرخت و  قاط ، هک  دش  هتساوخ  يو  زا  دوب ، هدمآ  رهـش  تمـسق 
اب ار  دوخ  تقفاوم  دیع ، کیربت  زا  سپ  ناشیا  هک  دـنداد  ناشن  فا  یلع  ردـیح  هب  دوب ، هدـنام  ملاس  هک  فیرـش  مرح  زا  ییاهتمـسق 
هام اما 8  .درک  رداص  ار  قاط  بیرخت  روتـسد  وا  .تسا  نوفدـم  اجنیا  ام  لیـصا  گنهرف  هک  تشاد  راهظا  درک و  مالعا  قاط  بیرخت 

تبیه یب  یب  ترـضح  ربق  بیرخت و  قاط  زور ، ود  یط  رد  ینوناق ، لحارم  یط  زا  سپ  .دوش  بلج  تارادا  تقفاوم  ات  دیـشک  لوط 
.تشگ نایامن 

ربـق گنـس  اـهنت  دوـب و  هدـنام  ملاـس  تلافـسآ  ریز  رد  نآ ، نیمز  ریز  هلمج  زا  یلبق ، مرح  زا  ییاهـشخب  یتـح  اـهربق و  هناتخبـشوخ 
يارب هک  فیرش  مرح  زا  ییاهتمسق  اهنت  بیرخت  ماگنه  یتسینومک  تموکح  .دوب  هتـشادرب  فاکـش  طسو  زا  تبیه  یب  یب  ترـضح 

اهنآ و ییاوسر  ثعاب  يزور  ایاقب  نیمه  هکنیا  زا  لفاغ  دوب ؛ هدـنام  ملاس  زونه  نآ  هیقب  هدرک و  يرادربکاخ  دوب ، مزال  هداـج  داـجیا 
ولو هرون  مّتم  هللا  مههاوفاب و  هللا  رون  اوئفطیل  نودیری  : » هفیرـش هیآ  قادصم  تسا  نیا  .دش و  دـهاوخ  مالـسا  جـیورت  يارب  يا  هلیـسو 

(5 «.) نورفکلا هرک 

مرح تفای و  روضح  سدقم  ناکم  رد  مرح ، نامتخاس  ثادحا  ینز  گنلک  يارب  هداج ، بیرخت  زا  سپ  فا  یلع  ردیح 
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مرح تخاس  يارب  رالد  رازه  غلبم 700  يو  .دیدرگ  انب  رتم   26 عافترا 28 -  اب  رتم و  یتناس  کی 60  ره  طیحم  هک  هیاپ  يور 120  رب 
.دوش یم  نیمأت  مدرم  تاروذن  قیرط  زا  زین  نآ  هیقب  .داد  صاصتخا 

نآ فرط  کی  هک  دـیدرگ  انب  يدجـسم  فیرـش ، مرح  رانک  رد  دـشاب و  یلبق  مرح  هیبش  ًابیرقت  هک  دـش  یعـس  مرح  یـشک  هشقن  رد 
هقبط رد  فیرـش  ياـهرازم  عـقاو ، رد  .تسا  هـقبط  ود  رد  فیرـش  مرح  .تـسا  ناـیاقآ  تداـبع  يارب  رگید  فرط  اـهمناخ و  صتخم 

.تسا هتفرگ  رارق  يا  هشیش  هطوحم  کی  لخاد  نییاپ ،

مان نآ ، ینوریب  تمـسق  رد  .تسا  هدـش  هتخاـس  یمالـسا  ًـالماک  يراـمعم  يرب و  چـگ  اـب  يا  هشیـش  هطوحم  نآ  ياـهرانک  فقس و 
اهیلع همطاـف  ترـضح  مالـسلا ، اـهیلع  بنیز  ترـضح  سدـقم  ياـهمان  ینورد  شخب  رد  مالـسلا و  مهیلع  نیموـصعم  همئا  كراـبم 

 - يردب یجاح  ربق  اهربق ، نییاپ  تمسق  رد  .تسا  هدش  هتشون  مالسلا  اهیلع  موثلک  ما  ترضح  مالسلا و  اهیلع  هیقر  ترضح  مالـسلا ،
.تسا هدش  صخشم  ًالماک  هایس  تینارگ  گنس  اب  یب ، یب  ياپ  نییاپ  رد  هیلع -  هللا  همحر 

هک مرح -  نیمز  ریز  تمسق  زونه  هک  اجنآ  زا  .تسا  هتشون  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  همان  ترایز  فیرش ، مرح  راوید  يور  رب 
.دنرادن ینادنچ  عالطا  نآ  زا  يدودـعم -  دادـعت  زج  وکاب -  مدرم  تسا ، هدـشن  لیمکت  تسا -  مرح  تمـسق  نیرت  یلـصا  عقاو  رد 

یمن اما  دنریگ ، یم  رارق  ترایز  دروم  هدش و  هتخاس  نیدامن  لکش  هب  فیرـش ، ياهرازم  تازاوم  هب  تسرد  مود ، هقبط  رد  ییاهربق 
هقبط رد  یناشن  تبیه  یب  یب  فیرش  رازم  فاکش  زا  هن  دنک ؛ سکعنم  ار  اهتیعقاو  مامت  دناوت 
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، نییاپ هقبط  حاتتفا  مرح و  لیمکت  زا  سپ  هللا  ءاش  نا  .تسا  هدش  صخـشم  اجنآ  رد  يردب  یجاح  ربق  لحم  هن  دوش و  یم  هدید  مود 
.دش دهاوخ  نشور  ناهج  نایعیش  نینچمه  وکاب و  نایعیش  يارب  تایعقاو  زا  يرایسب 

تبیه یب  یب  ترضح  تامارک 

ترضح ياهتمارک  هک  تسین  صخشم  ور ، نیا  زا.دش  لقتنم  یمولعمان  ياج  هب  مرح  زا  باتک  نویماک  شـش  رهطم ، مرح  راجفنا  رد 
لقن هنیـس  هب  هنیـس  ناشیا  تامارک  یخرب  .تسا  هتفرگن  تروص  هنیمز  نیا  رد  یـساسا  مادقا  مه  زونه  ؟ هن ای  دـش  یم  تبث  نآ  زا  لبق 

.دناشک یم  سدقم  هاگراب  هب  تجاح  بلط  يارب  ار  يدایز  مدرم  تسا و  هدش 

یجاح .مینک  یم  هراـشا  تاـمارک  نآ  زا  رگید  یخرب  هب  اـجنیا  رد  .میتفگ  نخـس  وناـب  دیـشروخ  يارب  ترـضح  تمارک  زا  زین  ًـالبق 
یب یب  هب  نامیا  اب  هک  سک  ره  : » دیوگ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  تسا ، دقتعم  نمؤم و  يدرم  هک  فیرش ، مرح  یلوتم  دازیلع ، تمکح 

«. ددرگ یمن  رب  یلاخ  تسد  دوش ، سدقم  ناکم  نیا  دراو 

.دنا هدوب  زجاع  اهنآ  ياوادم  زا  اهرتکد  هک  تسا  یناسک  ندش  راد  هچب  تسا ، صاخ  ماع و  روهشم  هک  ییاه  تمارک  زا 

یب مّلکت  تمعن  زا  یگلاس  ات 8  يو  دنیوگ : یم  دوب ، زاگ  هرادا  نادنمراک  زا  هتسویپ و  یهلا  تمحر  هب  یگزات  هک  يدرف  هرابرد  زین 
هقیقد زونه 15  هدـب ! افـش  ار  مدـنزرف  مناـخ ، نیا  مارتحا  هب  ار  وت  ادـنوادخ ! تفگ : دروآ و  مرح  هب  ار  وا  يزور  شرداـم  دوب و  هرهب 

.تفرگ افش  شدنزرف  هک  دوب  هتشذگن 

هب زونه  هک  تموکح  نارـس  زا  يا  هدـع  مسینومک ، یـشاپورف  زا  سپ  لبق ، لاس  هک 13  تسا  نیا  ترـضح  نآ  ياـهتمارک  رگید  زا 
رادافو مسینومک 
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هلمح ناجیابرذآ  هب  دـنداد  روتـسد  تهج ، نیمه  هب  .دوش  لیکـشت  یمالـسا  يروهمج  ناـجیابرذآ ، رد  هک  دنتـشاد  نآ  میب  دـندوب ،
تکرح ماگنه  یلو  دنتشگرب ؛ بقع  هب  دندش ، نشور  اهکنات  اهراب  .دندش  شوماخ  دندیـسر ، رهطم  مرح  هب  اهکنات  هک  نیمه  .دننک 

رهـش دراو  يرگید  ریـسم  زا  دـیاش  ات  دنتـشگرب  راچان  هب  .دـندش  یم  شوماخ  دندیـسر ، یم  فیرـش  رازم  يور  هب  ات  مرح ، يوس  هب 
.دندش تازاجم  یتسینومک  دارفا  طسوت  ًادعب  دندوب ، هدرک  رداص  ار  روتسد  نیا  هک  یناسک  هکنیا  بلاج  دنوش و 

ناجیابرذآ يروهمج  رد  مالسا  رگایحا  تبیه ، یب  یب  ترضح 

هچ هک  دـنک  یم  روطخ  ناـشنهذ  هب  لاؤس  نیا  دـنوش ، یم  علطم  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  رتـخد  دوجو  زا  هک  يدارفا  بلغا 
يوجتسج هب  ای  نآ  بیذکت  هب  زین  یخربو  دروآ  رد  وکاب  زا  رس  دنک و  تکرح  هنیدم  زا  يا  هدازماما  هک  تسا  راک  نیا  رد  یتمکح 

يارب يدنس  لابند  هب  زین  وکاب  مدرم  زا  یخرب  هکلب  تسین ، نایناریا  صتخم  رکفت  هوحن  نیا  .دنزادرپ  یم  نآ  در  ای  دییأت  يارب  يدنس 
.تساعدا نیا  رب  مکحم  يدنس  راونالا » راحب   » میظع باتک  .دنتسه  عوضوم  نیا  رد  قیقحت 

يارب نیمه  .دـشاب  مسینوـمک  یـشاپورف  زا  سپ  مالـسا » ياـیحا  ، » وکاـب رد  یب  یب  فیرـش  رازم  دوـجو  یـساسا  مهم و  شقن  دـیاش 
ناجیابرذآ رد  بهذم  گنهرف و  اب  ییانـشآ  ثحب ، ندش  نشور  يارب  .دشاب  یفاک  یلیلد  دناوت  یم  وکاب ، هب  ناوج  يرتخد  تکرح 

لباق حوضو  هب  اهگنهرف  توافت  میوش ، یم  ناجیابرذآ  ياراتسآ  دراو  هک  ناریا  ياراتـسآ  زرم  زا  .دسر  یم  رظن  هب  يرورـض  ینونک 
شورف هب  اه  هزاغم  رد  ینلع  تروص  هب  بورـشم  ياه  هشیـش  .دوش  یم  گنرمک  مالـسا  میوش ، یم  رود  هک  ناریا  زا  .تسا  هدهاشم 

دسر و یم 
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هعماج رد  باجح  یب  يرامـش ، تشگنا  دادـعت  زج  نانز  .تسا  هتفر  نیب  زا  نآ  تمرح  مسینومک ، هلاس  نیدـنچ  تموکح  هیاـس  رد 
.دنوش یم  رهاظ 

رقف تسا ، كاندرد  رایـسب  هچنآ  .تسا  مکاح  اجنآ  رد  تفن  ياه  هاچ  دایز  دادعت  دوجو  اب  زین  يداصتقا  رقف  یگنهرف ، رقف  رب  هوالع 
.تسا مالسا  تیمولظم  یبهذم و 

دادیب هعماج  رد  یباجحدب  لباقم ، رد  دننک و  یم  ادـیپ  روضح  هعماج  رد  يرـسور  اب  نانز  دـص  رد  کی  اهنت  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش 
مالـسا و دوش ، یم  هدهاشم  مدرم  بلغا  رهاظ  رد  هک  هچنآ  مامت  اب  ینعی  تسین ؛ مدرم  قلطم  يداقتعا  یب  يانعم  هب  نیا  اما  دنک ؛ یم 

مه رانک  رد  دـجاسم  رد  هک  یناناوج  ای  یب  یب  نارئاز  لد  درد  ياپ  یتقو  .تسا  نایامن  ًـالماک  دـجاسم  رهطم و  مرح  رد  نآ  رهاـظم 
مرح دراو  یتقو  نانز  .دراد  یم  رب  هدرپ  كاندرد  رایسب  گرزب و  تیعقاو  زا  ینیشن ، یم  دنا ، لوغـشم  نآرق  ندناوخ  هب  هدش و  عمج 

هب زین  ار  یغلابم  دنوش و  یم  لوغشم  ترـضح  ترایز  هب  دننک و  یم  رـس  رب  يرـسور  دنوش ، یم  سدقم  نکاما  دجاسم و  ای  رهطم و 
.دنهد یم  مرح  هب  يرذن  ناونع 

دای ار  نآرق  تئارق  دننک و  یم  تکرش  دوش ، یم  لیکشت  اجنآ  رد  ناریا » یمالـسا  يروهمج   » طسوت هک  ینآرق  ياهـسالک  رد  نانآ 
دنا و هتفرگ  ارف  يدایز  دارفا  ار  نآ  طخ  یبرع و  نابز  يرذآ ، ناشنابز  تسا و  نیتال  اهنآ  شراگن  طخ  هکنیا  مغر  یلع  .دـنریگ  یم 

.دنرکاش گرزب  تمعن  نیا  رب  ار  یلاعت  يادخ 

.دنا هتفرگ  هزور  هدناوخ و  زامن  غولب ، نس  يادتبا  زا  دنتسین ، یمالسا  ریاعش  دنب  ياپ  رهاظ  رد  هک  مدرم  زا  يدایز  دادعت 
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ادتبا نامه  زا  هعماج  رد  مکاح  طیارـش  میدوب و  باجح  كرت  هب  روبجم  ام  هک  دنیوگ  یم  نانآ  .میدرک  هبحاصم  اهنآ  زا  رفن  دنچ  اب 
.دوش رتهب  جیردت  هب  مدرم  باجح  یهلا ، تساوخ  هب  میراودیما  .دنا  هدرب  نیب  زا  ار  یباجح  یب  حبق  تسا و  هدروآ  راب  هب  نینچ  ار  ام 

رد هک  یتالاکشا  رطاخ  هب  اما  تشاد ، ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مرح  هب  فرشت  دصق  هک  میدش  انـشآ  ینز  اب  ناجیابرذآ  كرمگ  رد 
هیلع اضر  ماما  قشع  تشادن ، یمالسا  يرهاظ  ًالصا  هک  نز  نیا  .دندرک  تعنامم  يو  نتفر  زا  كرمگ  نارومأم  دوب ، يو  تروپـساپ 
ادیپ ترایز  قیفوت  يو  دـننک و  تقفاوم  دـیاش  ات  دـش  یم  لسوتم  ترـضح  دوخ  هب  دوب و  دوهـشم  ًالماک  شیاه  سامتلا  رد  مالـسلا 

.تساهنآ رهاظ  زا  رتالاب  يزیچ  مالسا  هب  مدرم  ینورد  داقتعا  دوش و  یم  هدید  ناوارف  اهنیا  هباشم  دراوم  .دنک 

وجتسج تشاد ، تیمکاح  يوروش  ریهامج  داحتا  رب  مسینومک  هک  لبق  لاس  دنچ  رد  دیاب  ار  نیملسم  مالـسا و  هب  ملظ  همه  نیا  أشنم 
...و دـجاسم  ویدار ، نویزیولت ، زا  یـسک  اهلاس  دـیدرگ و  الاک  رابنا  اهنآ  زا  یـضعب  دـش و  هتـسب  دـجاسم  ِرد  هک  ناـمز  ناـمه  درک ؛

هب جـیردت  هب  نیملـسم  نابز  طخ و  دـیدرگ و  مکاح  قلطم  ناقفخ  دـش و  راتفر  يدـنت  هب  ینید  ناـملاع  اـب  دینـشن و  ار  ناذا  يادـص 
.دش هدرپس  یشومارف 

، دندوب هتخومآ  دوخ  ناردپ  زا  هک  ار  يرادقم  نآ  اما  دنتـشادن ، یـسر  تسد  دوخ  ینید  ماکحا  نید و  هب  مسینومک  راصح  رد  مدرم 
زا یخرب  هک  يوحن  هب  دندرپس ؛ یشومارف  تسد  هب  ار  مالسا  مکاح ، طیارش  ریثأت  تحت  مه  يدایز  هدع  لاح ، نیا  اب  .دندرک  ظفح 
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.دنتسه عالطا  یب  مالسا  لیاسم  نیرت  هداس  زا  نانآ 

هللا  » گناب لاس  داتفه  زا  سپ  قباـس ، يوروش  ياـهیروهمج  دـجاسم  ياـه  هتـسدلگ  زا  یتقو  ( » هر ) ینیمخ ماـما  ترـضح  هدومرف  هب 
«. تخادنا هیرگ  هب  قوش  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا  نارادفرط  مامت  دیسر ، شوگ  هب  ربکا »

هتفاتـش يدـمحم ، بان  مالـسا  يوس  هب  يدایز  ناناوج  دـجاسم ، ییاشگزاب  رهطم و  مرح  يانب  دـیدجت  اب  دـنوادخ و  يرای  هب  نونکا 
مه اهنآ  اب  یهاتوک  تدـم  رگا  يدـقتعم  ناسنا  ره  هک  دـنا  هتـشاذگ  مدـق  هار  نیا  رد  رت  مامت  هچ  ره  يراوتـسا  اب  هک  یناـناوج  دـنا ؛

.دیآ یم  دجو  هب  یمکحم  نامیا  نینچ  زا  هک  تسا  یهیدب  دوش ، تبحص 

حاـتتفا يادـتبا  رد  یتح  دـسر و  یم  شوگ  هب  ناذا  يادـص  رهطم  مرح  دـجاسم و  ماـمت  زا  ناذا ، تقو  مسینومک ، یـشاپورف  زا  سپ 
یم شخپ  ییویدار  هکبش  قیرط  زا  ناذا  يادص  دش ، هتخاس  فا  یلع  ردیح  مان  هب  هک  اه  هرانم  زا  یکی  زا  لاس  کی  تدم  هب  مرح ،

هب تعنامم  راک  نیا  زا  لاس ، کی  تشذـگ  زا  سپ  هنافـسأتم  اما  دـش ؛ لاسرا  کیربت  مایپ  رـصم  هلمج  زا  اهروشک  یـضعب  زا  دـش و 
.دمآ لمع 

یم سیردت  یبرع  نابز  یتح  دوش و  یم  رازگرب  ینید  ياهسرد  دوش و  یم  شخپ  ناذا  مرح  دجاسم و  زا  هک  نیمه  تروص ، ره  هب 
.تسا دجاسم  رهطم و  مرح  دوجو  زا  اهنیا  همه  دراد و  رکش  ياج  دوش ،

: تشون یپ 

خیش  » ياتـسور دندرک ، یگدنز  اجنآ  رد  دندش و  هدرپس  يردب  یجاح  هب  شناگداز  ردارب  نوتاخ و  همیکح  ترـضح  هک  یلحم  ( 1
بوسحم رهش  نیا  زا  یشخب  وکاب ، هعسوت  ببس  هب  هزورما  هک  دوب ، وکاب  رهش  یکیدزن  رد  رل »
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.درک میهاوخ  دای  وکاب  ناونع  اب  اتسور  نیا  زا  هلاقم ، يدعب  ياهشخب  رد  .دوش  یم 

نیا رد  اهخیش  زا  نت  دنچ  اهدعب  .دندرک  یمن  یگدنز  اجنآ  رد  يدایز  دارفا  دیزگ ، تماقا  ناکم  نیا  رد  تبیه  یب  یب  هک  ینامز  ( 2
.دش روهشم  يدنک  رلخیش  ای  اهخیش  هد  مان  هب  ناکم  نیا  لیلد ، نیمه  هب  دندش و  لوغشم  اجنآ  رد  یگدنز  هب  هتخاس و  هناخ  لحم 

یتموکح دارفا  دندینارذگ ، راگزور  يردـب  یجاح  لزنم  رد  شناردارب  نادـنزرف  نوتاخ و  همیکح  هک  یتدـم  زا  سپ  یلقن ، ربانب  ( 3
ار دوخ  يردب  یجاح  دننامب ، ناما  رد  سابع  ینب  ملظ  زا  اهنآ  هکنیا  يارب  اما  دندرک ، هلمح  يو  لزنم  هب  هدش و  ربخ  اب  هیـضق  نیا  زا 

.تفای راهتشا  تبیه » یب  یب   » هب ناشیا  تهج  نیمه  هب  درک و  یفرعم  دوخ  یب  یب  ار  نوتاخ  همیکح  ترضح  تبیه و 

سکع نیا  .تسا  فلتخم  ياه  هیواز  زا  دش  هتفرگ  هدـش -  هتخاس  لاز  خرف  هاش  ناوریـش  تسد  هب  هک  مرح -  زا  هک  ییاهـسکع  ( 4
.تسا هدنام  راگدای  هب  نآزا  سکع  ود  نیمه  اهنت  دش و  رجفنم  اهتسینومک  تسد  هب  هک  تسا  یمرح 

هیآ 8. ، 61 فص : هروس  ( 5

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  نارتخد  جاودزا  كرت  ببس 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  نارتخد  جاودزا  كرت  ببس 

هجیولع روپ  یعیفر  سابع  دیس  هدنسیون :

.دندرکن جاودزا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نارتخد  زا  مادک  چیه  هکنیا  رب  دراد  تلالد  دنا ، هدرک  تبث  ناخروم  هچنآ 
.دنا هدرک  تبث  ار  یفلتخم  لاوقا  ناخروم  صوصخ  نیا  رد 

باتک نیرت  یمیدق  هک  یبوقعی » خیرات   » باتک رد  .ق.ه  دودح 292  يافوتم  یبوقعی ) حضاو  نبا  هب  فورعم   ) بوقعی یبا  نب  دمحا 
: تسا هدرک  لقن  نینچ  دروم  نیا  رد  دشاب ، یم  یعیش  زاتشیپ  نیخروم  زا  یکی  رثا  نیا  فلؤم  تسا و  یخیرات 

یسوم »
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مساق جاودزا  هب  رصم  رد  هک  هملس » ما   » رگم درکن ، رهوش  نانآ  زا  کی  چیه  دننکن و  رهوش  شنارتخد  هک  درک  تیـصو  رفعج  نب ]  ]
هک اجنآ  ات  دمآ  شیپ  یتخس  نایرج  شناشیوخ  مساق و  نایم  هراب  نیا  رد  دمآرد و  مالسلا  هیلع  دمحم  رـسپ  رفعج  رـسپ  دمحم  رـسپ 
هب یبوقعی  رظن  کش  نودب  ( 1 «.) تسا هتـشادن  يروظنم  درب ، جح  هب  ار  وا  هکنآ  زج  هدرکن و  رود  يو  زا  هماج  هک  دروخ  مسق  مساق 

: تسین حیحص  لیلد  دنچ 

: تسا هدومرف  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترضح  نخس  نیا  فالخ  رب  يا ، هیصوت  نینچ  . 1

(2 «.) یّنِم َْسیَلَف  یتّنُس  ْنَع  َبَغَر  ْنَمَف  یتَّنُس  ُحاکِّنلَا  »

رما هب  ناشناوریپ  قّوشم  دوخ  هک  نید  نایاوشیپ  هک  ارچ  تسا ؛ تراهط : تمـصع و  تیب  لها  موصعم و  ناـماما  هریـس  فـالخ  رب  . 2
.دنراد زاب  هداوناخ  لیکشت  زا  ار  ناشنادنزرف  دننک و  تیصو  يراک  نینچ  هب  درادن  ناکما  دندوب ، جاودزا 

هژیو هب  ییاور  بتک  رد  هدنام و  ناما  رد  ثداوح  دنزگ  زا  تسا و  دوجوم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  شدنزرف  هب  متفه  ماما  تیـصو  . 3
.دمآ دهاوخ  یپ  رد  تیصو  نیا  حیضوت  .تسا  هدیدرگ  جردنم  دشاب -  یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دییأت  دروم  هک  یفاک -  لوصا 

.تسا هدرک  عیطقت  هدروآ و  ار  ٌدَحَا » یتاَنب  ُجِّوَُزی  ال  : » تسا هدومرف  هک  ار  متفه  ماما  تیصو  زا  یتمسق  یبوقعی  دراد  لامتحا  . 4

هب مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  لـماک  تیـصو  یفاـک  لوصا  رد  .ق.ه  ياـفوتم 329 ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  موحرم  اـما 
رد هک  ( 3) دراد لصفم  طسوتم و  هاتوک ، همان  تیـصو  هس  متفه  ماما  هتبلا  .تسا  هدـش  رکذـتم  ار  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  شدـنزرف 

تیصو
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هدرمـشرب ار  لهج  لقع و  دونج  نایاپ  رد  هدرک و  نایب  ار  یعامتجا  یقالخا و  یتیبرت ، تاکن  مکح ، نب  ماشه  هب  باطخ  لصفم  همان 
زا تیعبت  هب  ار  نانآ  هدرک و  هراشا  متـشه  ماما  هب  شنارتخد  جاودزا  صوصخ  رد  تحارـص  هب  هک  تسا  همان  تیـصو  نیا  رد  طقف  و 

.تسا هداد  نامرف  يو 

یهاوخرذع سپـس  تفگ و  يدنیاشوخان  نخـس  امـش  هب  یـسک  رگا  هک  دنک  یم  تیـصو  شنادـنزرف  هب  هاتوک ، همان  تیـصو  رد  و 
: تسا هدش  موقرم  نینچ  لصفم  همان  تیصو  زا  یشخب  رد  و  ( 4) .دیریذپب ار  شرذع  درک ،

ْنأ َّبَحَا  ْمُهَهِرَک َو  ْنإ  َُهل َو  َكاذَـف  ْمُهَرُِّقی  ْنأ  َّبَحَا  ًادْـشُر َو  مُْهنِم  َسَنآ  َءاـش َو  ْنإ  ُهَعَم  ُدـَْعب  َِّیَنب  ٍِّیلَع َو  یلإ  ُْتیَـصْوَا  ْدَـق  ّینِا  َو  ».. 
َمیهاربإ َو یلإ  يدـْلُو  ُْتفَّلَخ َو  َنیذَّلا  یناـْیبِص  َّیلاوَم َو  یلاومأ َو  یتاقَدَِـصب َو  ِْهَیِلا  ُْتیَـصْوأ  ُهَعَم َو  ْمَُهل  َرمأ  ـالَو  َُهل  َكاذَـف  ْمُهَجِرُْخی 

ُلَعْجَی َو  يرَی ، ُْثیَح  ُهُعَـضَی  یثُلث  یبَا َو  ِهقَدَص  َُثُلث  َو  ْمُهَنوُد ، یئاِسن  ُْرمَا  ٍّیّلَع  یلإ  َدَمْحَا َو  ُّما  َدَمْحَا َو  َلیعامـسإ َو  ٍمِساق َو  ِساّبَعلا َو 
َكاذَف ُْتیَّمَس  ْنَم  ِریَغ  یلَعَو  َُهل  ُْتیَّمَـس  نَم  یلَع  اِهب  َقَّدَصَتَی  ْوأ  َلَْحنَی  ْوأ  َبَهَی  ْوأ  َعیبَی  ْنأ  َّبَحأ  ْنإَف  ِِهلام ، یف  ِلاملاوذ  ُلَعْجَی  ام  ِهیف 

ُهَلَف َهِرَک  ْنِا  َو  ْمُهَّرَقأ ، اذه  یباتِک  یف  ْمُُهتیّمَـس  نیّذلا  ُهَتَوخِإ  َّرُِقی  ْنأ  يرَی  ْنإ  يدـلُو َو  یلْهَا َو  یف  یلام َو  یف  یتَّیِـصَو  یف  اَنأ  َوُه  َُهل َو 
ُجوَُزی الَو  ...ِهِْرمأ  ِِهنْذإـِب َو  ّـِالا  اـهُجِوَُزی  ْنأ  َُهل  َْسیَلَف  ُهَتخأ  َجّوُزی  ْنأ  ْمُهنِم  ٌلـجَر  َدارأ  نِا  ...ٍدوُدْرَم َو  ـالَو  ِْهیَلَع  ٍبَّرَثُم  َْریَغ  ْمُهَجِرُخی  ْنأ 

الَو ٌناطلُس  الَو  َّنِِهتاهَُّما  ْنِم  َّنِِهتَوخْإنِم  ٌدَحأ  یتاَنب 
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ُفَرْعَا َوُه  .ِهِْکُلم َو  یف  ُهودَـهاج  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  َُهلوُسَر  یلاعَت َو  َهللا  اوَفلاخ  دَـقَف  َِکلذ  َْریَغ  اولَعَف  ْنإَف  .ِِهتَرَوْشَم  ِِهیأَِرب َو  ِّالا  ٌّمَع 
(5 «.) َكَرَت َكُْرتَی  ْنأ  َدارَا  ْنِا  َو  َجّوَز ، َجوُّزی  ْنأ  َدارَا  ْنِاَف  ِهِمْوَق ، ِحِکانَِمب 

ارف مالسلا  امهیلع  یـسوم  نب  یلع  شدنزرف  زا  يوریپ  هب  ار  دوخ  نادنزرف  هکنآ  زا  سپ  همان  تیـصو  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  متفه  ماما 
: دیامرف یم  دناوخ ، یم 

قح مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  روتـسد  هزاجا و  نودـب  دـنروآ ، رد  يدرف  جاودزا  هب  ار  ناشرهاوخ  دـنهاوخب  رگا  اـهنآ  زا  مادـک  ره  »... 
زا کی  چیه  ...تسا و  رت  هاگآ  اهنآ  جیوزت  رما  رد  دوخ  ناگتـسب  نیبوسنم و  حلاصم  هب  وا  اریز  دنهد ؛ ماجنا  ار  يراک  نینچ  دـنرادن 

امهیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  تروشم  رظن و  اـب  رگم  دـنهد ، رهوش  ناـشیاهومع  اـی  نیطالـس و  يرداـم ، ناردارب  دـیابن  ار  منارتخد 
تنطلـس رد  دنا و  هدرک  تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادخ و  اب  دننک ، يراک  نینچ  هب  مادقا  وا  هزاجا  نودب  رگا  مالـسلا 

، دـنک جـیوزت  وا  ار  مادـک  ره  سپ  .تسا  رتاناد  اهنآ  جاودزا  صوصخ  رد  مالـسلا ] هیلع  اضر  ماما   ] وا اریز  دـنا ؛ هدومن  هعزانم  ادـخ 
«. دنک تعاطا  دنکن ، جیوزت  وا  ار  هک  ره  دنک و  تعاطا 

ص ص 276 و ج 49 ، ج 48 ، راونالاراحب » « ؛ ص 28 ج 1 ، مالسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  : » لثم رگید ، عبانم  رد  همان  تیـصو  نیا 
.دنک یم  دودسم  ار  كوکش  تاهبش و  هار  هک  تسا  هدمآ  زین  ص 475  ج 21 ، مولعلا » ملاوع  « ؛ 224

مالسلا هیلع  اضر  ماما  دوخ  نیشناج  یصو و  تیعطاق ، اب  همان  تیصو  نیا  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 
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.دهد یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  مات  رایتخا  صوصخ  نیا  رد  دناد و  یم  نانآ  هار  غارچ  ار  وا  دـنک و  یم  یفرعم  شنادـنزرف  هب  ار 
تشونرس رد  دهد  یمن  هزاجا  ار  ناراد  مامز  ای  نانآ و  ياهومع  دناد و  یم  مزال  ار  متـشه  ماما  زا  تیعبت  نانآ ، جاودزا  رما  رد  یتح 

.دنک یم  مامت  نانآ  رب  ار  تجح  دننک و  تلاخد  شنادنزرف 

وفک مه 

؟ دنتشادن وفک  مه  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دننام  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  نارتخد  هک  تسا  حیحص  رظن  نیا  ایآ 

تهاجو و تیاهن  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نارتخد  هکنیا  هب  هجوت  اب  هک  دـنرواب  نیا  رب  نارظن  بحاص  ناگرزب و  زا  یخرب 
يوفک مه  دوبن ، مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رگا  یتح  هکنیا  هب  لالدتـسا  اب  دش ! یمن  ادیپ  نانآ  يارب  نادرم  زا  یلداعم  دندوب ، لامک 

.دوبن مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  يارب 

قرف دوش ، یم  هتفگ  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نادـنزرف  هرابرد  هچنآ  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ندوب  وفک  مه  ثحب  ًالوا ،
رابت زا  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نادنزرف  زا  يا  هتخیهرف  دنمورب و  ناناوج  مالسلا  هیلع  متفه  ماما  رصع  رد  هک  ارچ  دنک ؛ یم 

.دنتشاد ار  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نارتخد  اب  ندوب  گنس  مه  یگتسیاش  هک  دندوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هک دـشاب  هدوب  نیا  رب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هریـس  هک  دـنا  هدرکن  هراـشا  دروم  کـی  هب  یتـح  دوخ  یخیراـت  بتک  رد  نیخروـم  ًاـیناث ،
نینمؤم و نانآ  هک  ارچ  دنـشاب ؛ هدرک  تعنامم  جیوزت  زا  دنـشاب و  هداتـسرفن  تخب  هناخ  هب  وفک  مه  ندوبن  ببـس  هب  ار  دوخ  نارتخد 

هب دنتسناد و  یم  رگیدکی  وفک »  » ار تانمؤم 
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.دیروآرد نانآ  يرسمه  هب  ار  دوخ  نارتخد  دیدرک ، دییأت  ار  یناوج  نید  اوقت و  رگا  دندومرف : یم  دوخ  ناتسود  ناوریپ و 

هب مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نارتخد  اب  جاودزا  يارب  هک  داد  یمن  تأرج  یـسک  هب  دیـشرلا ، نوراه  هیحان  زا  مکاح  ناقفخ  ًاثلاث ،
.دننک دمآ  تفر و  ترضح  لزنم 

: تسا هدروآ  لامآلا » یهتنم   » باتک رد  یمق  سابع  خیش 

دـنتفای و یمن  دـشاب ، ناـشیا  وفک  مه  رـسمه و  هک  ار  یـسک  اریز  دـنداد ؛ یمن  رهوش  هب  ار  دوخ  نارتخد  هیئاـضر  هک  هدیـسر  نینچ  »
ناـیم رد  بلطم  نیا  .دـنا و  هدرکن  رهوش  کـی  چـیه  هک  تسا  هدوب  رتخد  کـی  تسیب و  ار  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 

رب تسا  هدرک  فقو  اتـسور ]  ] هید هد  هنیدـم  رهـش  هب  داوج ) ماما   ) مالـسلا هیلع  اضرلا  یلع  نب  دـمحم  هدـش و  تداع  ناـشیا  نارتخد 
زا دـنا ، هدوب  نکاس  مق  هب  هک  هیئاـضر  طـسق  بیـصن و  اهاتـسور  نآ  تاـعافترا  زا  دـنا و  هدرکن  رهوش  هک  دوخ  نارهاوخ  نارتخد و 

(6 «.) دندروآ یم  ناشیا  تهج  هنیدم 

هدوب و ماهبا  ياراد  هک  تسا  هدرک  لقن  یمق  نسح  نب  دمحم  نب  نسح  فیلأت  مق ،» خـیرات   » زا ار  بلاطم  نیا  یمق  ثدـحم  موحرم 
رهوش هب  ار  دوخ  نارتخد  مالسلا ) هیلع  اضر  ماما  هب  بوسنم   ) هیئاضر تاداس  ارچ  هکنیا  رب  لاد  يدنـس  یکردم و  باتک  نیا  فلؤم 

.تسا هدرکن  هئارا  دنداد ، یمن 

نامز یسایس  عاضوا  هک  تسا  هدوب  نیا  زین  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نارتخد  جاودزا  مدع  ببـس  هرابرد  حرطم  لاوقا  زا  یخرب 
، دـنتفرگ یم  ار  ترـضح  نآ  ياـه  هیبص  اـب  جاودزا  هب  میمـصت  هک  يدارفا  هک  هدوب  ناـقفخ  راـچد  ناـنچ  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما 

نوراه نارومأم  هیحان  زا  هلصافالب 
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(7) .دراذگب ولج  مدق  هک  درک  یمن  تأرج  یسک  دندش و  یم  مومسم  ای  مودصم و  دیشرلا 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  جاودزا  كرت  لیلد 

هک دوش  یم  حرطم  شسرپ  نیا  اجنیا  رد  .دنا  هدرکن  جاودزا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نارتخد  زا  مادک  چیه  هک  دش  هراشا  ًالبق 
: تسا هدومرف  صوصخ  نیا  رد  یحو  روآ  مایپ  نیرخآ  تسا و  یمالسا  دکؤم  تابحتسم  زا  جاودزا  تنس 

رتزیزع لجوزع و  يادخ  دزن  رد  رت  بوبحم  ییانب  مالسا ، رد  ( 8 (؛ جیوزتلا ِنَم  ُّزَعَا  َّلَجَوَّزَع َو  ِهللا  َیِلا  ُّبَحَا  ءاِنب  مالـسالا  ِیف  َِیُنب  ام  »
«. تسا هدشن  اپرب  جاودزا  يانب  زا 

وا هب  ترـضح  .دیـسر  ربخ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  .دوبن  جـیوزت  هب  رـضاح  تلیـضف  بسک  يارب  يا  هزیـشود  مجنپ  ماـما  رـصع  رد 
یقالخا لیاضف  بسک  ببـس  هب  هک  دوب  وت  زا  رت  هتـسیاش  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  دوب ، یتلیـضف  جاودزا  كرت  رد  رگا  : » دومرف

(9 «.) تسا هتفرگن  تقبس  مالسلا  اهیلع  همطاف  رب  يونعم  تالامک  هب  ندیسر  رد  ییوناب  چیه  اریز  دنکن ؛ جاودزا 

: تفگ دیاب  قوف  شسرپ  هب  خساپ  رد 

رتخد جاودزا  رد  ردـپ  نذا  هک  ییاجنآ  زا  دوب و  نادـنز  رد  عقاوم  رثکا  دوب ، تایح  دـیق  رد  مالـسلا  هیلع  متفه  ماـما  هک  یماـگنه  . 1
.دوبن رسیم  وا  نذا  ماما و  هب  یسر  تسد  تسا ، طرش  هرکاب 

يارب نایعیـش  دوب و  لکـشم  ترـضح  لزنم  هب  دـمآ  تفر و  دوـب و  رـصح  رد  وا  لزنم  دوـبن ، نادـنز  رد  ماـما  هک  مه  یعقاوـم  رد  . 2
مشچ زا  رود  هب  دنتفر و  یم  ترضح  لزنم  هب  هریغ  شورف و  رایخ  ای  شورف ) امرخ   ) راّمت ناونع  هب  دوخ  ینید  ياهـشسرپ  هب  ندیـسر 

ناناوج هژیو  هب  مدرم  يارب  ددرت  اذل  دندرک ؛ یم  تفایرد  ار  دوخ  همان  باوج  هفیلخ  نارومأم 

ع)  ) تیب لها  همیرک  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 230 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوبن رودقم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نارتخد  يراگتساوخ  يارب 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  هرابرد  یشعرم  یفجن  هللا  هیآ  زا  یبلطم 

: تسا هدروآ  یشعرم  هللااهیآ  زا  ار  لیذ  بلطم  یناجنز ، یجزید  ياقآ  فیلأت  یشعرم » یلاما   » یطخ باتک 

ایآ مدیـسرپ : ناشیا  زا  .مدوب  توعد  راـهان  یـشعرم  نیدـلا  باهـش  ياـقآ  لزنم  مق  رد  .ق.ه  لوالا 1366 يداـمج  هبنـشود 29  زور  »
.دنتفای تافو  مالسلا  هیلع  همئالا  نماث  زا  شیپ  لاس  کی  ای  هام  هن  ناشیا  هن ! دندومرف : دندوب ؟ هجوزم  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح 

هجّوزم و یـضعب  دومرف : دنا ؟ هدوب  هجّوزم  ریغ  هک  دنا  هتـشاد  رتخد  مالسلا 18  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  دنیوگ  یم  مدیـسرپ :
يارب تاناکما  هکنآ  ای  دندرکن  ادـیپ  یمطاف  زا  يوفک  هک  نیا  يارب  هکلب  تنـس ، كرت  يارب  هن  هتبلا  دـنا -  هدوب  هجّوزم  ریغ  یـضعب 

نامالغ زا  یکی  هب  دندرک و  تسرد  تابن  ياولح  وا  يارب  داد  روتسد  یـسابع  يرازو  زا  یکی  يزور  هکنیا  دهاش  .دنتـشادن  جاودزا 
دوخ زا  هک  دید  ار  یعیجف  لاح  دناسر ، صاخشا  نآ  هب  ار  دوخ  مالغ  هک  یتقو  هدب ! صاخشا  نالف  هب  ربب و  ار  اولح  نیا  تفگ : دوخ 
نیا زا  ریغ  دیـشکب ، ارم  دـیتساوخ  یم  رگا  تفگ : هدیـسر ، ریزو  روضح  هب  دـمآ  شوه  هب  هکنیا  زا  سپ  .درک  شغ  دـش و  دوـخ  یب 

کیرات ياج  مالسلا ) هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ربق  رانک   ) لحم نآ  رد  تفگ : تسا ؟ هدش  هچ  رگم  تفگ : ریزو  .دوب  نکمم  مه  قیرط 
(10 «.) دندرک یم  يراز  هیرگ و  رابفسا  ناشیرپ و  تلاح  اب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  دالوا  زا  درم  نز و  دوب و  یبارخ  و 

انب ار  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نارتخد  زا  یخرب  ندوب  هجّوزم  رگا 

ع)  ) تیب لها  همیرک  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 231 

http://www.ghaemiyeh.com


: درک هراشا  ناوت  یم  دروم  ود  هب  میریذپب ، یشعرم  هللااهیآ  رظن  رب 

(11) .همرکم هکم  هب  رفس  رد  مالسلا ) هیلع  قداص  رفعج  نب  دمحم  نب  مساق   ) شیومعرسپ اب  هملس  ما  تیمرحم  دقع  . 1

ورسخ رد  نیسحدیس »  » هک بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دیز  نب  یسیع  نب  نیـسح  نب  دمحم  نب  نیـسحدیس  رـسمه  . 2
نارتخد زا  کی  مادک  هک  تسین  مولعم  نیـسحدیس  هجوز  مان  هنافـسأتم  ( 12) .دراد يروهـشم  هاگمارآ  تسا و  نوفدم  راوزبس  درگ 

.تسا هدوب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم 

، تسا هدوب  لاس  جنپ  هاجنپ و  شفیرش  رمع  هک  دادغب  رد  ( 13) .ق.ه لاس 183 رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ترضح  تداهش  زا  دعب  . 3
لاس ار  تیبلها  همیرک  دـلوت  خـیرات  هک  نیخروم  لقن  ربانب   ) تسا هدوب  هلاس  هد  ماگنه  نآ  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رمع 
هیلع اضر  ماما  ترجه  ات  رادازع و  ترضح  نادنزرف  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تداهش  زا  دعب  و  ( 14 (.) دنا هدرک  طبض  .ق.ه  173

.دشن مهارف  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  جاودزا  يارب  يا  هنیمز  زین  .ق.ه  لاس 200 رد  ورم  هب  هنیدم  زا  مالسلا 

هیلع اضر  ماما  تروشم  هزاـجا و  اـب  دـیاب  وا  نارتخد  جاودزا  هکنیا  رب  ینبم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تیـصو  قبط  . 4
نب یلع  دید  حالص  هب  انب  رت و  گرزب  ردارب  هب  مارتحا  ردپ و  تیصو  زا  تیعبت  رب  انب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  .دشاب  مالـسلا 

هب قفوم  دمآ ، مالـسلا -  هیلع  جـجحلا  نماث  رادـید  يارب  ناریا -  هب  .ق.ه  لاس 201  رد  هک  ماگنه  نآ  ات  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم 
توکلم هب  شحور  تفگ و  دوردب  ار  نایکاخ  مق ، رد  تماقا  زور  هدفه  زا  دعب  دشن و  جاودزا 
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.تسویپ العا 

بوسحم شنادنزرف  جاودزا  هار  رس  تالضعم  زا  رگید  یکی  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هلیاع  رپ  هداوناخ  يداصتقا  تالکـشم  . 5
(15) .تسا هدش  رکذتم  ار  یخیرات  بلطم  یشعرم  هللااهیآ  صوصخ  نیا  رد  هک  دش  یم 

هیلع اضر  ماما  تداهـش  مق و  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  تلحر  دادـغب و  رد  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  تداهـش  زا  دـعب  . 6
دنتشاد نت  هب  ازع  سابل  نانچمه  دشن و  مهارف  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نارتخد  جاودزا  يارب  يا  هنیمز  رگید  دهشم ، رد  مالسلا 

وا هزاجا  اب  هک  دوب  هدیسر  تداهش  هب  زین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ینعی  تیصو ، يرجم  مالسلا ، هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تیـصو  قبط  و 
قفوم رسپ  رتخد و  زا  معا  رفعج  نب  یسوم  نادنزرف  تسا ، هدیشوپ  ام  رب  هک  يرگید  لیالد  لیالد و  نیاربانب  .دنوش  هجّوزم  دنهاوخب 

.دندشن جاودزا  رما  هب 

باـتک زا  لـقن  هب  ( 16 «) نازورف مجنا   » باـتک رد  ضیف  ساـبع  هباّـسن ، همـالع  موـحرم  هک  دوـش  یم  هراـشا  هـتکن  نـیا  هـب  ناـیاپ  رد 
هدروآ نآ  در  رب  زین  یلیالد  تسا و  هدرک  لقن  ناریا  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ترجه  هرابرد  ار  یبلطم  نیعـشعشملاراونا » »

: میناوخ یم  نینچ  ( 17 «) هدنکارپ راونا   » باتک زا  ار  بلطم  نیا  ام  هک  تسا 

هب و  دومن ]  ] ضیوفت وا  هب  ار  تفالخ  يدهع  تیالو  دیبلط و  ورم  هب  هبیط  هنیدـم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  نومأم  نوچ  »
شروش و هنتف و  ندـیناباوخ  يارب  يولع و  نادـناخ  اب  شیوخ  یتسود  ینابم  میکحت  يارب  ًـالوصا  هک  تفرگ  تعیب  مدرم  زا  يو  ماـن 

نامدود بانج ، نآ  هب  يدـهع  تیالو  ضیوفت  اب  هک  تساوخ  یم  هدوب ، یـسابع  يافلخ  هیلع  مشاه  ینب  تاداـس  ماـیق  زا  يریگولج 
ینب
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نیا دومن و  يراگتساوخ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يرسمه  يارب  ار  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  دنادرگ ، دونـشخ  دوخ  زا  ار  مشاه 
.دومن بلط  ورم  هب  هنیدم  زا  ار  دوخ  رهاوخ  راچان  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  تخاس  دکؤم  نانچ  ار  تساوخرد 

ناردارب زا  کی  چیه  هک  تسا  هدومرف  حیرصت  دوخ  تیصو  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  هک  تسناد  یم  نومأم  اریز 
مدنزرف تروشم  هزاجا و  اب  رگم  شیوخ  رهاوخ  هب  تبـسن  مه  ینیوبا  ردارب  نینچمه  دنهد و  رهوش  ارم  نارتخد  دنرادن  قح  مامعا  و 

یمن هنرگو  دهد  یم  ییوشانز  هب  ار  اهنآ  دهاوخب  رگا  تسا و  رتانیب  رتریـصب و  دوخ  موق  حکانم  هب  وا  اریز  مالـسلا ؛ هیلع  اضرلا  یلع 
«. دهد

: لیلد دنچ  هب  درب  یپ  نآ  ندوبن  دنتسم  هب  ناوت  یم  بلطم  نیا  هظحالم  زا 

مراـهچ موس و  نرق  رد  یعیـش  ناـسیون  خـیرات  نیرت  یمیدـق  هک  مق  خـیرات  فلؤم  یبوـقعی و  هلمج : زا  نیخروـم  زا  مادـک  چـیه  . 1
.دنا هدرکن  هراشا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  طسوت  هموصعم  ترضح  زا  نومأم  يراگتساوخ  هب  دنتسه ،

نیدب ورم  ات  هنیدم  زا  ار  هفیلخ  سورع  تفگ  دیاب  مینادب ، مالسلا  هیلع  هموصعم  ترضح  دورو  ببس  ار  نومأم  يراگتـساوخ  رگا  . 2
لیاوا زا  نومأم  هک  ًاصوصخ  دراد ؛ تلالد  نآ  ندوب  ساـسا  یب  رب  تافیرـشت  نودـب  هداـس و  ترفاـسم  نیا  دـنروآ و  یمن  یگداـس 
ناـنچ نیقارع  یلاو  لهـس  رتـخد  ناروپ »  » یـسورع رد  دوب و  هدـمآ  راـب  ناریا  یهاـشداپ  يوخ  اـب  تسیز و  یم  ناـسارخ  رد  یناوج 

، سورع رـس  رب  هکـس  ندناشفا  نمـض  شابداش  مسر  هب  هلمج : زا  دوب ، هدـیدن  ار  شریظن  هنامز  مشچ  هک  درک  ینیب  شیپ  یتافیرـشت 
مان يوتحم  نادنخ  ياه  هتسپ 
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هب هدروآ ، تسد  هب  ار  يا  هتسپ  ره  هک  ره  تفگ : يدانم  دندرک و  شخپ  تیعمج  رد  زین  ار  هماج  ای  ریـشمش و  بسا ، هناخ ، كالما ،
هک دـهد  یم  تیاضر  نومأم  هنوگچ  فیـصوت  نیا  اب  .دـنک  هعجارم  هدـش  تبث  يایـشا  تفایرد  يارب  دـهدب و  تراظن  يانما  تأـیه 

؟ دیامن یط  ار  ینالوط  هار  نیا  مداخ  کی  اب  شا  هدنیآ  رسمه 

: دریگ یم  هجیتن  نینچ  هدنکارپ » راونا   » باتک فلؤم 

یم نومأم  لقاال  تفگ : دیاب  مینادب ، دوخ  تفالخ  تموکح و  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  لآ  تیاضر  ار ، نومأم  يراگتـساوخ  تلع  رگا  »
ردارب هنوـگچ  یفرط  زا  دروآ و  یم  هفـالخلا  راد  هـب  مارتـحا  تیاـهن  اـب  ار  شا  هدـنیآ  سورع  دوـمن و  یم  ظـفح  ار  رهاوـظ  تسیاـب 

يا همدقم  چیه  دنک و  یم  توعد  رفس  نیا  هب  ار  شا  ینیوبا  رهاوخ  اهنت  یمالسا  تفالخ  دهعیلو  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  شراوگرزب 
ار ترـضح  نآ  ترجه  ببـس  دومن و  رارقا  ار  ربخ  نیا  ندوب  لوعجم  دیاب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  .دیامرف  یمن  اّیهم  وناب  نآ  يارب  ار 

(18 «.) تسناد شردارب  ترایز  طقف  ناریا  هب 

؟ تسا حیحص  هواس  رد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ناهارمه  ندش  هتشک  يریگرد و  ایآ 

: دنا هتشون  نیخروم  زا  یخرب 

نودـب زگره  هدـش ، تیبرت  مالـسلا  امهیلع  اضر  ماما  مظاک و  ماما  میقتـسم  تراظن  اب  تمـصع و  هدرپارـس  رد  هک  یتلیـضف  اب  يوناب  »
ناردارب و اذل  دوبن ؛ قفاوم  اه ، هداج  ینماان  زور و  نآ  لیاسو  اب  مه  نآ  ورم »  » ات هنیدم »  » ینالوط ترفاسم  هب  طیارش  دجاو  ناهارمه 
هب مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ناردارب  زا  نت  جنپ  رفـس  نیا  رد  .درک  توعد  رطخرپ  رفـس  نیا  هب  دوخ  هارمه  ار  شناگداز  ردارب 

مساق يداه ، رفعج ، لضف ، ياهمان 
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.دندرک یم  یهارمه  ار  ترضح  نآ  نازینک ، نامالغ و  زا  دنچ  ینت  ناگداز و  ردارب  زا  يدادعت  دیز و  و 

زا ام  نامز  رد  هواس  رهش  نامدرم  .دندیسر  هواس )  ) رهش هب  ات  دندرک  لمحت  دوب ، هچ  ره  زور  نآ  تخس  رایسب  لیاسو  اب  ار  رفس  جنر 
لها تخسرس  نانمشد  زا  مایا  نآ  رد  یلو  دنتـسه ؛ مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هتخاب  كاپ  نایلاوم  هتفیـش و  نایعیش 

هب مدرم  دندیسر ، هواس  هب  شناهارمه  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ناوراک  هک  یماگنه  ور ، نیا  زا  .دندوب  مالـسلا  مهیلع  تیب 
.دندیسر تداهش  هب  ترضح  ناگداز  ردارب  ناردارب و  همه  تفرگ و  رد  یتخس  گنج  دندش و  رو  هلمح  اهنآ 

اهیلع هدـش  هعطق  هعطق  ياهرکیپ  نوخ و  هب  هقرغ  ياهدـسج  افـص ، رهم و  نوناک  نآ  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح  هک  یماـگنه 
(19 «.) دیدرگ رامیب  تّدش  هب  هاکناج  بیاصم  رثا  رد  هتشگ و  نوزحم  تّدش  هب  دید ، نیمز  رب  شقن  ار  دوخ  نازیزع  زا  نت  مالسلا 2 

: تسا لیذ  رارق  هب  .قوف  بلطم  ندوب  ساسا  یب  لیالد  اما 

ار هواس  ات  هنیدم  زا  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  رفـس  .تسا  يرمق  يرجه  مراهچ  نرق  ناروشناد  زا  هک  مق » خیرات   » باتک فلؤم 
یـسلجم رقابدـمحم  همالع.تسا  هدرک  تبث  دـنا ، نوفدـم  مق  رد  ًاصوصخم  ناریا و  رد  هک  ار  یناگداز  ماما  مان  تسا و  هتـشون  قیقد 

ناونع هب  بلطم  لقن  يارب  ار  یمق  نسح  نب  دـمحم  نب  نسح  باتک  لامآلا ، یهتنم  رد  یمق  ساـبع  خیـش  و  راونـالاراحب ) بحاـص  )
.دنا هدرک  باختنا  نقتم  كردم 

دیهش ناگداز  ماما  رهطم  دقرم  هک  دنتشون  یم  دندرک و  یم  سکعنم  ناشراثآ  رد  نیققحم  نیا  دوب ، حیحـص  قوف  بلطم  رگا  .فلا 
هچ رد  هواس  رد 
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اذل دندرک ؛ دیهش  ار  نانآ  يا  هلیـسو  هچ  اب  هکنیا  دندرک و  یم  هراشا  نانآ  تداهـش  یگنوگچ  هب  تسا و  عقاو  رهـش  نآ  زا  یتمـسق 
.تسا بلطم  نیا  ندوب  دنتسم  ریغ  رب  لاد  یخیرات ، ربتعم  بتک  رد  هثداح  نیا  تیاور  جرد  مدع  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم 

ترـضح تاقالم  هب  تسا و  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هب  بستنم  روبع ، لاح  رد  ناوراک  هک  دـندیمهف  هنوگچ  هواـس  مدرم  .ب 
یمن تأرج  دوخ  هب  دـح  نیا  ات  یلو  دـندوب ، یعفاش  ینـس  هواس  مدرم  ناـمز  نآ  رد  هک  تسا  تسرد  .دـنور  یم  مالـسلا  هیلع  اـضر 

.دنناسرب تداهش  هب  دنهد و  رارق  راتشک  موجه و  دروم  ار  نومأم  دهعتیالو  رهاوخ  یتسرپرس  هب  رجاهم  ناوراک  هک  دنداد 

سکع چـیه  مق  نایعیـش  فرط  زا  هن  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  هیحان  زا  هن  نومأـم و  فرط  زا  هن  یتیاـنج ، نینچ  زورب  تروص  رد  .ج 
.دنا هدرکن  طبض  ار  یبلطم  نیخروم  تسا و  هدشن  زاربا  روکذم  هثداح  عوقو  هب  تبسن  یضارتعا  لمعلا و 

هدناسر تداهـش  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همیرک  ناگداز  ردارب  ناردارب و  هواس ، یعفاش  بصعتم  ياهینـس  هک  میریذـپب  رگا  .د 
لها نمشد  نانآ  مییوگب  رگا  هک  ارچ  دندرب ؟ ردب  ملاس  ناج  هکلهم  زا  ناشیا  مداخ  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ارچ  سپ  دنا ،

! درک یمن  یقرف  نانآ  يارب  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  زا  درم  نز و  سپ  دندوب ، مالسلا  مهیلع  تیب 

ییاهناوراک هارمه  سانـشان  تروص  هب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  یناـث ، رثوک  هک  دروآ  تسد  هب  ناوت  یم  نیارق  زا  نیارباـنب ، .ه 
هک یماگنه  هدش و  هارمه  دندوب ، تکرح  رد  گرزب  ناسارخ  تمس  ناریا و  يوس  هب  هک 
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، هواس هب  دورو  زا  دتـسرف و  یم  مق  يوس  هب  یکیپ  دسرپ و  یم  ار  مق  ات  هواس  هلـصاف  سپـس  .دوش  یم  رامیب  دسر ، یم  هواس  رهـش  هب 
، تسا هدوب  نیدتم  نکمتم و  يدرم  هک  يرعشا  دعس  لآ  گرزب  جرزخ  نب  یسوم  هلصافالب  .دنادرگ  یم  علطم  ار  مق  نایعیش  گرزب 
اب ار  مالـسلا  اهیلع  تیب  لها  همیرک  دباتـش و  یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تخد  لابقتـسا  هب  ماگنه  بش  نایعیـش  زا  یعمج  اـب 
یم مق  رهـش  بناج  هب  هتفرگ و  تسد  هب  شدوخ  ار  ترـضح  رتش  راهم  هک  یلاـح  رد  درب ؛ یم  مق  هب  هواـس  زا  ناوارف  تزع  مارتحا و 

.تسا هدوب  تایح  دیق  رد  وا و  نامهم  زور  هدفه  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  هک  دروآ  یم  دورف  دوخ  يارـس  هب  هاگ  نآ  .دشک 
(20)

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  تلحر 

: تسا هتشاگن  مق  خیرات  فلؤم  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  تلحر  دروم  رد 

هک اجنآ  دنتفگ ، یم  نالباب  غاب ]   ] ار وا  هک  ینیمز  رد  جرزخ  نب  یـسوم  زامن ، نیفکت و  لیـسغت و  زا  دعب  دیـسر ، تافو  ار  وا  نوچ  »
یلع نب  دمحم  رتخد  بنیز  هک  هاگ  نآ  ات  .دندوب  هتخاس  هیاس  اهایروب  زا  وا ]  ] تبرت رس  رب  درک و  نفد  تسوا ، هسدقم  هضور  زورما 

«. داهن انب  وا  تبرت  رس  رب  هبق  نیلوا ]  داوج  ماما  رتخد   ] مالسلا هیلع  اضرلا 

: تسا هدمآ  نینچ  رگید  یخیرات  بتک  زا  یخرب  مق و  خیرات  رد  هموصعم  ترضح  نیفدت  صوصخ  رد  بلطم  لیمکت  هلابند 

رضاح دندوب ، هداد  بیترت  وا  يارب  زا  هک  یبادرس  رانک  رب  نالباب  هربقم  هب  ار  وا  نیفکت  لسغ و  زا  دعب  دیسر و  تافو  ار  همطاف  نوچ 
دندرک فالخ  رگیدکی  اب  دعس  لآ  دندروآ ،
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هک دندرک  .قافتا  نآ  زا  سپ  .دنک  نفد  دهنب و  نیمز  رب  ار  همطاف  دور و  بادرـس  رد  هک  تسا  نآ  راوازـس  يدرف  هچ  هکنآ  باب  رد 
بناج زا  يوگتفگ  نیا  نایم  رد  .دنداتـسرف  وا  لابند  ار  يدرف  .دـهن  ربق  رد  ار  همطاف  ات  دـننادرگ  رـضاح  ار  رداق »  » مان هب  ریپ  یمداخ 
بسا زا  دندیسر  همطاف  هزانج  کیدزن  هب  نوچ  .دنداهن  مدرم  نیدب  يور  هتسب و  رب  ناهد  دندمآ ، راوس  ود  راز ) نش  هناخدور   ) هلمر

دندش و راوس  دـندمآ و  نوریب  روگ  زا  سپ  .دـندرک  نفد  ار  همطاف  دـنتفر و  بادرـس  رد  دـندرازگ و  زامن  همطاف  رب  دـندمآ و  دورف 
(21) .دندوب هک  راوس  ود  نآ  هک  دشن  مولعم  ار  سک  چیه  دنتفر و 

، مظعا دجـسم  رـسالاب ، دجـسم  لثم  مرح ، فارطا  دجاسم  همیمـض  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همیرک  هسدـقم  هناتـسآ  هک  ار  یناکم 
زا هک  هدوب  یمق » يرعشا  جرزخ  نب  یسوم   » یقالیی غاب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  تلحر  زا  لبق  دراد ، رارق  نآ  عباوت  هزوم و 

ياراد هتـشاد و  رارق  بآ  رپ  هناـخدور  لـحاس  رب  هک  غاـب  نیا  .تسا  هدوب  ردـقلا  لـیلج  تاور  زا  مالـسلا و  هیلع  اـضر  ماـما  هباـحص 
زا ینونک و  ناخیـش  ناتـسربق  هب  فرط  کـی  زا  نآ  ضرع  لوط و  هک  هدوب  جرزخ  نب  یـسوم  هاـگجرفت  هدوب ، لـلجم  ياـهنامتخاس 

هدوب هاتوک  کچوک و  رایـسب  تسا ، هناخدور  تمـس  هک  رد  نیا  و  ( 22) .دنا هتـسناد  لصتم  هناخدور  هب  ناخرذگ و  هب  رگید  فرط 
.تسا

مه دیدرگ ، گرزب  خارف و  یناهفصا » رحب  رسپ  دمحا  رسپ  دیز  نسحلاوبا   » مق مکاح  طسوت  قوف  رد  .ق.ه  مالـسلا  اهیلع  لاس 50  رد 
.ضرع رد  مه  لوط و  رد 

مق رهش  تلیضف  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترضح  تمظع 

صوصخ نیا  رد 
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: تسا هدروآ  ار  لیذ  بلطم  مق  خیرات  فلؤم 

ماما .میتسه  ير  لها  مدرم و  زا  ام  دنتفگ : دندیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  ير  مدرم  زا  یتعامج  هک  دنا  هدرک  تیاور  »
! دنتسه مق  لها  زا  هک  نم  ناردارب  هب  ابحرم  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص 

.میتسه ير  یلاها  زا  ام  ماما  يا  دنتفگ : نانآ 

! مق لها  زا  ام  ناردارب  هب  ابحرم  دومرف : ماما  هرابود 

.دندرک یفرعم  ار  ناشدوخ  ًاددجم  تسا و  هدشن  نانآ  یفرعم  هجوتم  ماما  هک  دندرک  رکف  ير  یلاها 

! ام یمق  ناردارب  هب  ابحرم  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  موس  راب 

: دومرف تسا ، ینازیم  هچ  ات  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ماقم  تمظع و  هک  دنامهفب  اهنآ  هب  هکنیا  يارب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هیلع نینمؤـملاریما  تسا  هنیدـم  نآ  تسا و  یمرح  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  .تـسا  هـکم  نآ  تـسا و  یمرح  ار  يادـخ 

زا يرتخد  مق  رهـش  رد  هک  دشاب  دوز  هک  دینادب  .تسا  مق  رهـش  نآ  تسا و  یمرح  ار  ام  تسا و  هفوک  نآ  تسا و  یمرح  ار  مالـسلا 
.تسوا يارب  زا  تشهب  دنک ، ترایز  ار  وا  هک  ره  دننک و  نفد  همطاف  مان  هب  ار  نم  نادنزرف 

ادیپ زونه  شردام  مکـش  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دومرف ، ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ینامز  نآ  رد  دـیوگ : يوار 
(23 «.) دوب هتشگن  هلماح  ودب  شردام  دوب و  هدشن 

: تشون یپ 

شزومآ گنهرف و  ترازو  هب  هتسباو   ) یگنهرف یملع -  تاراشتنا  تکرـش  یتیآ ، میهاربا  دمحم  مجرتم : یبوقعی » خیرات  همجرت  ( 1
.ش لاس 1371  مشش ، یلاع ،)

ح 23. ص 220 ، ج 100 ، راونالاراحب » ( 2

ص 383. لوقعلا » فحت  ( 3

ص 218. ج 2 ، یلبرا ، یسیع  نب  یلع  همغلا » فشک  ( 4

(5
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ح 15. ص 317 ، ج 1 ، یفاک » لوصا 

.ش ص 275. لاس 1367  موس ، نادیواج ، تاراشتنا  یمق ، سابع  خیش  لامآلا » یهتنم  ( 6

ص 221. لوا ، ج  باهش » هنیجنگ   » تالاقم هعومجم  یشعرم ، یفجن  یمظعلا  هللااهیآ  زا  لقن  هب  ( 7

ح 16. ص 152 ، ج 14 ، لئاسولا » كردتسم  ( 8

ص 17 و 18. هعیشلا » لئاسو  ( 9

هللااهیآ هناخباتک  رد  هرامـش 10139  هب  یناجنز ، یجزید  فیلأت  یـشعرم ، یلاما  یطخ  باتک  ص 219 ؛ ج 1 ، باهـش » هنیجنگ  ( 10
.یشعرم

ص 151. ج 3 ، یبوقعی » خیرات  ( 11

پاچ یبحاص ، یلعلادـبع  مجرتم  ینیـسح ، هنومک  قازرلادـبع  دیـس  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كاپ  نادـناخ  ياـه  هاـگمارآ  ( 12
.یقرواپ ص 146  لاس 1371 ، يوضر ، سدق  ناتسآ 

ص 240. لامآلا » یهتنم  ( 13

ص 111. ، 1375 همالع ، تاراشتنا  يدراهتشا ، يدمحم  مود » همطاف  هموصعم ، ترضح  ( 14

ص 219. ج 1 ، باهش » هنیجنگ  ( 15

ص 384. ج 2 ، مق » راثآ  هنیجنگ  « ؛ ص 59 نازورف » مجنا  ( 16

صص 147-148. پاچ 1376 ، مق ، فاقوا  نامزاس  پاچ  ینالیگ ، يدمحم  هیقف  يدهمدمحم  هدنکارپ » راونا  ( 17

ص 149. هدنکارپ » راونا  ( 18

ص 151. هدنکارپ » راونا  « ؛ ص 174 و 175 تیبلها » همیرک  « ؛ ص 5 ّتسلاهایح » « ؛ ص 16 باسنالا » ضایر  ( 19

ص 213. مق » خیرات  : » ك.ر ( 20

ص 213 و 214. مق » خیرات  ( 21

ص 89. نازورف » يدج   » باتک ( 22

.214 ص 215 -  مق » خیرات  ( 23
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مالسلا امهیلع  هموصعم  ترضح  موصعم و  نیرخآ 

مالسلا امهیلع  هموصعم  ترضح  موصعم و  نیرخآ 

نایداؤف اضر  دمحم  هدنسیون :

ترضح ییامرف  فیرـشت  اب  .دراد  يو  يافـص  اب  مرح  مالـسلا و  اهیلع  هموصعم  ترـضح  هب  يا  هژیو  تیانع  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
يزاـس گـنهرف  تهج  یهاـگیاپ  دـش و  دـنم  هرهب  يا  هژیو  يونعم  ییافوکـش  دـشر و  زا  هقطنم  نیا  مق ، هب  مالـسلا  اـهیلع  هموـصعم 

(1) مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  اب  جع )  ) موصعم نیرخآ  يونعم  دنویپ  هب  راتشون  نیا  رد  .دیدرگ  مهارف  ّتیودهم 
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.دوش یم  هراشا 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  همان  ترایز  رد  موصعم  نیرخآ  لوا : شخب 

هراشا

.تسا هدنام  راگدای  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هک  تسا  ییاه  همان  ترایز  نتشاد  هعیش ، تاراختفا  زا  یکی 

نمض همان ، ترایز  نیا  رد  رئاز  .دراد  يا  هژیو  هاگیاج  دنمشزرا ، هنیجنگ  نیا  نایم  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  همان  ترایز 
نامز ماما  اب  دنویپ  نآ ، دروم  هس  هک  ( 2) دیامن یم  رارقرب  میقتسم  هطبار  تیالو ، ماقم  اب  راب  تشه  هعیـش ، فراعم  نیرت  یلاع  رورم 

: زا تسا  ترابع  دروم  هس  نیا  .تسا  مالسلا  هیلع 

مالس يادها  بدا و  ضرع  .فلا 

سدـقم تحاس  هب  کیلع ) مالـسلا   ) بطاخم هغیـص  اب  هماـن ، تراـیز  نیا  رد  رئاز  (. 3) تسا يرارـسا  اب  مأوت  تراـیز  نیا  رد  مـالس 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  مـهدزاود  ياوـشیپ  هاگـشیپ  هـب  بدا  ضرع  ماـگنه  یلو  دـیامن ؛ یم  بدا  ضرع  مالـسلا  مـهیلع  نیموـصعم 

، دوخ هفیلخ  نیرخآ  رب  دنک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  دیامن و  یم  مالس  هدعب ) نم  یصولا  یلع  مالـسلا   ) بئاغ هغیـص  اب  فیرـشلا 
«. ...کجارس كرون و  یلع  ّلص  مهللا  : » دتسرفب ( 4) تاولص

رایـسب تاکن  يواح  هدـمآ ، همان  ترایز  نیا  رد  هک  یکرابم  ِباقلا  .دـشاب  یم  بئاغ  ماما  هب  رئاز  ِنداد  هجوت  يارب  هویـش ، رییغت  نیا 
يارب جارـس »  » ینارون بقل  همان ، ترایز  نیا  رد  اـهنت  ( 5) .تسا هدش  رداص  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  يوس  زا  هک  تسا  يا  هدـنزرا 
هدشن هدرب  راک  هب  ترضح  نآ  يارب  بقل  نیا  يا ، همان  ترایز  اعد و  چیه  رد  .تسا  هدش  هدرب  راک  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 

هیلع متفه  ماما  فیـصوت  هک  رهطلا » رهاطلا  : » دننام تسا ، هدـش  هداد  رارق  یفـصو  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  کی  ره  مان  رانک  رد  .تسا 
ِتمظع ایوگ  تسوت ؛ نیشناج  یـصو و  اوشیپ ، نیمهدزاود  مییوگ : یم  طقف  مالـسلا  هیلع  مهدزای  ماما  دروم  رد  یلو  تسا ؛ مالـسلا 

یفیصوت جع ) ) يدهم ماما 
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.تسا ناشراوگرزب  ردپ  يارب 

: زا تسا  ترابع  همان  ترایز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياهبقل 

، تسا هدـش  هراـشا  ترـضح  نآ  بقل  نـیا  هـب  یناوارف ، ياـهاعد  رد  .تـسا  دـنوادخ  روـن  مالـسلا  هـیلع  يدـهم  ماـما  كروـن :» . » 1
(. 6 «) نودتهملا هب  يدتهی  يذلا  هللا  رون  ای  کیلع  مالسلا  :» دننام

دیادز و یم  ار  اهیکیرات  تسا و  هللا » جارس   » وا .تسا  تیاده  هار  غارچ  اهنت  رصع ، نیا  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  فسوی  کجارس :» . » 2
.دیامن یم  هجوتم  لاعتم  دنوادخ  هب  ار  اهلد  اهمشچ و 

هیلع و هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  هیبشت  زا  (. 7) تسا هدش  هیبشت  جارس »  » هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یهلا  ربمایپ  نیرخآ  زین  میرک  نآرق  رد 
دنوادـخ يوس  هب  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  يروط  نامه  میبای  یم  رد  جارـس ،»  » هب جـع ) ) ءایـصوالا متاخ  هلآ و 

تـشپ دیـشروخ  ناسب  زین ، مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  درب ، نیب  زا  ار  اهتملظ  دومن و  یناشفا  وترپ  دیـشروخ ، ناسب  دـناوخ و  ارف  لاعتم 
(. 9) دزادرپ یم  مدرم  تیاده  يربهر و  هب  (، 8) ربا

وت روضح  ضیف  گنر ز  بآ و  هتفرگب 

(/ 10) تسا ندید  راوازس  هک  نمچ  نیا  رد  لگ  ره 

نیا همزمز  اب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  نارئاز  (. 11) تسا مظعالا » هللا  یلو   » مالـسلا هیلع  يدـهم  ترـضح  کیلو :» یلو  . » 3
.دنیامن یم  ینامسآ  ياوشیپ  نیرخآ  ِتیالو  شریذپ  هب  فارتعا  ترابع ،

، یُنب ای  رـشبا  : » دومرف شراوگرزب  دنزرف  هب  شتداهـش ، زا  شیپ  هظحل  دـنچ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  کیـصو :» یـصو  . » 4
بحاص هک  وت ، رب  داب  هدژم  مدـنزرف ، ییـصو ؛ يدـلو و  َتنا  هضرا و  یلع  هللا  هجح  َتنا  و  يدـهملا ، َتنا  و  ناـمزلا ، بحاـص  َتناـف 

نیشناج دنزرف و  و  نیمز ، يور  رب  ادخ  تّجح  يدهم و  وت  .یتسه  نامزلا 
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(. 12 «) یتسه نم 

تسا و ترـضح  نآ  ياهبقل  نیرتروهـشم  زا  بقل  نیا  .تسا  هللااهجح »  » مالـسلا هیلع  يدـهم  ترـضح  کـقلخ :» یلع  کـتجح  . » 5
نآ هک  دوش  یم  هدافتسا  کقلخ » یلع   » دیق زا  (. 13) دروخ یم  مشچ  هب  هیعدا  زا  يرایسب  رد  دنا و  هدرک  رکذ  ار  نآ  ناثدحم  رتشیب 

، تسا بیاغ  هچرگ  رصع ، نیا  رد  ادخ  تّجح  تسین و  تّجح  زا  یلاخ  هاگ  چیه  نیمز  تسا و  تّجح  تاقولخم  مامت  رب  ترـضح ،
.تسا رضاح  یلو 

یتسادیپان يادیپ  وا  هک  نآ  يادف  ناج  يا 

/ یتسادیش هتشگرس و  یلد  ره  شیوک  درگ  رب 

رقم دراد  اجک  مناد  رظن  زا  دش  رگا  بیاغ 

(/ 14) یتساهلد هشوگ  رد  ام ، ناج  نورد  شیاج 

مالسلا هیلع  تیب  لها  رورس  شیاشگ و  يارب  اعد  .ب 

نیا مرح  مالـسلا ، مهیلع  تـیب  لـها  هـمیرک  رهطم  مرح  (، 15) مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  ینارون  تیاور  ساـسا  رب  روهظ ، نارود  رد 
مکیف انیری  ناهللا  لئـسا  : » دراد هضرع  هتـشادرب ، اـعد  هب  تسد  رئاز  رهطم ، سدـقم و  ناـکم  نیارد  هک  تساـبیز  هچ  .تسا  نادـناخ 

«. مینیبب ار  امش  شیاشگ  رورس و  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  جرفلا ؛ رورسلا و 

اج همه  رد  تلادـع  ، » وا تلود  رد  اریز  تسا ؛ هادـفلا  ُهل  اـنحاورا  هللا  هـیقب  روـهظ  زور  مالـسلا ، مـهیلع  تـیب  لـها  رورـس  زور  ًاـعطق 
افیتسا تراهط  تمـصع و  نادناخ  و  ادـخ ، قوقح  همه  (، » 17 «) ددرگ یم  زاـب  قح  بحاـص  هب  یقح  ره   » و ( 16 «) دوش یم  هدرتسگ 

(19 «) دوش یم  زادنا  نینط  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  هب  تداهـش  دیحوت و  گنابلگ  اهناکم ، مامت  رد  (، » 18 «) دوش یم 
«. دنناوخ یم  ارف  ترضح  نآ  نانمشد  زا  تئارب  مالسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  تیالو  هب  ار  مدرم   » و

تعجر ای  روهظ  نامز  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  اب  یهارمه  يارب  اعد  .ج 

ماما همیرک  تلود  رد  .تسا  هتـشادرب  مدق  تلالـض  هّداج  رد  دتفیب ، ولج  ای  بقع  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  زا  هظحل  کی  ناسنا  رگا 
رد اریز  دـنک ؛ یم  قرف  مالـسلا  مهیلع  همئا  ریاس  نارود  اب  شباسح  دریگ ، شیپ  رد  ار  تلالـض  هار  یـسک  رگا  مالـسلا  هیلع  يدـهم 

(. 20) دریذپ یمن  ار  یسک  هبوت  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  اذل  تسا ؛ هدش  مامت  ناگمه  رب  تّجح  ترضح ، نآ  تموکح 

ّدج هرمز  رد  ار  امــش  اـم و  هـلآ ؛ هـیلع و  هللا  یلــص  دـمحم  مکدـج  هرمز  یف  مکاـیا  اـنعمجی و  نا  و  : » دــهاوخ یم  رئاز  ور ، نـیا  زا 
«. دروآ درگ  داب ، شلآ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دمحم  ترضح  ناتراوگرزب 

يدعب ياهشخب  رد  نآ  يایازم  تشهب و  اریز  تسین ؛ تمایق  زور  يارب  تساوخرد  نیا 
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رد مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تعجر ، هدـیقع  ساسا  رب  .تسا  جـع ) ) نامز ماما  روهظ  يارب  هکلب  تسا ، هدـش  حرطم  همان  ترایز  نیا 
ریاس اب  ندوب  هارمه  هلزنم  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  اب  ندوب  هارمه  .دندرگ  یمرب  ایند  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  نامز 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ناوریپ  هرمز  رد  نتفرگ  رارق  مالسلا و  مهیلع  همئا 

مق مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترضح  موصعم ، نیرخآ  مود : شخب 

هراشا

اهیلع هموصعم  ترـضح  دوجو  تکرب  زا  هتفرگ  تأشن  دراد ، املع  هژیو  هب  مق ، مدرم  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  هک  یتاـهجوت  ماـمت 
.تسا مالسلا 

دنزرف .ق ،) .ه  یناثلا 1406  يدامج  يافوتم 24   ) يرئاح یـضترم  خیـش  جاح  هللا  هیآ  موحرم  تلیـضف ، اوقت و  هوسا  هیامنارگ ، هیقف  »
: تسا هدروآ  دوخ  ياهتشاددای  نمض  رد  هر ،)  ) يرئاح میرکلادبع  خیش  جاح  هللا  هیآ 

ار نایرج  نیا  هدـنراگن ، نم ، هک  نیا  تسا ، مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  هب  عجار  دراد و  هّیجراخ  نیارق  هک  بیجع  ياهباوخ  زا 
، دـنداد یم  ماجنا  مرح  رـس  الاب  تمـسق  رد  ار  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  روما ، نیا  رد  تقد  قیقحت و  ملع و  لـها  هک 

: هکنیا يارب  مدیدنسپ ؛ یمن 

پچ فرط  رد  رهطم  ندب  هک  هلبق ، هب  ور  رـس و  يالاب  هن  دشاب ، سدقم  دوجو  نآ  فرط  هب  دـیاب  یفرع  رابتعا  بسح  هب  مالـس  ًالوا ،
.تسا هدیسرن  لکش  نیا  مناد -  یم  هک  اجنآ  ات  اهمالس -  زا  کی  چیه  رد  دوش و  یم  عقاو 

یم عقاو  رس  تشپ  رد  ًاعون  رهطم  تروص  دراد و  فارحنا  حیرـض  هب  تبـسن  رهطم  ربق  هک  ترـضح ، نآ  حیرـض  صوصخ  رد  ًایناث ،
.دوش

رصع ماما  هک  دوب  مولعم  راوگرزب  هس  نآ  زا  یکی  هک  درگ ، نابایب  نامدرم  زا  رفن  هس  هک  مدید  یبیجع  باوخ  یبش 
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مولعم ینعی  رهاظ -  بسح  هب  دننک -  یم  ترایز  دنا و  هداتسیا  كرابم  رس  فرط  رد  هلبق ، هب  ور  ترضح ، رس  تشپ  رد  دوب ، جع ) )
.مدینش یمن  ار  اهنآ  تاملک  نم  یلو  دنا ؛ هداتسیا  ترایز  يارب  هک  دوب 

ور رس  دزن  هلبقلا ؛ لبقتسم  سأرلا  دنع  : » مدید مدرک ، هعجارم  تسا ، كرابم  دوجو  نآ  ترایز  دنـس  هک  دعـس ،»  » تیاور هب  نم  ًادعب 
بناج هبور  دیاب  هک  مالـس ، ّتیفرع  هب  هجوت  اب  هلبق ، هب  ور  رـس ، دزن  و  درادـن ، ار  رـس  الاب  يانعم  هب  سأرلا » قوف   » ترابع و  هلبق ،» هب 

(21 «.) دندوب هداتسیا  راوگرزب  نآ  نارای  زا  رفن  ود  و  جع ) ) ماما باوخ ، ملاع  رد  هک  تسا  عضوم  نامه  رب  قبطنم  دشاب ، رهطم  ندب 

فیرشلا یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  نانیشناج  تیبرت  .فلا 

: دومرف شیپ  لاس  مالسلا 1200  هیلع  قداص  ماما 

ملع هاگ  نآ  .دچیپ  یم  دوخ  هب  شا  هنال  رد  رام  هک  نانچ  نآ  دوش ؛ هدیچرب  نآ  زا  ملع  طاسب  دوش و  یلاخ  ملع  زا  هفوک  يدوز ، هب  »
فعضتسم رفن  کی  یتح  نیمز  يور  رد  هک  ییاج  ات  ددرگ  یم  تلیضف  شناد و  زکرم  اجنآ  دوش و  یم  رهاظ  مق »  » مان هب  يرهش  رد 

ار مق  لها  مق و  دنوادخ ، هک  دوب  دهاوخ  ام  مئاق  روهظ  هناتـسآ  رد  نیا ، .نیـشن  هدرپ  ناوناب  یتح  دـنام ، یمن  یقاب  نید  رد  هاگآان  و 
نآ رد  .درب  یم  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  دوخ  ناـنکاس  نیمز  دوش و  یم  تّجح  زا  یلاـخ  نیمز  هنرگو  دـهد  یم  رارق  تجح  ماـقم  مئاـق 

يور رد  رگید  دوش و  یم  لماک  مدرم  رب  ادخ  تّجح  ددرگ و  یم  ریزارس  ناهج  برغ  قرـش و  ياهنیمزرـس  همه  هب  مق  زا  ملع  مایا ،
نید و هک  دنام  یمن  يدرف  نیمز 
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دنوادخ اریز  دوش ؛ یم  مدرم  رب  دنوادخ  بضغ  مشخ و  بجوم  دنک و  یم  روهظ  مالسلا  هیلع  مئاق  سپس  .دشاب  هدیسرن  وا  هب  شناد 
(. 22 «) دنک راکنا  ار  دنوادخ  تّجح  هک  یماگنه  زج  دریگ ، یمن  ماقتنا  يا  هدنب  چیه  زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  قداص  دوب ، مگ  هتخانشان و  برعلا  هریزج  رد  مق  مسا  هک  يزور  رد  هک  تساجنیا  تیمها  زیاح  هتکن 
لبق هکلب  وا ، دلوت  زا  لبق  مق ، رهش  هب  ار  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ییامرف  فیرشت  هک  روط  نامه  دومرف ؛ میـسرت  ار  نآ  هدنیآ 

(. 23) دومرف نایب  مالسلا  هیلع  متفه  ماما  دلوت  زا 

شرورپ دوخ  ناماد  رد  ار  ماقم  یلاع  دهتجم  اهدـص  تسا و  هتفرگ  تقبـس  فجن ، هلاس  رازه  هیملع  هزوح  زا  مق  هیملع  هزوح  نونکا 
.تسا هداد 

(. 24) تسا هداد  رارق  دوخ  نیشناج  ار  نانآ  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  اریز  دندیلقت ؛ عجارم  مق ، لها  یماقم  مئاق  زا  دوصقم 

اب وسمه  هک  تسا  مق  مدرم  ندوب » تّجح  ، » دروخ یم  مشچ  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ینارون  نانخـس  رد  هک  يرگید  فیرظ  هتکن 
.تسا یهلایاهروتسد  غالبا  هنیمز  رد  مق  مات  یقیقح و  ینیشناج  رگ ، ناشن  و  ( 25 «) اهلهاب ضرالا  تخاسل  هجحلا  الول   » تایاور

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  قداص  يرگید ، تیاور  رد 

یتأیـس ...سنالا و  نجلا و  نم  برغملا  قرـشملا و  لها  رئاس  یلع  اهلها  نم  نینمؤملاب  دالبلا و  رئاـس  یلع  مق  هدـلبب  جـتحا  ...هللا  نا  »
؛ اهلهأب ضرالا  تِخاسل  کلذ  ول ال  و  هروهظ ، یلا  اـنمئاق  هبیغ  نمز  یف  کـلذ  قئـالخلا و  یلع  هجح  اـهلها  مق و  هدـلب  نوکت  ناـمز 

قرش و مدرم  همه  رب  اجنآ  نانمؤم  ببس  هب  ناهج و  ياهرهش  همه  رب  مق ، ببس  هب  دنوادخ  ( 26)

ع)  ) تیب لها  همیرک  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 248 

http://www.ghaemiyeh.com


رد نآ ، دنتـسه و  تّجح  اه ، هدـیرفآ  همه  رب  نآ  لها  مق و  هک  دـسر  یم  ارف  ینامز  ...دـیامن و  یم  جاـجتحا  سنا ، نج و  زا  برغ ،
«. درب یم  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  شنانکاس  نیمز  دوبن ، مق  رگا  وا و  روهظ  دعوم  ات  تسام  مئاق  تبیغ  نامز 

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  ناروای  تیبرت  .ب 

، اهناکم نیرت  ملاس  دومرف ...« : اهریـشمش  ندـمآ  دـیدپ  اـه و  هنتف  لوزن  ماـگنه  ناـکم  نیرت  ملاـس  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 
، نآ و  ( 27 (؛ ًهمع ًامع و  ًهدجو و  ًادجو  اما  ابا و  سانلا  ریخ  راصنا  اهنم  جرخی  یتلا  هدلبلا  کلت  و  : » دومرف سپس  تسا .» مق  ياتـسور 

«. همع ومع و  گرزب ، ردام  گرزب ، ردپ  ردام ، ردپ و  تهج  زا  مدرم  نیرتهب  ناروای  دیآ  یم  نوریب  نآ  زا  هک  تسا  ینیمزرس 

«. دنتسه ام  ناروای  مق  مدرم  و  ( 28 (؛ انراصنا مق  لها  و  دومرف ...« : مق  مدرم  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

«. دنتسه ام  قح  نارگتوعد  ام و  مئاق  ناروای  مق  لها  هک  دیشاب  هاگآ  ( 29 (؛ انقح هاعد  انمئاق و  راصنا  مهنا  اما  : » دومرف زین 

«. میتسه اهنآ  زا  زین  ام  دنتسه و  ام  زا  مق  لها  ( 30 (؛ مهنم نحن  انم و  اهلها  و  : » دومرف زین 

ناک رایدـلا و  لالخ  اوساجف  دـیدش  سأب  یلوا  انل  ًادابع  مکیلع  انثعب  امهیلوا  دـعو  ءاج  اذاف   » هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رد سپ  .دنتـسه  تخـس  ییورین  بحاص  هک  میزیگنارب  ار  یناگدنب  دسر ، ارف  نانآ  نیتسخن  هدعو  هک  یماگنه  ( » 31 (؛» الوعفم ًادعو 

: دومرف تسا ،» یمتح  هدعو ، نیا  و  دندرگب ، اهرهش  نایم 

یموق تخـس ، يورین  بحاـص  ناگدـنب  زا  روظنم  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یهاوخنوخ  ماـگنه  نیتسخن ، هدـعو  زا  روظنم  »
زا ار  ینوخ  چیه  دنزیخ و  یمرب  جع ) ) مئاق جورخ  زا  شیپ  هک  دنتسه 
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(. 32 «) دننک یمن  راذگ  ورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ 

«. دنتسه مق  لها  نانآ  دنگوس ، ادخ  هب  (33 ؛) مق لها  هللا  مه و  : » دومرف راب  هس  ترضح  نآ  يرگید ، تیاور  رد 

نانآ رب  ترـضح  نآ  .دش  جـع ) ) هللا هیقب  ترـضح  هب  نانآ  شیارگ  اه و  یمق  مق و  زا  تبحـص  مالـسلا ، هیلع  مظاک  ماما  رـضحم  رد 
: دومرف داتسرف و  تمحر 

يارب ( 34 (؛ مهتنیط یف  انتیالو  یلاعت  هللا  رّمخ  دالبلا  رئاس  نیب  نم  انتعیـش  رایخ  مه  و  مق ، لهال  اهنم  دـحاو  و  باوبا ، هینامث  هنجلل  نا  »
دنوادخ .دنتسه  اهنیمزرس  همه  نایم  رد  ام  نایعیـش  ياه  هدیزگرب  نانآ  .تسا  مق  لها  ِنآ  زا  اهنآ ، زا  یکی  .تسا  رد  تشه  تشهب ،

«. تسا هتخیمآ  نانآ  ِلگ  بآ و  اب  ار  ام  تیالو 

هیلع يدهم  ترـضح  دـلوت  زا  دـعب  هلـصافالب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ور ، نیا  زا  .تسا  تبیغ  رـصع  رد  هعیـش  هاگیاپ  مق ،
يرسپ ام  هب  دنوادخ  قاحسا ! نب  دمحا  : » دیامرف یم  موقرم  نآ ، نمض  رد  دسیون و  یم  همان  مق  رد  یمق  قاحسا  نب  دمحا  هب  مالسلا 

یم روتسد  هاگ  نآ  دیـشاب .» کیرـش  ام  يداش  رورـس و  رد  ات  میزاس  هاگآ  شخب  تّرـسم  ربخ  نیا  زا  ار  امـش  میتساوخ  .دومرف  اطع 
نب دعس  یتقو  ترضح  نآ  زین  و  (. 35) دهد رشن  صلاخ  نایعیـش  ناتـسود و  نایم  رد  یلو  درادب ، یفخم  مدرم  زا  ار  زار  نیا  وا  دهد 
یم شبیـصن  ار  مالـسلا  هیلع  یهلا  تجح  نیرخآ  رادـید  تداعـس  هژیو ، یتیاـنع  اـب  دوـش ، یم  بایفرـش  شرـضحم  هب  یمق  هللادـبع 

(. 36) دنک

: تشون یپ 

ماما دنزرف  نیمجنپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  تسا  هدش  دراو  تیاور  رد 199  .دراد  دوجو  یبسن  دنویپ  كاپ ، رون  ود  نیا  نیب  ( 1
نب یسوم 
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ماما هّمع  مالسلا ، اهیلع  هموصعم  ترـضح  باسنا ، ملع  بسح  هب  . 275 ص 276 -  رثالا » بختنم  : » .ر ك .تسا  مالـسلا  هیلع  رفعج 
هک تسا  نیا  دوش ، یم  تیودهم  ثحابم  بیصن  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  تکرح  زا  هک  یتفایهر  تسا و  مالـسلا  هیلع  نامز 

.تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تموکح  رد  نانز  ثحب  يارب  یبسانم  لیوأت  هیجوت و 

: زا دنا  ترابع  دراوم  نیا  ( 2

؛» کقلخ یلع  کتجح  ...نینمؤملاریما و  ای  کیلع  مالسلا  : » ناماما تیالو  هب  داقتعا  .فلا 

؛» جرفلا رورسلا و  مکیف  انیری  نا  هللا  لئسا  (:» جع  ) نامز ماما  جرف  يارب  اعد  .ب 

؛ هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مکدج  هرمز  یف  مکایا  انعمجی و  نا  و  :» نانآ اب  یهارمه  يارب  اعد  .ج 

؛» مکتفرعم انبلسی  نا ال  و  :» تیالو هار  رب  ياقب  يارب  اعد  .د 

؛» مکئادعا نم  هئاربلا  مکبحب و  هللا  یلا  برقتا  : » نانآ نانمشد  زا  تئارب  نالعا  نادناخ و  نیا  تبحم  اب  لاعتم  دنوادخ  برقت  زاربا  .ه 

؛» هیف انا  ام  ینم  بلست  الف  هداعسلاب  یل  متخت  نا  کلئسا  ینا  مهللا  :» تیالو هب  هدیقع  ظفح  اب  تبقاع  نسح  تداعس و  بلط  .و 

؛» میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  هیف و ال  انا  ام  ینم  بلست  الف  :» تیالو تمعن  رب  راگدرورپ  تیانع  راهظا  .ز 

«. نیمحارلا محرا  ای  امیلست  مّلس  نیعمجا و  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و  :» ینایاپ تیحت  دورد و  .ح 

ص 128. مالسلا » مهیلع  تیب  لها  همیرک  یناگدنز  : » .ر ك ( 3

هللا و نا  : » بازحا هروـس  هیآ 56  لیذ  ریـسفت ، ياهباتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  .تسا  تمحر  نداتـسرف  يانعم  هب  دنوادخ  تاولـص  ( 4
.دوش هعجارم  ...یبنلا » یلع  نولصی  هتکئالم 

هدومن لقن  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  ار  همان  ترایز  نیا  ص 266 ، ج 102 ، راونالا » راحب   » رد هر )  ) یسلجم همالع  ( 5
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ص 29. هرامش 35 ، رثوک » همانهام  : » .ر ك همان ، ترایز  نیا  دنس  زا  رتشیب  عالطا  يارب  .تسا 

نابعش و ص 868 همین  ياعد  ص 273 ، نانجلا » حیتافم  : » .ر ك رتشیب ، عالطا  يارب  .هعمج  زور  ياعد  ص 96 ، نانجلا » حیتافم  ( 6
ص 123. بقاثلا » مجن   » 277 و 299 و ص 276 ، ج 1 ، یفاک » لوصا  « ؛ مالسلا هیلعرمالا  بحاص  ترضح  ترایز 

«. ارینم ًاجارس  هنذاب و  هللا  یلا  ایعاد  و  : » هیآ 46 ، 33 بازحا : هروس  ( 7

اهرتسا اذا  سمـشلاب  نوفعـضتنی  امک  : » دومرف دـنرب ؟ یم  عفن  هنوگچ  بیاغ  ماما  زا  مدرم  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 8
عافتنالاکف یتبیغ  یف  یب  عافتنالا  هجو  اـما  و  : » دومرف هراـب  نیا  رد  زین  جـع )  ) ناـمز ماـما  ص 92 . ج 52 ، راونالا » راحب  « ؛» باحـسلا

ص 181. ج 52 ، راونالاراحب » « ؛» باحسلا راصبالا  نع  اهبّیغ  اذا  سمشلاب 

زا مدرم  نتـشاد  هگن  یناسر و  ددـم  سوفن ، تیبرت  تیادـه ، هک  دوخ  ییاوشیپ  هفیظو  هب  رـضاح ، ماما  دـننام  جـع )  ) بیاـغ ماـما  ( 9
ص 111. يدهم » ناروای  هشوت  هر  : » .ر ك .دراد  ناوارف  یعس  تسا ، ناوریپ  نید و  تنایص  اهشزغل و 

(. هزع دیز   ) يربهر مظعم  ماقم  ( 10

ص 124. بقاثلا » مجن  ( 11

ص 151. ج 1 ، ییاهر » راگزور  « ؛ ص 17 ج 52 ، راونالا » راحب  ( 12

«. هقلخ یلع  هللا  هجح  ای  : » مییوگ یم  زین  لسوت  ياعد  رد  ص 68 . بقاثلا » مجن  ( 13

ص 4. ینادمه ، یمئاق  داوج  دمحم  یتسه » روحم  ياپ  هب  ( 14

هیف نفدتـس  و  مق ، وه  ًامرح و  انل  و  هفوکلا ، وه  ًامرح و  نینموملا  ریمال  و  هنیدـملا ، وه  امرح و  هلوسرل  هکم و  وه  اـمرح و  هللا  نا  ( 15
ص 214. مق » خیرات  « ؛» هنجلا اهل  تبجو  اهراز  نم  همطاف ، یمست  يدلو  نم  ًهأرما 

ج راونالا » راحب  ( 16
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ص 322. ، 52

ص 343. دیفم ، خیش  داشرالا » ( 17

ص 340. ج 52 ، راونالا » راحب  « ؛ ص 10 دمآ » دهاوخ  وا  « ؛ ص 232 ج 1 ، هغالبلا » هنیدم  ( 18

ص 9. دمآ » دهاوخ  وا  « ؛ ص 508 هدوملا » عیبانی  « ؛ ص 308 ج 52 ، راونالا » راحب  ( 19

هدمآ جع ) ) يدهم ترضح  زا  یعیقوت  رد  و  ص 354 . ج 52 ، راونالا » راحب  « ؛» ًادحا بیتتسی  ال  مالسلا ...« : هیلعرقاب  دمحم  ماما  ( 20
ص 495. ج 2 ، جاجتحالا » « ؛» هبوت ُهعفنت  نیح ال  ًهئاجف  ًهتغب  انرما  ناف  تسا ...« :

تبسن مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  تایانع  زا  هنومن  هد  باتک ، نیا  رد  . 207 ص 208 -  مالسلا » مهیلع  تیب  لها  همیرک  یناگدنز  ( 21
دیشروخ عولط   » ناونع اب  ص 205 ، مهدزای ، لصف  رد  مالـسلا ، اهیلع  هموصعم  ترـضح  شراوگرزب ، هّمع  سدـقم  رهطم و  مرح  هب 

.تسا هدش  رکذ  مالسلا » مهیلع  تیب  لها  همیرک  قفا  زا  تماما  زورفا  ناهج 

ص 213. ج 60 ، راونالا » راحب  ( 22

سلاجم « ؛ ص 196 ضقنلا » « ؛ ص 216 ج 60 ، راونـالا » راـحب  « ؛ ...یـسوم تنب  همطاـف  اهمـسا  يدـلو و  نم  هرما  اـهیف  ضبقت  ( 23
ص 83. ج 1 ، نینمؤملا »

هاور یلا  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اما  و  دـسیون ...« : یم  يرمعلا  نامثع  نب  دـمحم  هب  یعیقوت  رد  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  ( 24
ص 281. ج 2 ، جاجتحا ، ...هللا .» هجح  انا  مکیلع و  یتجح  مهناف  انثیداحا 

ج 1، هدوملا » عیبانی  « ؛ ص 259 و 238 ج 36 ، راونالا » راحب  « ؛ ص 139 ج 1 ، یفاک » لوصا  « ؛ ص 139 یسوط ، خیـش  تبیغ » ( 25
ص 46. ج 1 ، نیطمسلا » دئارف  « ؛ ص 74 و 75

ص 359. ج 1 ، ییاهر » راگزور  ( 26

وا هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  فصو  رد  يرگید  تیاور  رد  ص 217 . ج 60 ، راونالا » راحب  ( 27
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ص 1048. ج 2 ، ییاهر » راگزور  « ؛ تسا هدج  دج و  ردام و  ردپ و  تهج  زا  سانلا  ریخ 

ص 214. ج 60 ، راونالا » راحب  ( 28

ص 218. نامه ، ( 29

ص 217. ج 60 ، نامه ، ( 30

هیآ 5. ، 17 ءارسا : هروس  ( 31

ص 406. ج 2 ، ناهرب » ریسفت  « ؛ ص 281 ج 2 ، یشایع » ریسفت  « ؛ ص 175 یفاک » هضور  ( 32

ص 217. ج 60 ، راونالا » راحب  ( 33

ص 216. نامه ، ( 34

ص 434. ج 2 ، نیدلا » لامک  ( 35

.89 ص 78 -  ج 52 ، راونالاراحب » ( 36

باتفآ رهاوخ  راس  هیاس  رد  بایماک 

باتفآ رهاوخ  راس  هیاس  رد  بایماک 

ییاتکی اضر  دمحم  هدنسیون :

هدیکچ

: زا تسا  ترابع  هتفرگ ، رارق  هلاقم  نیا  روحم  هک  یشسرپ 

؟» تسیچ فیرش  مرح  تیب و  نیا  نارئاز  نارادتسود و  هب  مالسلا  هیلع  تیب  لها  همیرک  هیده  »

: میا هتفای  تسد  ریز  جیاتن  هب  راتشون  نایاپ  رد  هدرک ، حرطم  ترایز » بادآ   » و ترایز » راثآ   » ِشخب ود  رد  ار  خساپ 

.تسا تشهب  هب  دورو  تمایق و  رد  تعافش  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  راثآ  زا  . 1

دوجو تبرق » دصق  ترجه و  تفرعم ، بیکرت ، رنه   » نآ رد  هک  دوب  دهاوخ  رثؤم  هاگ  نآ  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  . 2
.دشاب هتشاد 
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.دورب مالسلا  اهیلع  تیب  لها  همیرک  ترایز  هب  دناوت  یم  دورب ، مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ترایز  هب  دناوت  یمن  هک  یسک  . 3

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  دورب و  مق  هب  دنک ، ترایز  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هدشمگ  ربق  دهاوخ  یم  سکره  . 4
.دنک ترایز  ار 

«. رون یلع  رون   » ینعی جع )  ) نامز ماما  نارکمج و  ترایز  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  بیکرت  . 5

.تشهب تعافش و  تبرق ، دصق  ترجه ، تفرعم ، ترایز ، مالسلا ، اهیلع  هموصعم  ترضح  يدیلک : تاملک 

همدقم

هرفس رـس  رب  دنیآ و  یم  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  هب  کیدزن  رود و  ياههار  زا  فراع  نارئاز  هک  تسا  لاس  ياهلاس 
یمرب هتـشرف  کی  دـننامه  باداش  كالاچ و  كاپ ، ِكاپ  هتـسش و  هاـنگ  زا  تسد  هتـسشن ، مالـسلا  اـهیلع  تیب  لـها  همیرک  تمارک 

حور یگنـسرگ  هناتـسآ ، نآ  رب  هسوب  اب  دنناوخ و  یم  ییاعد  دنزیر ، یم  یکـشا  دـنیوگ ، یم  یمالک  دـنهد و  یم  یمالـس  دـنزیخ ،
.دننک یم  زاغآ  زاورپ  لابکبس  رابکبس و  و  دنیاس ، یم  باتفآ  رهاوخ  نآ  تبرغ  تبرت  رب  یناشیپ  دننک ، یم  فرطرب  ار  شیوخ 

ترایز راثآ  لوا : شخب 

نانچ تسین ؛ زیاج  نآ  تمرح  کته  هک  مرتحم  ییاضف  ناکم و  هناـخ ، ینعی  مرح  دـنک و  یم  تکرح  مرح » تراـیز   » دـصق هب  رئاز 
(1) .تسا ّلِح »  » هملک لباقم  مرح  هژاو  تسا ، مرح  نآ  یلاوح  هکم و  مییوگ  یم  هک 

ناحبـس دنوادخ  يوس  زا  توبن  تمارک  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  هراب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
شناربمایپ هک  يا  هرجش  زا  دیزگرب ؛ اهنامدود  نیرتزیزع  اهنادناخ و  نیرتوکین  زا  ار  وا  .دیدرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  بیـصن 
نیرتوکین شتیب ، لها  و  اهنادناخ ، نیرتهب  وا ، نادناخ  .دوب  هدرک  باختنا  نآ  زا  ار  دوخ  یحو  نانیما  دوب و  هدومن  راکـشآ  نآ  زا  ار 

(2 «.) تسا هدیلاب  فرش  دجم و  ناتسب  رد  هدییور و  مرح »  » رد تساه ، هرجش  نیرتهب  هک  وا  هرجش  .تساه  تیب  لها 

هاگیاج ندـش  صخـشم  يارب  اجنیا  .تسا  مرتحم  مرح و  نانآ ، هناخ  مرک و  نادـناخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  نیارباـنب ،
یم ناج  شوگ  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  نیمشش ، ياوشیپ  زا  نیشنلد  نیریش و  یمالک  هب  مالسلا ، اهیلع  تیب  لها  همیرک  مرح 
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: میراپس

، تسا هفوک  نآ  دراد و  یمرح  نانمؤم  ریما  تسا ، هنیدم  نآ  هک  دراد  یمرح  ادـخ  لوسر  و  تسا ، هکم  نآ  دراد و  یمرح  دـنوادخ  »
، دـنک ترایز  ار  وا  سکره  و  دوش ، یم  نفد  اجنآ  رد  نم  رابت  زا  ییوناـب  يدوز  هب  .تسا  مق  نآ  هک  میراد  یمرح  زین  تیب  لـها  اـم 

(3 «.) دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ربهر ، ماما و  نیمتشه  رگید ، يوس  زا 

(4 «.) تسا هدرک  ترایز  ارم  هک  تسا  نانچ  دنک ، ترایز  مق  رد  ار  مالسلا ) اهیلع  هموصعم  ترضح   ) وا سک  ره  »

: دندومرف ترضح  نآ  نینچمه 

(5 «.) درک مهاوخ  تعافش  تمایق  زور  ار  وا  هکنآ  رگم  دنک ، یمن  ترایز  ارم  مقح  هب  فراع  ناتسود  زا  کی  چیه  »

یم مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  .دـنک  یم  دـنم  هرهب  نیرب  تشهب  يوضر و  تعافـش  زا  ار  رئاز  مالـسلا ، اهیلع  هموصعم  ترـضح  تراـیز 
: دیامرف

(6 «.) تسوا نآ  زا  تشهب  دنک ، ترایز  ار  مالسلا ) اهیلع  هموصعم  ترضح   ) وا سکره  »

اریز دراد ؛ زین  يویند  راثآ  هکلب  تسین ، يورخا  راثآ  هب  رـصحنم  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  راثآ  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
.دوش یم  ابیز » ترخآ  » زاس هنیمز  ابیز ،» يایند  »

: مینک یسررب  ار  هجیتن  هدرک و  بیکرت  رگیدکی  اب  ار  زارف  ود  نیا 

.باتفآ دوخ  ترایز  ینعی  باتفآ ، رهاوخ  ترایز  لوا : زارف  . 1

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  سوفّنلا ، سینا  سومّشلا و  سمش 

(7 «.) دشاب هدرک  ترایز  ارم  هک  تسا  یسک  دننامه  دنک ، ترایز  مق  رد  ار  هموصعم  سکره  »

.اهبنارگ يایتوت  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  رئاز  ياپ  كاخ  مود : زارف  . 2

: دومرف يدزی  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  موحرم  راوگرزب ، داتسا  هراب  رد  ینادمه  یلعالم  دنوخآ  موحرم 

، دش ضراع  نم  هب  يدیدش  درد  مشچ  دندومرف : فیرشلا ) هماقم  هللا  یلعا   ) میرکلادبع خیش  جاح  موحرم  »
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یلو متخادرپ ، نامرد  هجلاعم و  هب  متـشاذگ و  رانک  ار  شراگن  هعلاطم و  .دومن  بلـس  نم  زا  ار  نتـشون  هعلاطم و  ناوت  هک  يدـح  هب 
ماما ترـضح  جـجحلا  نماث  یـسوب  هبتع  ترایز و  مزاع  راطق  اب  دیـسر و  یلیطعت  لصف  هکنآ  ات  تشاد  همادا  ناـنچمه  یتحاراـن  نیا 

یعمج اب  ًاقافتا  .میامن  تلأسم  ار  ممشچ  درد  يافش  راوگرزب  نآ  طسوت  لاعتم  دنوادخ  زا  هک  دوب  متّین  رد  مدش و  مالـسلا  هیلع  اضر 
ار رگیدـمه  نابز  هکنآ  یب  .مدـش  هپوک  مه  راطق  رد  دـندوب ، ترایز  مزاع  یناوارف  قوش  روش و  اب  هک  ناجیابرذآ  تاـهد  نیرئاز  زا 
هک درک  مهاوخن  ادیپ  ار  یسک  نارئاز  نیا  زا  رت  صلاخ  رت و  كاپ  رت و  بلق  شوخ  هک  دیسر  مرظن  هب  هبترم  کی  هار  نیب  رد  مینادب ،

كدـنا دـننک و  یم  مخـش  دـننز و  یم  لیب  دـننک و  یم  راک  اسرف  تقاط  تامحز  مامت  اب  لاس  کی  نانیا  .دنـشاب  اقآ  تراـیز  مزاـع 
دـنناد و یمن  دوخ  يارب  يزیچ  مالـسلا  هیلع  جـجحلا  نماث  اقآ  تراـیز  زا  رت  یندـنام  رتاـهبنارگ و  دـننک ، یم  ادـیپ  هک  ار  يدـمآرد 

ریز زا  يا  هرذ  تین  نامه  هب  .میامن  افـشتسا  نانیا  ياپ  كاخ  رابغ  زا  رتهب  هچ  .دـنیامن  یم  تراـیز  فرـص  ار  دوخ  لـالح  جـنرتسد 
هیلع جـجحلا  نماث  تیانع  زا  لاـعتم  دـنوادخ  .دـشاب  هتـشاد  هجوت  دوخ  وا  هکنآ  یب  مدیـشک ؛ مشچ  هب  ار  نیرئاز  نیا  زا  یکی  شفک 

«. مدومنن ادیپ  کنیع  هب  زاین  مه  رمع  رخآ  ات  دومن و  فرطرب  نم  زا  ار  مشچ  درد  هظحل  نامه  زا  مالسلا 

، دنزادرپب باتک  هعلاطم  هب  رود  هلصاف  زا  دنتسناوت  یم  رمع  رخاوا  ات  خیش  جاح  موحرم  : » دندومرف دنوخآ  ياقآ 
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(8 «.) دنشاب هتشاد  کنیع  هب  يزاین  هکنآ  یب 

ترایز : » میریگب ترایز  هرابرد  یلک  هجیتن  کـی  میناوت  یم  میا ، هتـشون  باـتفآ  رهاوخ  باـتفآ و  تراـیز  هراـبرد  نونکاـت  هچنآ  زا 
«. نیرب تشهب  يوس  هب  نیمز  تشهب  زا  ترفاسم  ینعی 

: مییامن كربتم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  ایوگ  ابیز و  یمالک  اب  ار  ترایز  راثآ  شخب  هک  تساج  هب  یلیخ 

(9 «.) دوب دهاوخ  وا  نآ  زا  تشهب  دنک ، ترایز  مق  رد  ار  مالسلا ) اهیلع  هموصعم  ترضح   ) ما همع  ربق  سکره  »

ترایز بادآ  مود : شخب 

، ناور شمارآ  هب  ندیسر  ینعی  يورخا ؛ تداعـس  يویند و  تداعـس  زا : تسا  ترابع  نارئاز  هب  مالـسلا  اهیلع  تیب  لها  همیرک  هیده 
هاگآ ترایز  بادآ  هب  رئاز  هکنآ  رگم  دوش ، یمن  لصاح  رئاز  يارب  دنسپ  لد  جیاتن  همه  نیا  .نادواج  تشهب  ناراوگرزب و  تعافش 

راصتخا هب  مالـسلا ، اهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  يارب  راوشد  نادـنچ  هن  طرـش  هس  هب  راتـشون ، نیا  رد  .دـنک  لمع  نادـب  دوش و 
: دوش یم  هراشا 

تفرعم .فلا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دشاب ، تفرعم  زا  راشرس  هک  دش  دهاوخ  تکرب  همشچرس  تکرح ، هاگ  نآ 

(10 «.) يدنمزاین تفرعم  تخانش و  هب  نآ  رد  وت  هکنآ  زج  تسین ، یتکرح  چیه  لیمک ، يا  »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .تسین  انثتسم  یلک  هدعاق  نیا  زا  زین  ترایز  يارب  ترفاسم  ای  تکرح 

یم ار  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  رتخد  هاگمارآ  موش  تیادـف  دـیوگ : یم  دعـس  .میراد  یهاگمارآ  امـش  رهـش  رد  ام  دعـس ! يا  »
: دومرف ترضح  نآ  ییامرف ؟

«. تسوا نآ  زا  تشهب  دنک  شترایز  وا ، ماقم  هب  تفرعم  اب  سکره  يرآ ، ( 11 (؛ َهنَْجلا ُهَلَف  اهِّقَِحب  ًافِراع  اهَراز  ْنَم  ْمَعَن ، »

! تسین يربخ  تشهب  تعافش و  زا  ّالا  دشاب و  تفرعم »  » لها دیاب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  رئاز  نیاربانب ،

اهیلع هموصعم  ترضح  هاتوک  رایسب  یناگدنز 
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زا یخرب  هب  راوگرزب ، يوناب  نآ  تلزنم  ماقم و  هب  تفرعم  تخانـش و  يارب  هک  تسا  مأوت  رایـسب  نیریـش  خـلت و  تارطاخ  اب  مالـسلا 
.مینک یم  هراشا  اهنآ 

رمع مامت  رد  دنراد و  تسود  ار  رگیدـمه  دوجو  مامت  اب  هک  یناردارب  نارهاوخ و  دـنا  ناوارف  رترب  گنهرف  رد  ردارب  رهاوخ و  هطبار 
، نایم نیا  رد  .تسا  ماع  صاخ و  دزنابز  سلاجم و  لقن  ناشلباقتم  هقالع  قشع و  هدـشن و  هتـسسگ  زگره  ناـشتدوم  تبحم و  هتـشر 
، راصعا نورق و  لوط  رد  مه  هب  نانآ  فصولا  دـیاز  تدوم  تبحم و  دنتـسه و  افو  رهم و  نوناک  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  يا  هنومن  دارفا 

هتسجرب تاکن  اب  ناگمه  هک  دنتسه  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دارفا ، نیا  هنومن  نیرتزراب  .تسا  ریظن  مک 
هب یگدنز ، لوط  رد  ار  ردارب  رهاوخ و  نیا  نیریـش  خـلت و  تارطاخ  دنتـسه و  انـشآ  رهاوخ  ردارب و  نیا  لباقتم  هقالع  قشع و  زا  يا 

.دنناد یم  شیب  مک و  البرک ، رفس  رد  هژیو 

ترضح تمصع ، جرب  نابات  هام  شا ، یمارگ  رهاوخ  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترضح  تماما ، نازورف  دیـشروخ  زراب ، هنومن  نیمود 
.دنتسه مالسلا  اهیلع  هموصعم 

تدالو . 1

هدش تبث  خیرات  رد  دـنزرف  ود  طقف  نوتاخ  همجن  زا  اریز  دوب ؛ نوتاخ  همجن  دـنزرف  اهنت  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  لاس ، تدم 25 
.مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  مالسلا و  هیلع  متشه  ماما  تسا :

هدعقیذ لوا  رد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  دوعـسم  دالیم  يرجه و  لاس 148  هدعقیذ  مهدزای  رد  متشه  ماما  تداعـس  اب  تدالو 
.دوب يرجه   173

« همجن  » جرب زا  هموصعم »  » لاله هک  دوب  نآ  زاغآ  رد  هدعقیذ ، هام  زا  متشه  ماما  هرطاخ  نیرت  نیریش  نامگ ، یب 
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.تخاس رت  غورف  رپ  شناشخرد  راونا  اب  ار  متشه  ماما  یگدنز  نوناک  تفرگ و  ندیشخرد  تماما  قفا  رد 

یهقف یملع و  تیصخش  . 2

مولع نارکیب  يایرد  زا  هتخومآ و  تماما  نازورف  دیـشروخ  زا  ار  یناـشفا  وترپ  هک  دوب  یناـبات  هاـم  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح 
.دومن یم  ضیف  بسک  يوضر 

خساپ یتدیقع  یهقف و  ياهشسرپ  هب  تسناوت  یم  یتحار  هب  هک  دیسر  یماقم  هب  یکدوک  نینـس  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح 
.دریگب رارق  شراوگرزب  ردپ  تفگش  شریذپ و  دروم  شیاهخساپ  دیوگب و  بسانم 

.دندرب تماما  نادناخ  هب  هتشون ، يا  همان  رد  شسرپ  دنچ  دندش و  هنیدم  دراو  نایعیش  زا  یعمج  يزور 

دصق هنیدم  زا  هورگ  نآ  هک  یماگنه  .دوبن  هنیدم  رد  زین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دوب و  رفس  رد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح 
نیگهودنا رایـسب  دنتـشگ ، یمرب  دوخ  نطو  هب  یلاخ  تسد  اب  دندوب و  هدیـسرن  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هکنیا  زا  دنتـشاد ، تمیزع 

اذل دش و  رثأتم  نانآ  هودنا  مغ و  هدهاشم  زا  دوب ، هدیـسرن  غولب  نس  هب  زونه  مایا  نآ  رد  هک  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  .دندوب 
.درک تیانع  ناشیا  هب  تشون و  ار  نانآ  ياهشسرپ  خساپ 

هک یماگنه  .دـندش  هجاوم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  اب  هنیدـم ، نوریب  رد  نانآ  .دـندرک  كرت  يداـش  رورـس و  اـب  ار  هنیدـم  ناـیعیش ،
اب ار  دوخ  جاهتبا  يداش و  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دنداد ، هئارا  ار  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  طختـسد  دنتفگ و  ار  دوخ  ناتـساد 

: دندومرف نایب  هلمج  نیا 

«. شیادف شردپ  اهوبا ؛ اهادف  »

نادنز رد  نابرهم  يردپ  . 3

، درب یم  رس  هب  نوراه  نادنز  رد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  راوگرزب  ردپ  هک  يرجه   179 هاکناج 183 -  تخس و  ياهلاس  رد 
.دومن افیا  يرثؤم  رایسب  شقن  تماما ، طخ  زا  يرادساپ  تیالو و  میرح  زا  عافد  رد  رشحم ، زور  هعیفش  نیا 

ردپ گوس  رد  رتخد  . 4

هودنا مغ و  زا  ییایرد  دیسر و  تداهش  هب  نادنز  رد  افج  رهز  اب  شراوگرزب  ردپ  هک  دوب  هتشذگن  شفیرـش  رمع  زا  راهب  هد  زا  شیب 
، ردپ زا  دعب  هک  دوب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  شراوگرزب ، ردارب  وا ، یلـست  هیام  اهنت  .تخیرورف  شفیرـش  بلق  رب 

یم مرن  هجنپ  تسد و  ناوارف  تالکـشم  اـب  ناـقفخ ، جوا  رد  زین  وا  .دوـب  فعـضتسم  مدرم  سر  داـیرف  تما و  سرداد  ادـخ ، تّجح 
.درک

یلو درزآ ؛ یم  ار  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  نینزان  لد  دـش ، یم  ماجنا  میژر  نامیخژد  طسوت  هک  يا  هنامحر  یب  ياهـشروی 
.دیشخب یم  شا  یگدنز  نوناک  هب  افص  دودز و  یم  وا  لد  زا  ار  اهمغ  نیا  ردارب  رادید 
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هب دومن و  ادج  هداوناخ  نوناک  زا  ار  متـشه  ماما  سدقا  دوجو  تفرگ و  شیپ  رد  ار  ردپ  هار  زین  نومأم » ، » نوراه هتـسیاشان  نیـشناج 
.دومن راداو  ناسارخ  رد  يرابجا  تماقا  هب  درک و  بلج  ناسارخ  هب  هنامرتحم -  تروص  هب  ًارهاظ  یلو  رابجا - 

.دومن روبجم  يدهعتیالو  شریذپ  هب  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ریوزت ، روز و  هب  لسوت  ناوارف و  گنرین  اب  زاب  لغد  نومأم 

حرطم ار  عوضوم  نیا  دوخ  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  وا  هک  تسناد  یم  دوب و  انـشآ  نومأم  ياهدـنفرت  اب  هک  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
ناضمر متفه  زور  رد  تفریذپ و  ار  يدهعتیالو  دنچ ، یطیارش  مالعا  مامت و  هارکا  اب  هدومن ،
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.دیدرگ یفرعم  دهعیلو  ناونع  هب  ًامسر  يرجه ، لاس 201 

ردارب قارف  رد  رهاوخ  . 5

اذل دیدرگ ؛ زیربل  شربص  هساک  دش و  قاط  شتقاط  یلو  درک ، لمحت  ار  ردارب  قارف  لاسکی  دودح  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح 
.درک كرت  ورم »  » دصق هب  ار  هنیدم  زیزع ، ردارب  رادید  قایتشا  هب 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  همان  . 6

هرونم هنیدم  هب  شنامالغ  زا  یکی  طسوت  ار  نآ  تشون و  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  هب  يا  همان  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 
.درک لاسرا 

یناشن هاگ  نآ  .دناسرب  هنیدم  هب  ار  همان  نآ  نکمم  نامز  كدنا  رد  ات  دـنکن  فقوت  یلزنم  چـیه  رد  داد  روتـسد  مالغ  هب  متـشه  ماما 
.دسرپن سردآ  یسک  زا  ات  دومرف  نایب  وا  يارب  ار  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هناخ 

هب مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  .دومن  میلست  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  تمدخ  هب  ار  همان  دیناسر و  هنیدم  هب  ار  دوخ  مالغ ،
.دومن رفس  هدامآ  ار  دوخ  متشه ، ماما  همان  ندیسر  درجم 

ناریا هب  تمیزع  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترضح  ناهارمه  . 7

، هدش تیبرت  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  میقتسم  تراظن  تحت  رد  تمصع ، هدرپ  ارـس  رد  هک  یتلیـضف  اب  يوناب 
نت اه -  هداج  ینما  ان  زور و  نآ  لیاسو  اب  مه  نآ  ورم - »  » ات هنیدم »  » زارد رود و  ترفاسم  هب  طیارـش  دـجاو  ناهارمه  نودـب  زگره 

.داد یمن 

ردارب رادید  رطاخ  هب  هرطاخمرپ  رفس  نیا  هب  دروآ و  درگ  دندوب ، ناریا  هب  رفس  هدامآ  هک  ار  مادکره  ناگداز ، ردارب  ناردارب و  زا  اذل 
.دومن مادقا 

ردارب زا  يدادعت  و  دیز ، مساق و  يداه ، رفعج ، لضف ، ياهمان : هب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ناردارب  زا  نت  جنپ  رفـس ، نیا  رد 
.دندرک یم  یهارمه  ار  ترضح  نآ  نازینک ، نامالغ و  زا  دنچ  ینت  و  ناگداز ،

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تخـسرس  نانمـشد  زا  مایا  نآ  رد  هواس  مدرم  .دندیـسر  هواس »  » رهـش هب  ات  دندرک  لمحت  ار  رفـس  جنر  نانآ 
هب نومأم  روتسد  هب  هواس  مدرم  دیسر ، هواس  هب  شناهارمه  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترضح  بکرم  هک  یماگنه  ور ، نیا  زا  .دندوب 
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.دندیسر تداهش  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ناگداز  ردارب  ناردارب و  همه  تفرگرد و  یتخس  گنج  دندش و  رو  هلمح  نانآ 

شقن ار  شیوخ  نازیزع  زا  نت  هدش 23  هعطق  هعطق  ياهرکیپ  نوخ و  هب  هقرغ  ياهدسج  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  هک  یماگنه 
مومـسم افج  رهز  هب  هواس ، رد  یتینما  نارومأم  طسوت  نومأم و  روتـسد  هب  يوق ، لامتحا  هب  دش و  نیگهودنا  تدش  هب  دید ، نیمز  رب 

ار مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ترایز  دصق  دندوب و  تاداس  ياهناوراک  ریسم  رد  هک  دالب  يارما  ماکح و  همه  هب  نومأم  اریز  دیدرگ ؛
.دنناسرب لتق  هب  ای  دننک  ریگتسد  ار  نانآ  هک  دوب  هداد  روتسد  دنتشاد ،

مق يوس  هب  تمیزع  . 8

مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  تیالو  اب  ار  مالـسا  دـندوب و  هتفرگ  وخ  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  تبحم  اب  تسخن  زور  زا  هک  مق  یلاها 
هب دندش ، هاگآ  شارخلد  هعجاف  نیا  زا  هک  یماگنه  دندوب ، هدرکن  عوضخ  يولع  تموکح  نابصاغ  ربارب  رد  زگره  دندوب و  هتفریذپ 

.دندروآ مق  هب  مامت  مارتحا  اب  ار  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  دنتفر و  هواس 

نیمزرـس نیا  دراو  مق  مدرم  روشرپ  لابقتـسا  ناـیم  رد  يرجه ، لّوالا 201  عیبر  موس  تسیب و  زور  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح 
ترضح دوجو  عمش  هواجک و  درگادرگ  هراوس ، هدایپ و  یناوارف ، هدع  دیشک و  یم  شود  هب  ار  هقان  مامز  جرزخ » نب  یسوم   » .دندش

وناز ترضح  نآ  لماح  هقان  دوش ، یم  هدیمان  ریم » نادیم   » زورما هک  یلحم  رد  ات  دندوب  تکرح  رد  راو  هناورپ  مالسلا  اهیلع  هموصعم 
اب ناوناب  .دـشاب  مالـسلا  اهیلع  تیب  لها  همیرک  نابزیم  زور  هک 17  دـش  جرزخ  نب  یـسوم  بیـصن  گرزب  راختفا  نیا  و  دز ، نیمز  هب 

هب هتسد  هتسد  مق  تلیضف 
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.دنداد یم  تیلست  هتفر  تسد  زا  نازیزع  گوس  رد  ار  وا  هتفاتش ، مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  رادید 

هسردم « ) هّیّتس هسردم   » هب دعب ، نایلاس  دمآرد و  هسردم  تروص  هب  ترضح ، نآ  هزور  تماقا 17  مارتحا  هب  جرزخ  نب  یسوم  هناخ 
.دیدرگ موسوم  مناخ )

تیب  » ناونع هب  خـیرات  لوط  رد  و  هدـش ، تظفاحم  زورما  ات  هسردـم ، يدورو  برد  يور  هب  ور  رد  زین  ترـضح  نآ  تدابع  بارحم 
.تسا هدوب  ماع  صاخ و  هاگترایز  هراومه  هتفای و  ترهش  رّونلا »

باتفآ رهاوخ  زوسناج  تداهش  . 9

لاس یناّثلا  عیبر  مهد  زور  ماجنارـس  دوب و  لوغـشم  تداـبع  هب  جرزخ  نب  یـسوم  هناـخ  رد  زور  مالسلا 17  اهیلع  هموصعم  ترـضح 
نایعیـش دومن و  تلحر  ناوارف  هودـنا  نایم  رد  تبرغ و  راید  رد  دوش ، نشور  ردارب  رادـید  اب  شناگدـید  هکنآ  زا  شیپ  يرجه   201

.دناشن گوس  هب  دوخ  متام  رد  ار  مق 

مالسلا مهیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  رهطم  رکیپ  عییشت  مسارم  . 10

نب یـسوم  هب  دوـب و  رهـش  نوریب  رد  زور  نآ  هک  مرح  یلعف  لـحم  رد  دـندرک و  عییـشت  ار  شکاـپ  رکیپ  ناوارف ، لـیلجت  اـب  مق  مدرم 
.دندومن نفد  ياّیهم  رت ، مامت  هچره  مارتحا  اب  تشاد ، قلعت  جرزخ 

.دنتخادرپ تروشم  ثحب و  هب  دنک ، ربق  دراو  ار  ترضح  نآ  كاپ  رکیپ  یسک  هچ  هکنیا  درومرد  دش ؛ اّیهم  ربق  هک  یماگنه 

مهم نیا  ماجنا  يارب  ار  وا  ات  دنداتـسرف  شلابند  هب  ار  یـسک  .دندیـسر  رظن  قافتا  هب  رداق »  » مان هب  يراـگزیهرپ  درم  ریپ  درومرد  همه 
.دناوخارف

رازگیر بناج  زا  دنتـشاد ، هرهچ  رب  باقن  هک  هراوس  نت  ود  شنارکیب  تردـق  اب  لاعتم  رداق و  ِدـنوادخ  دـیایب ، رداـق »  » هکنآ زا  شیپ 
.دنتخادرپ هموصعم  همولظم و  يوناب  نآ  زیهجت  هب  دندمآ و  کیدزن  تعرس  هب  هک  تخاس  رادومن  یلعف ) هناخدور  لحم  )

.دزاس ناهن  كاخ  لد  رد  ات  داد  وا  تسد  هب  هتشادرب ، ار  ترضح  نآ  رهطم  كاپ و  دسج  يرگید  دش و  ربق  دراو  یکی 

.دندش رود  لحم  زا  هدش ، راوس  دوخ  ياهبسا  رب  دنیوگب ، نخس  يدحا  اب  هکنیا  نودب  نفد ، مسارم  نایاپ  زا  سپ  راوگرزب  ود  نآ 

شا هدیدرون  متـشه و  ماما  سدقم  دوجو  رفن  ود  نآ  هک  دـنرادن  يدـیدرت  دـنراد ، ییانـشآ  مالـسلا  مهیلع  همئا  هریـس  اب  هک  یناسک 
نفک و مسارم  رد  تکرش  يارب  هک  دنا  هدوب  مالسلا  امهیلع  همئالا  داوج 
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هدـش امرف  فیرـشت  نیمزرـس  نیا  هب  ضرالا  یط  اب  هنیدـم ، ناسارخ و  زا  تماـما ، زاـجعا  هب  مالـسلا ، اـهیلع  هموصعم  ترـضح  نفد 
.دندوب

؟ درکن جاودزا  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ارچ  . 11

: دومرف تیصو  هنوگ  نیا  شنارتخد  هرابرد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 

هیلع اضر  ترـضح  تروشم  رظن و  اب  رگم  دنهد ، رهوش  ناشیاهومع  ای  نیطالـس و  يردام ، ناردارب  دیابن  ار  منارتخد  زا  کی  چـیه  »
هدومن هعزانم  ادخ  تنطلس  رد  دنا و  هدیزرو  تفلاخم  ادخ  لوسر  ادخ و  اب  دننک ، مادقا  يراک  نینچ  هب  وا  هزاجا  نودب  رگا  مالسلا ،

دهاوخن وا  ار  یـسکره  دنک و  یم  جیوزت  دهاوخب  وا  ار  یـسکره  سپ  .تسا  رت  هاگآ  جاودزا  رما  رد  شموق  حلاصم  هب  وا  اریز  دـنا ؛
(12 «.) دنک یمن  جیوزت 

اهیلع هموصعم  ترضح  ندرکن  جاودزا  لیلد  دیاش  .دندرکن  جاودزا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  نارتخد  هک  تسا  ملـسم 
ریغ نانز  اب  دـناوت  یم  دـشاب ، موصعم  يدرم  رگا  .دوبن  وفک »  » حالطـصا هب  نأـش و  مه  يرـسمه  ناـشیا  يارب  هک  دـشاب  نیا  مالـسلا 

بجاو نز  رب  رهوش  تعاطا  اریز  دـنک ؛ جاودزا  موصعم  ریغ  درم  اـب  دـناوت  یمن  دـشاب ، موصعم  ینز  رگا  یلو  دـنک ؛ جاودزا  موصعم 
یمن مالسلا  اهیلع  همطاف  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلاعت  كرابت و  يادخ  رگا  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا 

(13 «.) دوبن وا  يارب  يرسمه  وا  زا  دعب  يرشب ، ره  ات  هتفرگ  مدآ  زا  نیمز ، يور  رد  دیرفآ ،

نأش مه  گنس و  مه  يرسمه  ترضح  نآ  يارب  هک  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  مالسلا ، اهیلع  هموصعم  ترضح  تمـصع  هب  هجوت  اب 
.دنک جاودزا  وا  اب  ات  دوبن 

دیـشّرلا نوراه  رـصع  رد  قانتخا  ناقفخ و  اریز  دش ؛ جاودزا  عنام  تموکح  دیدش  ناقفخ  ًالامتحا  ترـضح ، نارهاوخ  رگید  هرابرد 
هب
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.دشاب هتشاد  طابترا  دنک و  دش  دمآ و  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هناخ  هب  تشادن  تأرج  یسک  هک  دوب  هدیسر  ییاج 

.دیآ باسح  هب  یگرزب  مرج  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نارتخد  زا  يراگتساوخ  هب  مادقا  هک  دوب  یعیبط  یـسیلپ ، ياضف  نینچ  رد 
(14)

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  همان  ترایز  . 12

هراشا

: دومرف یمق  يرعشا  دعس  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  ربق  امـش  دوصقم  ایآ  مدرگ ، تنابرق  : » تفگ دعـس  دراد .» دوجو  يربق  امـش  دزن  ام  زا  دعـس ! يا  »
؟» تسا

«. تسوا ِنآ  زا  تشهب  دنک ، شترایز  وا ، ماقم  هب  تفرعم  اب  هک  یسک  يرآ ، : » دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

: درک نایب  نینچ  دعس  يارب  ار  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  رهطم  دقرم  ترایز  یگنوگچ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  سپس 

دمحلا هللا راب  هللا و 33  ناحبس  راب  ربکا و 33  هللا  راب  تسیاب و 34  هلبق  هب  ور  ترـضح ، نآ  رـس  يالاب  دزن  یتفر ، شربق  رانک  یتقو  »
: وگب هاگ  نآ  هتفگ ،

«. ...هللااهَوَفِص َمَدا  یلَع  ٌمالَسلَا 

: مینک یم  افتکا  هراشا و  ابیز  همان  ترایز  نیا  زا  زارف  کی  هب  طقف  اجنیا 

دزن ار  وت  هک  نک ؛ تعافش  نم  زا  تشهب  درومرد  همطاف ! يا  ( » 15 (؛ ِنأَّشلا َنِم  ًانأَش  ِهللاْدنِع  َِکل  َّنِاَف  ِهَّنْجلا ، یف  یل  یعَفْشا  ُهَمِطاف  ای  »
«. تسا یعیفر  ماقم  دنوادخ 

ترجه .ب 

تـسا ریغ  هکراتم  يانعم  هب  ترجاهم  .دشاب  بلق  ای  نابز و  ای  ندب  اب  هاوخ  دوش ، ادج  يرگید  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  نارجه  رجه و 
هب هکم  زا  ترجه  لثم  نامیا ؛ راد  هب  تسا  رفک  راد  زا  ترجه  نآرق ، فرع  رد  تسا و  رگید  لحم  هب  یلحم  زا  ترجه  فرع ، رد  و 

(16) .داتفا قافتا  مالسا  لیاوا  رد  هک  هنیدم 

یم نینچ  نیا  نیرجاهم  ترجه و  هرابرد  میرک ، نآرق  رد 
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: میناوخ

شیوخ هناخ  زا  سکره  .تفای و  دـهاوخ  اهـشیاشگ  رایـسب و  ياه  يرادروخرب  نیمز  يور  رد  دـنک ، ترجاـهم  ادـخ  هار  رد  هکنآ  »
هدنزرمآ و ادخ  و  تسادخ ، هدهعرب  شدزم  دـبایرد ، ار  وا  گرم  هاگ  نآ  دـنک و  ترجاهم  شلوسر  ادـخ و  يوس  هب  ات  دـیآ  نوریب 

(17 «.) تسا نابرهم 

يدازآ زا  دنناسرب و  دصقم  هب  ار  دوخ  دنناوتب  هچ  دندرگ ، یم  لیان  یگرزب  يزوریپ  هب  تروص  ره  رد  نارجاهم  هفیرش ، هیآ  نیاربانب 
ياهـشاداپ ماـمت  هکنیا  اـب  .دـنهدب  تـسد  زا  هار  نـیا  رد  ار  دوـخ  ناـج  دـنناوتن و  هـچ  و  دـنریگ ، هرهب  فیاـظو  ماـجنا  رد  تـّیرح  و 

رب وا  شاداپ  « ؛» هللا یلع  هرجا  عقو  دـقف  : » تسا هدـش  عوضوم  نیا  هب  حیرـصت  صوصخ ، هب  اـجنیا ، رد  یلو  تسادـخرب ، ناراـکوکین 
.دزاس یم  نشور  ار  نارجاهم  شاداپ  تیمها  تمظع و  تیاهن  هک  تسا » هدش  مزال  ادخ 

و تسا ، هدـش  ناناملـسم  خـیرات  أدـبم  مالـسا -  نییآ  ظفح  يارب  هکلب  دوخ ، ظـفح  يارب  هن  مه  نآ  ترجه -  هک  تسا  نیا  بلاـج 
مکح ترجه »  » هک تسا  نشور  ًـالماک  زین  هتکن  نیا  .دـهد  یم  لیکـشت  ار  اـم  یعاـمتجا  یغیلبت و  یـسایس ، ثداوـح  همه  ياـنبریز 
ماجنا هب  فظوم  ناناملـسم  دـیآ ، شیپ  طیارـش  ناـمه  رگا  یناـکم  ناـمز و  رـصع و  ره  رد  هکلب  تسین ، ربماـیپ  ناـمز  هب  صوصخم 

.دنتسه ترجه 

نآ دوش و  زاغآ  نورد » زا  یترجه  ، » ناکم رییغت  نیا  زا  لبق  دیاب  هکلب  تسین ، یجراخ  یناکم و  ترجه  اهنت  مالسا ، رظن  زا  ترجه 
یناکم یجراخ و  ترجه  يارب  نآ  هیاس  رد  ات  دراد  یناسنا  تاراختفا  تلاصا و  اـب  تاـفانم  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  يرود  ترجه و 

.دوش هدامآ 

«، تینارون رون و   » هب تملظ » یکیرات و   » زا رارف  ترجه ، حور 
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: میناوخ یم  ثیداحا  رد  اذل  تسادخ ؛ نامرف  تعاطا  هب  ینامرفان  هانگ و  زا  و  نامیا ، هب  رفک  زا  و 

نانآ سکع ، هب  .دنتسین  نارجاهم  فص  رد  دنا ، هتـشادن  یترجه  دوخ  حور  نورد و  رد  اما  هدرک ، ترجه  ناشمـسج  هک  ینارجاهم 
(18) .دنا نارجاهم  هرمز  رد  دنا ، هدز  دوخ  دوجو  نورد  رد  ترجه  هب  تسد  یلو  هتشادن ، یناکم  ترجه  هب  يزاین  هک 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یقیقح ، رجاهم 

ناهانگ زا  هک  دنتـسه  نانآ  یعقاو  نارجاـهم  .دـنا  هدرکن  یعقاو  ترجاـهم  هک  یلاـح  رد  میا ، هدرک  ترجاـهم  دـنیوگ : یم  یـضعب  »
(19 «.) دنوش یمن  نآ  بکترم  دننک و  یم  ترجه 

ناتـسآ و يوس  هب  ناباتـش  ناود و  ناود  هدرک ، ترجه  ناـهانگ  زا  ینعی  دـشاب ؛ هللا  یلا  رجاـهم  دـیاب  باـتفآ ، رهاوخ  رئاز  نیارباـنب ،
.دنک قیرط  یط  ناحبس  ترضح  هاگرد 

.دومن ترجه  ناسارخ  يوس  هب  هنیدم  زا  هک  دوب  هللا  یلا  رجاهم  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح 

.تسا هداد  شزومآ  ینارون  نارئاز  هب  ار  یناهن » ترجه   » و یناکم » ترجه   » وا

: دراد ترجه  هرابرد  ابیز  یمالک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هچ تسین ؛ يزاین  نیمز  يور  مدرم  هب  ار  دنوادخ  .تسا  بجاو  مهزاب  دوب ، بجاو  هک  هنوگ  نامه  تیادـه ، هب  تلالـض  زا  ترجه  »
نیمز يور  رب  يادخ  تجح  هکنآ  رگم  دنهنن ، یسکرب  رجاهم  مان  .دننک  راکشآ  هک  نانآ  هچ  دنراد و  ناهنپ  شیوخ  نامیا  هک  نانآ 

(20 «.) تسا رجاهم  دروآ ، رارقا  وا  هب  تخانش و  ار  وا  هکره  سپ  .دسانشب  ار 

هک تسا  زیگنا  تفگش  رایسب  و  دناد ، یم  ترجه  رایعم  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  تبـسن  رارقا  تخانـش و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
نامزلا بحاص  ترضح  ناکما ، ملاع  بلق  هب  بدا  ضرع  نارکمج و  دجسم  ترایز  اب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز 
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«. رُون یلَع  ٌرُون  : » ینعی نیا  دنتسه و  نراقم  دریگ و  یم  تروص  مه  اب  موسرم  قبط  مالسلا  هیلع 

تبرق دصق  .ج 

يارب كالم  رایعم و  نیرت  مهم  .دناسرب  لامک  ملع و  هب  ار  رئاز  دشاب و  لالم  یب  لالز و  دیاب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز 
(21 «.) هَدابِْعلا ُكالم  ُصالخالا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  صالخا » ، » تدابع ای  ترایز 

.دشاب هناقداص  هناصلاخ و  شترایز  هک  دنک  شالت  رایسب  دیاب  رئاز  تسا و  صالخا  ترایز ، یلوبق  كالم  نیاربانب ،

ای  » رکذ دیاش  .درب  نایاپ  هب  ار  ترایز  تبرق  دصق  هب  تفرگ و  رظن  رد  ار  یهلا  يامـسا  دـیاب  مالـسلا  اهیلع  تیب  لها  همیرک  مرح  رد 
« تّزع  » و تسافن » «، » تفارـش «، » تواخـس  » یناعم هب  تمارک  مرک و  هک  دشاب  هتـشاد  يرت  شیب  تبـسانم  فیرـش  مرح  نآ  اب  میرک »

(22) .تسا

زین شمرح  وا و  ینعی  تـسا ؛ مـیرک »  » مـسا رهظم  هـک  دــنا  هدــیمان  هـمیرک »  » تـهج نآ  زا  ار  مالــسلا  اــهیلع  هموــصعم  ترــضح 
هرهب مالـسلا  اهیلع  تیب  لها  همیرک  تمارک  زا  میرک » ای   » رکذ اب  مه  وا  رئاز  .تسا  زیزع »  » و سیفن » «، » دـنم تفارـش  «، » دنمتواخـس »

.دبای تسد  شمارآ  شیاین و  شتسرپ ، هب  باتفآ ، رهاوخ  راس  هیاس  رد  بایماک  هدش ، دنم 

هجیتن

.تسا تشهب  هب  دورو  تمایق و  رد  تعافش  مالسلا ، اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  راثآ  زا  . 1

دوجو تبرق » دصق  ترجه و  تفرعم ، بیکرت  رنه   » نآ رد  هک  دوب  دهاوخ  رثؤم  هاگ  نآ  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  . 2
.دشاب هتشاد 

، دننک ترایز  مق  رد  ار  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رگا  دنورب ، مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترایز  هب  دنناوت  یمن  هک  يدارفا  . 3
: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  اریز  دنوش ؛ یم  لیان  باوث  نامه  هب 

مق رد  ار  مالـسلا ) اهیلع  هموصعم  ترـضح   ) مرهاوخ اـی  هزمح ) هداز  ماـما   ) ير رد  ار  مردارب  دـیایب ، نم  تراـیز  هب  دـناوتن  سکره  »
دنک ترایز 
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(23 «.) دبای یم  رد  ارم  ترایز  باوث  نامه  هک 

ار مالـسلا  اهیلع  تیب  لها  همیرک  دـیایب و  مق  هب  دـنک ، ترایز  ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هدـشمگ  ربق  دـهاوخ  یم  سکره  . 4
.دیامن ترایز 

اهیلع ارهز  ترـضح  نفد  لحم  زا  هک  دریگ  یم  یبرجم  متخ  بش  لهچ  فرـشا ، فجن  رد  هللا  همحر  یـشعرم  دومحم  دّیـس  همّـالع 
(24 «.) ِْتیَْبلا لْهَا  ِهمیرَِکب  َْکیَلَع  : » دنیامرف یم  ناشیا  هب  ایؤر  ملاع  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دوش  علطم  مالسلا 

.دیامن بیکرت  نارکمج  ترایز  اب  ار  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  دهاوخ ، یم  ار  رون » یلع  رون   » سکره . 5

عبانم

ج 1. یشیرق ، ربکا  یلع  دیس  هغالبلا ، جهن  تادرفم  . 1

.یتیآ دیمحلادبع  همجرت  هغالبلا ، جهن  . 2

ج 48 و 102. یسلجم ، رقابدمحم  راونالاراحب ، . 3

ص 334. هیولوق ، نبا  تارایزلا ، لماک  . 4

.1380 قذاح ، رشن  روپ ، يدهم  ربکا  یلع  (ع ،) تیب لها  همیرک  یناگدنز  . 5

.1376 موس ، پاچ  مق ، مالسا ، دیون  رشن  رتفد  یشیاشخب ، یقیقع  میحرلادبع  هعیش ، رادمان  ياهقف  . 6

ج 2. یمق ، ثّدحم  راحبلا ، هنیفس  . 7

ج 2. ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، لوصا  . 8

.1375 همالع ، تاراشتنا  يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  مود ، همطاف  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  . 9

ج 7. یشیرق ، ربکا  یلع  دیس  نآرق ، سوماق  . 10

ج 4. هنومن ، ریسفت  . 11

ج 1. يراصنا ، یلعدمحم  همجرت  مکحلاررغ ، . 12

: تشون یپ 

ص 267. ج 1 ، یشیرق ، ربکا  یلع  دیس  هغالبلا » جهن  تادرفم  ( » 1
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ص 208. هبطخ 93 ، یتیآ ، دّمحملادبع  همجرت  هغالبلا » جهن  ( » 2

ص 317. ج 48 ، یسلجم ، رقاب  دمحم  راونالاراحب » ( » 3

ص 334. هیولوق ، نبا  تاراّیزلا » لماک  ( » 4

ص 37. ج 102 ، راونالاراحب » ( » 5

ص 90. ، 1380 قذاح ، رشن  روپ ، يدهم  ربکا  یلع  مالسلا » اهیلع  تیب  لها  همیرک  یناگدنز  ( 6

ص 103. نامه ، ( 7

ص 506. ، 1376 موس ، پاچ  مق ، مالسا ، دیون  رشن  رتفد  یشیاشخب ، یقیقع  میحرلادبع  هعیش » رادمان  ياهقف  ( 8

ص 265. ج 102 ، راونالاراحب » ( » 9

ص 26. ج 77 ، نامه ، ( 10

ص 376. ج 2 ، یمق ، سابع  خیش  راحبلا » هنیفس  ( » 11

ص 98. ج 2 ، ینیلک ، بوقعی  نب  دّمحم  یفاک » لوصا  ( » 12

ص 360. نامه ، ( 13

همیرک یناگدنز   » دنمـشزرا باتک  زا  دـش ، حرطم  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  اب  ییانـشآ  تفرعم و  شخب  رد  هک  یبلاطم  ( 14
.تسا هدش  باختنا  فّرصت -  لخد و  يرصتخم  اب  صیخلت -  روپ ، يدهم  ربکا  یلع  ياقآ  رثا  مالسلا » اهیلع  تیب  لها 

همّالع 1375، تاراشتنا  يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  مود » همطاف  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ( 15
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(. ص 266 ج 102 ، راونالاراحب »  » زا لقن  هب   ) ص 141

ص 138 و 139. ج 7 ، یشیرق ، ربکا  یلع  دیس  نآرق » سوماق  ( » 16

هیآ 100. ، 4 ءاسن : هروس  ( 17

.90 ص 93 -  ج 4 ، هنومن » ریسفت  ( » 18

ص 697. ج 2 ، راحبلا » هنیفس  ( » 19

ص 554. هبطخ 231 ، یتیآ ، دّمحملادبع  همجرت  هغالبلا » جهن  ( » 20

ص 30. ج 1 ، يراصنا ، یلع  دمحم  همجرت  مکحلاررغ » ( » 21

ص 103. ج 6 ، یشیرق ، ربکا  یلع  دیس  نآرق » سوماق  ( » 22

ص 104. مالسلا » اهیلع  تیب  لها  همیرک  یناگدنز  ( » 23

ص 138 و 139. مود » همطاف  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ( » 24

مق هب  تاداس  ترجاهم  للع 

مق هب  تاداس  ترجاهم  للع 

هب نانیا  ترجاهم  .دوش  یم  قالطا  لیقع  رفعج و  وا  ناردارب  مالـسلا و  هیلع  یلع  نادـنزرف  مامت  رب  هک  تسا  یناونع  هیبلاـط  تاداـس 
: زا دنترابع  اه  نآ  نیرت  مهم  هک  تشاد  ینوگانوگ  للع  مالسا  ناهج  قرش  ناریا و 

زکرم زا  رود  یطاقن  هب  نادـناخ  نیا  دارفا  رارف  یگدـنکارپ و  ببـس  سابع  ینب  هیما و  ینب  نارود  رد  نایولع  بوکرـس  تسایـس  - 1
.دش یم  روبعلا  بعص  هاگ  تفالخ و 

ترجه .دوب  قطانم  نیا  هب  تاداس  ترجاهم  مهم  لـماوع  رگید  زا  ناـسارخ  هب  وا  ترجه  مالـسلا و  هیلع  اـضر  ماـما  يدـهعتیالو  - 2
ار وا  رفس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دوخ  هارمه  زین  رگید  یتاداس  .دوب  اتـسار  نیمه  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح 

(1) .دندرک یهارمه 

رتشیب هجوت  دروم  رهش  نیا  مق ، رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  رتخد  نفد  زا  سپ  مالسلا ؛ اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  رهطم  دقرم  - 3
(2) .دندمآ رهش  نیا  هب  يولع  تاداس  مالسلا و  مهیلع  ناماما  نادنزرف  زا  يدایز  رامش  تفرگ و  رارق  تاداس  نایولع و 

: دسیون یم  رایدنفسا  نبا  نانآ ؛ تادابع  دهز و  تاداس و  یگدنز  هویش   - 4
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: دـنتفگ یم  دـندرک و  یم  داقتعا  ار  ناشیا  عرو  ملع و  دـهز و  دـندید  یم  دـندوب ، هتـسشن  ناشیا  یحاون  هب  هک  ار  یتاداس  تقو  رهب 
(3) .تسا تاداس  اب  تسا  یناملسم  تریس  هچنآ 

.دندروآ یم  هانپ  مق  هب  هک  یتاداس  زا  يرعشا  نادناخ  تیامح  - 5

اب تاداس  ات  دنک  باجیا  مق  اب  ير  یبهذم  ییوسمه  تسا  یعیبط  .ناتـسربط  ير و  رد  بهذم  يدـیز  تاداس  تموکح  لیکـشت  - 6
.دنوش بیغرت  مق  هب  ترجاهم  هب  دوب  هدش  لصاح  هک  يرتشیب  ینابیتشپ  دامتعا و 

عبشت شرتسگ  رد  تاداس  شقن 

زا سپ  صوصخ  هب  مود و  نرق  رخاوا  رد  ترجه  نیا  زاغآ  دسر  یم  رظن  هب  یلو  تسین ؛ مولعم  هیبلاط  تاداس  ترجاهم  قیقد  خیرات 
.تسا هدوب  مق  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  ترجه  مالسلا و  هیلعاضر  ماما  يدهعتیالو 

لها هب  مدرم  شیارگ  عیـشت و  شرتسگ  مهم  لماوع  زا  نآ ، فارطا  قطانم  مق و  هب  ناگداز  ماما  يولع و  تاداـس  ترجاـهم  نیقی  هب 
رارف تیاهن  رد  یسابع و  هاگتسد  دض  ياه  مایق  رد  تکرش  ای  يربهر  ببـس  هب  رتشیب  نانیا  ترجاهم  .تسا  هدوب  مالـسلا  مهیلع  تیب 

دادجا ءابآ و  لیاضف  لقن  يولع ، يوبن و  تنس  هعیش ، دیاقع  زج  قطانم  نیا  رد  تاداس  نیا  .تسا  هدوب  نادنز  لتق و  يریگتسد و  زا 
نانآ زا  هک  تسا  هدشن  هتـسناد  تاداس  نیا  نایم  رد  .دـندرک  یمن  غیلبت  نایـسابع ، نایوما و  ياه  متـس  اه و  ملظ  زین  ناش و  نیرهاط 
روبق هک  تسا  هداد  ناشن  قطانم  نیا  یگنهرف  یـسایس -  خیرات  .دـشاب  هتـشاد  شیارگ  تنـس  لها  افلخ و  بتکم  دـیاقع و  هب  یـسک 

شیارگ عیشت و  شرتسگ  رد  یمهم  شقن  هدوب و  نایعیش  هاگهانپ  مارتحا و  دروم  هشیمه  ناگداز  ماما  نانآ و 

ع)  ) تیب لها  همیرک  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 273 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هتشاد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  مدرم 

مق تاداس  یماسا  تسرهف 

هیفنح نب  دـمحم  لیقع و  بلاط و  یبا  نب  رفعج  نادـنزرف  زا  رگید  یخرب  مالـسلا و  مهیلع  ینیـسح  ینـسح و  یخرب  رجاهم  تاداـس 
تفر و هقطنم  نیا  ياهرهـش  نایم  هتـسویپ  نانیا  .دـندرک  یم  ترجاهم  مق  هب  دادـغب  هفوک و  زا  هژیو  هب  فلتخم  قطانم  زا  هک  دـندوب 

رازم کنیا  ور  نیا  زا  .دنتفر  یم  اهرهش  نیا  یحاون  ناتـسربط و  ناشاک و  هب  مق  زا  هاگ  سکعلاب و  مق و  هب  ير  زا  هاگ  دنتـشاد : دمآ 
لیذ رارق  هب  تاداس  نیا  یماسا  تسرهف  .دـنفورعم  اه  هداز  ماما  هب  مدرم  دزن  رد  هک  تسا  هدـنکارپ  اهرهـش  نیا  رد  ناـنآ  زا  يرایـسب 

.تسا

يولع تاداس  .فلا 

یفنح تاداس 

(4) .هیفنح نب  دمحم  نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  یناثلا )  ) رفعج نب  هللادبع  نب  یلع  نب  ذیوع )  ) دمحم نب  رهاب )  ) دمحا نب  یلع 

يرَمُع تاداس 

، دمحم ياهمان  هب  رفن  هس  زا  اهنت  یحیضوت  هنوگچیه  نودب  ابطابط  نبا  .دنتـسه  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  ( 5) فرطا رمع  نادنزرف  نانیا 
(6) .تسا هدرب  مان  فرطا  رمع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  دمحم  نب  رفعج  نادنزرف  زا  بوقعی  یلع و 

ینسح تاداس 

(7) .مالسلا مهیلع  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  ضحم ) ) هللادبع نب  هیکز ) سفن   ) دمحم نب  رتشا )  ) هللادبع نب  دمحم 

.مالـسلا مهیلع  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  رفعج  نب  نسح  نب  هللادبع  نب  هللادیبع  نب  رغاب )  ) یلع نب  دـمحم  عردا )  ) عرذا نادـنزرف 
(8)

یلع نب  نسح  نب  دیز  نب  نسحلا  نب  مساقلا  نب  يرجشلا  نمحرلادبع  نب  رفعج  نب  دمحم  نب  هروکرک )  ) دمحا نب  یسیع  نب  دمحا 
رسپ ياراد 4  درک و  جاودزا  يرعشا  دامح  نب  نسح  رتخد  اب  دمآ و  مق  هب  رهاط  وا  نادنزرف  زا  ( 9) .مالسلا مهیلع 
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نمحرلادبع نب  دمحم  نب  هللادیبع  نب  دـمحا  نب  هزمح  نب  مساق  نادـنزرف  زا  یخرب  .دـش  دـمحا  یلع و  نسحم ، دـمحم ، ياه  مان  هب 
(10) .يرجشلا

.دماین تسد  هب  یعالطا  مق  رد  تاداس  نیا  یماسا  زا 

ینیسح تاداس 

: مالسلا هیلع  داجس  ماما  نادنزرف 

دیز نب  دمحم  نب  رفعج  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نب  هزمح  هلمج  زا  دـندوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دـیز  نادـنزرف  نانیا  يدـیز ؛ تاداس 
(11) .ینیوزق يولع  هب  فورعم 

يرجـش تاداس  هب  دندرک و  ترجاهم  مق  هب  هک  دـندوب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دـنزرف  فرـشا  رَمُع  لسن  زا  نانیا  يرجـش ؛ تاداس 
نب دمحا  .دندوب  فرشا  رمع  نب  رغصا  یلع  نب  يرجش  رمع  ياه  هداون  زا  نانآ  هک  دوب  نآ  ترهـش  نیا  ببـس  ( 12) .دندش فورعم 

.دنتسه تاداس  نیا  زا  ( 14) يرمع هللادبعوبا  و  ( 13) يرجش رمع  نب  يرجش  دمحم  نب  یلع 

دنزرف رهاب )  ) هللادبع نب  طقرا )  ) دمحم نب  لیعامسا  نب  دمحم  نب  (( 15) ّخَدلا  ) دمحا نب  هزمح  نادنزرف  تاداس  نیا  هزمح ؛ تاداس 
مق هب  ناتـسربط  زا  ناتـسربط ) نایولع  تلود  راذگناینب   ) دـیز نب  نسح  تداهـش  زا  سپ  هزمح  ( 16) .دنتسه مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 

هللادـبع هداون  هک  ور  نآ  زا  و  ( 18) دـش نفد  هموصعم  همطاف  ربق  کیدزن  نـالباب  هربقم  رد  هزمح  ( 17) .دش فورعم  یمق  هب  دـمآ و 
نفد ( 20) هزمح نب  دمحم  رفعجوبا  .دندش  روهشم  هزمح  تاداس  هب  وا  نادنزرف  و  ( 19) دنتفگ رداهب  هزمح  وا  هب  هابتشا  هب  دوب ، رهاب 
هزمح تاداـس  زا  ( 22) یلع نسحلاوبا  مان  هب  يرـسپ  شا  هدـنامزاب  اـهنت  و  ( 21) شراوگرزب دـج  ردـپ و  رانک  نالباب  هربقم  رد  هدـش 

نب هللادـبع  نب  هزمح  و  ( 23 ،) فیرـش دمحم  ناطلـس  هب  فورعم  هزمح ، نب  دمحم  نب  یلع  مساقلا  یبا  نب  دـمحم  نینچ  مه  .دـندوب 
نیا زا  ( 24) هزمح نب  یبکوک )  ) نیسحلا
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.دندوب تاداس  زا  هتسد 

هللادبع نب  سابع  نب  رغـصا )  ) هللادبع .دندوب  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نب  یلع  نب  سطفا )  ) نسح نادـنزرف  نانیا  یـسطفا ؛ تاداس 
نیـسح نب  دمحم  لضفلاوبا  نادنزرف  زا  .دندوب  سطفا  نادنزرف  ( 25) رفعج یلع و  دمحم ، نیـسح ، سابع ، وا : نادـنزرف  نسح و  نب 
ترابع نانآ  یخرب  یماسا  ( 27) .تسین تباث  يو ، هب  نانآ  باستنا  هک  هدـش  هدرب  مان  زین  ( 26) سطفا نسح  نب  نیسح  نب  نسح  نب 

(28) .یلع دیز و  دمحا ، نیسح ، زا : تسا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  نادنزرف 

.دنرارق نیا  زادندش  نکاس  نآ  یحاون  مق و  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  لسن  زا  هک  یتاداس 

(29) .مالسلا هیلع  قداص  نب  لیعامسا  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  نیسح  نب  نیسح  نسحلاوبا  دننام  یلیعامسا ؛ تاداس 

: زا دنترابع  دندوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنزرف  جابید  دمحم  لسن  زا  هک  تاداس  نیا  هینسحم ؛ هیزیزع و  تاداس 

یلع و نادنزرف  ( 30) .دندوب مق  رد  يو  ناگدنامزاب  زا  رفعج  هللادـبع و  یلع ، دـمحا ، رهاطوبا  هک  جابید  دـمحم  نب  یلع  نب  نیـسح 
(31) .دنتشاد تنوکس  مق  رد  زین  هللادبع 

شرازگ زا  اـما  ( 33 (؛ دوب مق  رد  نسحم  هللادـبع و  یلع ، دـمحم ، ياـه  ماـن  هب  ینارـسپ  اـب  زین  ( 32) جاـبید دـمحم  نب  یلع  نب  نسح 
(34) .دندوب نکاس  دادغب  هفوک و  رد  شنادنزرف  یلع و  نب  نسح  هک  دیآ  یمرب  یلدیبع 

مق رد  یخرب  ير و  رد  یخرب  هــضیرع  تاداــس  ( 35) .دنتـسه مالـسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  نب  یلع  نادـنزرف  نانیا  هضیَرُع ؛ تاداـس 
: زا دنترابع  دندوب  نکاس  مق  رد  هک  نانآ  .دندوب 

هلمج زا  تشاد ، ینادنزرف  یلع  ( 36) .دمآ مق  هب  هنیدم  زا  یلع  شرسپ  هارمه  هب  يو  .رفعج  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یسیع  نب  نیـسح 
(37) .یسیع نب  نیسح  نب  یلع  نب  نیسح 

یضیرع یلع  نب  دمحم  نب  ینارعش )  ) دمحا نب  مساق  نب  دمحا 
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دیوگ هللااب  دشرملا  ماما  دیـس  .دـش  هاگترایز  شرازم  نفد و  ( 38) نولام ناتـسربق  رد  تشذـگرد و  مق  رد  هک  دوب  هضیرع  تاداس  زا 
(39) .تشادن يدنزرف  مساق  نب  دمحا  هک 

نب بیقن )  ) یـسیع نب  یلع  نب  نـسح  نـب  یلع  نـب  یلع  و  ( 40) یضیرع یلع  نب  ینارعـش )  ) دمحا نب  نیـسح  نب  دمحا  نب  نیـسح 
، نیـسح رفعج ، هنودـمح ، همطاف ، یلع ، رفعج ، یـسوم ، ياه  مان  هب  ینادـنزرف  یلع  .دـندوب  تداس  نیا  زا  یـضیرع  یلع  نب  دـمحم 

(41) .دش هتشک  یط  هلیبق  تسد  هب  دمحم  دندوب و  هنیدم  رد  هللادبع  یسوم و  .تشاد  هللادبع  دمحم و 

(42) .تسا هدوب  یضیرع  تاداس  زا  زین  یضیرع  یلع  نب  ینارعش )  ) دمحا نب  نیسح  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  هزمح  نب  دمحا 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  نادنزرف 

هیلع اضر  ماما  دورو  زا  سپ  هک  دوب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  نانآ  نیلوا  .تسا  رایـسب  مق  رد  نانآ  دادـعت  يوسوم ؛ تاداـس 
وا زا  ات  دندرک  قافتا  هدش ، رادربخ  هواس  هب  ترـضح  نآ  دورو  زا  یجرزخ  دعـس  لآ  .دـمآ  وس  نادـب  ورم ، هب  لاس 201  رد  مالسلا 

دورف مق  رد  دوخ  يارـس  رد  اـت  تفرگ  ار  وا  رتش  ماـمز  تفر و  ناـشیا  دزن  هنابـش  جرزخ  نب  یـسوم  .دروآ  فیرـشت  مق  هب  دـنهاوخب 
(43) .درک نفد  تشاد ، نالباب  رد  هک  ینیمز  رد  ار  وا  یسوم  تشذگرد و  دعب ، زور  ترضح 17  نآ  .دروآ 

هب مق  مدرم  تساوخرد  هب  هک  تسا  يوسوم  تاداس  زا  رگید  یکی  مالسلا  هیلع  یسوم  نب  میهاربا  نب  یـسوم  نب  میهاربا  نب  قاحـسا 
دمآ و هبآ  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  نب  میهاربا  نب  نسح  نب  دمحم  يو  لابند  هب  ( 44) .تفرگ رارق  رایسب  مارتحا  دروم  دمآ و  رهش  نآ 

نانآ دج  .تفرگ  هدهع  رب  ار  هبآ  تاداس  تباقن 
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(45) .دوب هدناوخ  ارف  دوخ  توعد  هب  ار  مدرم  هدرک  مایق  نمی  رد  لاس 200  رد  میهاربا  نب  یسوم 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  نادنزرف 

.مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یسوم 

یـسوم نب  دـمحا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  هب  ناش  بسن  هک  دنتـسه  دهـشم  مق و  رد  يوضر  تاداـس  نیرت  فورعم  زا  یعقرب ؛ تاداـس 
(47) .دسر یم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  دنزرف  ( 46 () عَقْرَبُم )

نـسح نب  دمحم  هتفگ  هب  .دمآ  مق  هب  لاس 256  رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  داوج  دمحم  ماما  نادـنزرف  زا  سک  نیتسخن  عقربم  یـسوم 
درک مارتحا  رایسب  ار  وا  یلجِع  فلد  نب  زیزعلادبع  نب  دمحا  دیسر ، ناشاک  هب  نوچ  .دورب  ناشاک  هب  دنتساوخ  يو  زا  مق  مدرم  یمق ،
نیا زا  یهاگآ  اـب  دـندمآ و  مق  هب  برع  ياـسؤر  زا  رگید  یکی  مدآ و  نب  یلع  نب  نیـسح  .تشاذـگ  شراـیتخا  رد  يداـیز  لاوما  و 

هب مامت  مارتحا  اب  یهاوخرذع ، زا  سپ  ار  وا  نانآ  .دنداتسرف  ناشاک  هب  ار  مق  برع  زا  یناگرزب  هدرک  شنزرـس  ار  مق  مدرم  عوضوم ،
زا هنومیم  دمحم و  ما  بنیز ، ياه  مان  هب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  نارتخد  زا  نت  هس  شرتخد و  هْهیَُرب  یتدم  زا  سپ  .دندنادرگ  زاب  مق 

لاس 296 رد  عقربم  یسوم  ( 48) .دننوفدم مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ربق  رانک  نالباب  هربقم  رد  نانآ  یمامت  .دندمآ  مق  هب  هفوک 
(49) .دش نفد  نارتخا ) لهچ  رد  کچوک  هعقب   ) نایوسوم هب  فورعم  يا  هلحم  رد  تشذگرد و  مق  رد 

( نارتخا لهچ  رد  گرزب  هعقب   ) دهـشم هب  کنیا  هک  شا  هناخ  رد  تفر و  ایند  زا  رخآلا 296  عیبر  رد 22  عقربم  یسوم  دنزرف  دمحم 
لاس رد  زین  عقربم  یسوم  نب  دمحا  دنزرف  دمحم  ( 50) .دش نفد  تسا ، فورعم 
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لاس 358 یگلاـس  رد 47  زین  دمحا  نب  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  .دـش  نفد  عقربم  یـسوم  نب  دـمحم  شیومع  رانک  تشذـگرد و   315
راهچ يو  ( 51) .تفر ورف  هودنا  مغ و  رد  هچراپ  کی  دمحا  تافو  زور  رد  مق  رهـش  .دـش  نفد  عقربم  یـسوم  ربق  رانک  تشذـگرد و 

.تشاد نسح  و  ( 53 ،) یلع یسوم ، ( 52 ،) دمحم ياه  مان  هب  رسپ  راهچ  رتخد و 

یبلاط تاداس  .ب 

زا یمق  نسح  نب  دمحم  ( 54) .دنا هدرب  مان  رفعج  نب  هللادیبع  نب  مساق  نب  هزمح  نب  دمحا  نب  نیـسح  زا  اهنت  رفعج  نادنزرف  نایم  زا 
(55) .دمآ مق  هب  لاس 319  رد  لیقع  نادنزرف  زا  یکی  تسا  هتفگ  یسک  مان  هب  هراشا  نودب  لیقع  نادنزرف 

ير مق و  يابقن  مود : شخب 

.دوب هزوح  نیا  فارطا  طاقن  زا  رگید  یخرب  هواس و  ير و  ناشاک و  مق  لماش  ناریا  زکرم  رد  دعب  هب  مود  نرق  زا  نیشن  هعیـش  قطانم 
نیمه زا  .دوب  هدروآ  دیدپ  هقطنم  ود  نیا  نایم  یصاخ  یگنهرف  یبهذم و  یسایس و  طابترا  متـشه  ات  مشـش  نرق  رد  ير  مق و  عیـشت 

نأش و تلالج  لیلد  هب  ابقن ، زا  یخرب  اـما  دنتـشاد  ار  فارطا  ياهرهـش  ناـشاک و  اـی  ير ، اـی  مق ، هک  تاداـس  زا  یخرب  رب  نوزفا  ور 
زا ابلاغ  زا  هک  دنتـشاد  هدهع  رب  ار  مجع  قارع  تباقن  هکلب  فارطا و  ياهرهـش  ير و  تباقن  مق  تباقن  رب  نوزفا  دنتـشاد  هک  یتمظع 

.دوش یم  هراشا  لیذ  رد  راصتخا  روط  هب  ير  یبهذم  هچخیرات  هراب  رد  تبسانم  نیدب  .دوش  یم  دای  مق  ير و  يابقن  هب  نانآ 

: تشون یپ 

ص 224. مق ، خیرات  ( 1

ص 106. مق ، یبهذم  خیرات  ( 2

ص 229. ج 1 ، ناتسربط ، خیرات  رایدنفسا ، نبا  ( 3

ص 268. باسنالا ، بیذهت  یلدیبع ، ص 339 ؛ بلاط ، یبا  لآ  نارجاهم  ابطابط ، نبا  ( 4

، قدنف نبا  .دندیمان  فرطا »  » هب درب  یم  تلیـضف  تدایـس و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ینعی  ردـپ  فرط  زا  اهنت  هک  نیا  لیلد  هب  ار  وا  ( 5
ص 227. ج 1 ، باسنالا ، بابل 

ص 339. بلاط ، یبا  لآ  نارجاهم  ( 6

ص 39. يدجَملا ، يرمع ، نیدلادجم  کن : زین  ص 333 ؛ بلاط ، یبا  لآ  نارجاهم  ( 7

ص 208. مق ، خیرات  ( 8

ص 335. بلاط ، یبا  لآ  نارجاهم  210 ؛ ص 208 -  مق ، خیرات  ( 9
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ص 335. بلاط ، یبا  لآ  نارجاهم  ص 131 ؛ باسنالا ، بیذهت  ( 10

ص 689. لاجرلا ، یف  عماجلا  یناجنز ، ( 11

ص ج 3 ، باسنالا ، یناعمس ، .تسا  هرجش  مان  هب  هنیدم  کیدزن  یهد  هب  بوسنم  يرجش  ( 12
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.404

ص 232. مق ، خیرات  ( 13

ص 238. مق ، خیرات  ( 14

.ور کین  يانعم  هب  ( 15

ص 200. بلاطلا ، هدمع  هبنع ، نبا  ص 338 ؛ بلاط ، یبا  لآ  نارجاهم  ( 16

.102 ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  یمق ، ( 17

ص 102. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ( 18

ص 95. باسنالا ، جارس  ینالیگ ، ءایک  دیس  ( 19

ص 102. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ص 337 ؛ بلاط ، یبا  لآ  نارجاهم  ( 20

.نامه ( 21

ج 2، لامآلا ، یهتنم  کن : .تسا  هتـشاد  نایب  مساـقلاوبا  ار  یلع  هینک  یمق  ثدـحم  موحرم  ص 338 . بلاط ، یبا  لآ  نارجاـهم  ( 22
ص 102.

.نامه تسا ؛ نوفدم  مان  نیمه  هب  يا  هلحم  رد  يو  . 103 ص 102 -  ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  ( 23

.228 ص 227 -  مق ، خیرات  ( 24

ص 338. بلاط ، یبا  لآ  نارجاهم  229 ؛ ص 228 -  مق ، خیرات  ( 25

.263 ص 262 -  باسنالا ، بیذهت  ص 338 ؛ بلاط ، یبا  لآ  نارجاهم  ( 26

ص 338. بلاط ، یبا  لآ  نارجاهم  ( 27

ص 264. باسنالا ، بیذهت  ( 28

یمن لیوحت  يراوخبارش  ببس  هب  ار  نسحلاوبا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  لیکو  يرعشا  قاحـسا  نب  دمحا  یمق ، هتفگ  هب  ( 29
هیلع ماما  اما  تفر ، ارماس  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ترایز  دصق  هب  اج  نآ  زا  هکم و  هب  جح  يارب  یتدم  زا  سپ  نوچ  تفرگ و 
راتفر وا  اب  نینچ  نیا  ماما  هک  هدز  رس  وا  زا  یلمع  هچ  تسناد  یمن  دش و  نارگن  رایسب  عوضوم  نیا  زا  دمحا  .تفریذپن  ار  وا  مالـسلا 
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.212 ص 211 -  مق ، خیرات  کن : .دنک  یم 

ص 337. بلاط ، یبا  لآ  نارجاهم  ( 30

ص 181. باسنالا ، بیذهت  ( 31

ص 222. مق ، خیرات  ( 32

.نامه ( 33

ص 183. باسنالا ، بیذهت  ( 34

ماما کلم  نآ  تسا و  هنیدم  یخسرف  کی  رد  یهد  ضیرع  ص 224 . مق ، خیرات  ( 35
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شیب لاس  ود  ردپ  تافو  ماگنه  رد  هک  یلع  شرسپ  هب  کلم  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیـصو  ربانب  .تسا  هدوب  مالـسلا  هیلع  رقاب 
ص 224. مق ، خیرات  .دندش  هدناوخ  هیضیرع  هب  ور  نیا  زا  دندش  نکاس  هد  نآ  رد  یلع  نادنزرف  دش و  هداد  تشادن 

.دـشاب یم  سطفا  نسح  نب  نیـسح  نب  نسح  نب  نیـسح  رتـخد  بنیز  يو  رداـم  .تسا  هدوب  یـسیع  نب  نیـسح  رـسپ  اـهنت  یلع  ( 36
ص 336. بلاط ، یبا  لآ  نارجاهم 

ص 224. مق ، خیرات  ( 37
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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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