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هریبک هعماج  ترایز  رد  همئا  ریهطت  راثآ  يواکاو 

باتک تاصخشم 

وج  یفراع  يدهم  شراگن : 

هب میدقت 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
، ةوبنلا ةرجش  ملّسلاو ، هلآو  هیلع  هللا  یّلص  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  هب  ءآضتـسی  يذلا  هللارون  نینمؤملل ، ۀفأر  نیملاعلل و  ۀمحر  ، مظعا ّرین 

. ۀکئالملا فلتخم  ۀلاسرلا و  عضوم 
بلاط یبا  نب  یلع  بلاغلا ، هللادـسا  ، هملع ۀـبیع  هیحو و  نزاخ  نیملاعلا و  ّبر  ۀـمکح  باـب  ناـنآ ، نیتسخن  هژیو  هب  وا  قح  رب  نانیـشناج  و 
باتفآ هنیس  رب  ار  یقشاع  یخرس  هک  وا  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ءادهشلا  دّیس  ترضح  ءآمّظلا  لیتق  ءابرغلا و  بیرغ  زین  مالّـسلا و  هیلع 

خیرات . هرتسگ  هب  دشاب  یملاع  شخب  تایح  شترارح  ؤلألت و  ات  دناشن 
لّمؤملا ۀعیرـشلا ، ۀّلملا و  ةداعإلا  ةریختملا  دهد ، دنویپ  راظتنا  زبس  قفا  هب  ار  قشع  یخرـس  ات  دومن  ادتقا  دیـشروخ  نیارب  هک  وا  هب  میدقت  و 

. فیرّشلا هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  يرکسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  هدودحو ، باتکلا  ءایحإلا 

ساپس

هرهب نآ  زا  ات  تشاد  ینازرا  ناسنا  هب  ار  تفرعم  بسک  تردـق  يزرو و  هشیدـنا  تمعن  هک  يدـنوادخ  صوصخم  دـح  یب  ياـنث  دـمح و 
. تسا یلزاو  يدبا  شیاتس  راوازس  هک  ومه  ؛ دیامیپب ار  یلاعت  بتارم  هتفرگ و 

نیمز تنیز  نیرتالاو  يو  ات  دومن  قلخ  تریـسو  تروص  نیرتابیز  رد  تاقولخم  فرـشا  ناونع  هب  ار  ناسنا  هک  ینیرفآ  ابیزو  ابیز  دنوادخ 
. تشاد نام  ینازرا  ار  شیوخ  غیرد  یب  تمعن  زینو  دشاب  ناگدیرفآ  نایم  زا 

هفیظو مدناسر  مامتا  هب  ار  راتشون  نیا  مالّـسلا  مهیلع  تراهطو  تمـصع  تیب  لها  تیانع  فطل و  اب  اتکی و  راگدرورپ  لضف  هب  هک  نونکا 
رمع لوط  ناشیاربو  میامن  ار  ینادردق  لامک  دـنا  هدـناسر  يرای  ار  ریقح  نیا  شهوژپ  نیا  هیهت  رد  هک  یناراوگرزب  زا  ات  مناد  یم  شیوخ 

میامن .  یم  تلئسم  ار  يریخب  تبقاع  تیفاع و  تزع ، اب 

دمآ رد 

. درادیم فورصم  دوبعم  يوس  هب  دوش و  یم  بولق  يافص  یکاپ و  هیام  هک  تسا  يرصانع  نیرترب  زا  یهلا ، يایلوا  ترایز 
طقف هتخادرپ و  دنوادخ  يوریپ  هب  ًافرص  هدوب و  دنوادخ  هب  ناگدنب  نیرت  کیدزن  هک  دنتسه  حرطم  یناسک ، اه  ترایز  هنوگ  نیا  رد  اریز 
دنوش دراو  هک  يا  هنیمز  ره  رد  هتـشاد و  ادخ  زا  یناشن  نانآ  هک  تسا  لیالد  نیمه  هب  دـنا و  هتـسج  تناعتـسا  وا  زا  هتـسناد و  بیبح  ار  وا 

. دنیامن یم  سکعنم  ار  یهلا  رون 
أدبم اب  هناملاع  هنافراع و  هطبار  ینید و  فراعم  يدنمزارف  تهج  زا  يدابع  يرکف و  بهذـم  نیرترادروخرب  عیـشت ، بهذـم  نایم ، نیا  رد 

. تسا ناهج  ینید  قرف  بهاذم و  یمامت  نایم  رد  یتسه 
هطبار ات  دش  بجوم  وا ، يایلوا  دنوادخ و  هب  يزرو  تبحم  رانک  رد  بهذم  نیا  يالاو  ياه  هشیدنا  یلومـش  ناکم  نامز و  ینیزگ و  درخ 
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. دیامن مکحتسم  هللا )  تاولص  مهیلع  راهطا (  همئا  يربهار  قیرط  زا  ار  توکلم  اب  بهذم  نیا 
. دندومن افیا  یگتسیاش  هب  ار  عیشت  بهذم  يربهار  ینعی  ریطخ ، هفیظو  نیا  شیوخ  يراتفگ  يراتفر و  یشم  قیرط  زا  ناربهار  نآ 

 ) همئا زا  يریگ  وگلا  هب  تایاور ، نداد  رارق  انبم  اب  نانآ  دیسر و  نارگید  هب  تیاور  ثیدحت و  قیرط  زا  تنس  ناونع  هب  تارضح  نآ  هریس 
. دنتخادرپ هللا )  تاولص  مهیلع 

بان فراعم  زا  هدنکآ  هک  دشابیم  تارایز  شخب  هدیـسر  ام  تسد  هب  تراهط  تمـصع و  تیبلها  زا  هک  یئاور  لیدبیب  ریاخذ  هلمج  زا 
هدرتسگ تاعوضوم  نیا  ربانب  تسا . هداد  ياج  دوخ  رد  ار  یقالخا  یتفرعم و  یعامتجا ، يدرف و  قیقد  قیمع و  رایـسب  ياوتحم  دـشابیم و 

. تسا یسانشماما  اه ، نآ  نیرت  مهم  هلمج  زا  هک  تسا  حرطم  اه  ترایز  نیا  رد  يا 
مهارف ار  رتلـماک  ناـفرع  رترب و  تفرعم  هـنیمز  و  تـسا ، هـتخادرپ  یـسانش  ماـما  جوا  هـب  شعینم  تارقف  اـب  هـک  تاراـیز  نـیرترب  زا  یکی 

هچ رگا  تسا . هدومن  هئارا  ار  هعیـش  ناماما  هاگیاج  زا  قیمع  قیقد و  اسر و  ابیز ، ینایب  ترایز ، نیا  تسا . هریبک  هعماج  تراـیز  دزاـسیم ،
هتخاس لوغشم  يدنمهرهب  لمأت و  هب  ار  يرایسب  ناروهشیدنا  نادنمدرخ و  اما  تسا  رترب  يرایسب  هشیدنا  زا  فیرظ  فرژ و  یناعم  نآ  مهف 

. تسا
. دهدیم ناشن  ار  ینامرآ  یناگدنز  هب  ندیسر  هار  دراد و  اهناسنا  لدتعم  ناماسب و  تیبرت  رد  ییازسب  ریثأت  ترایز ، نیا 

 ) تیب لها  نادنمتدارا  زا  یکی  ۀتـساوخ  هب  خساپ  رد  هک  تسا  مالّـسلا )  هیلع  يداه (  ماما  دنمـشزرا  راگدنام و  راثآ  زا  روکذـم ، ترایز 
فرط زا  هک  تسا  تماما  يالاو  ماقم  رگنایب  تقیقحرد  اما  تسا ؛ يراتفگ  یباطخ و  ةویش  هب  هچ  رگا  و  هدش ، رداص  هللا )  تاولـص  مهیلع 

. تسا هدیدرگ  نایب  مالّسلا )  هیلع  موصعم (  ماما 
ییازفا تفرعم  ترورض  هللا ، ءایلوا  نیمه  زا  یکی  يوس  زا  مه  نآ  هتخادرپ  یهلا  يایلوا  تفرعم  یـسانش و  ماما  هب  هک  الاو  نینچ  نیا  ینتم 

یمدآ تروص ، نیا  رد  هک  دـنک . یم  نادـنچ  ود  ار  سدـقم  تاوذ  نآ  زا  يریگوگلا  رتشیب و  یکیدزن  يارب  ار  روکذـم  ترایز  هب  تبـسن 
نیمأت ار  یقاب  يارـس  ترخآ و  ریخ  اـهنت  هن  يربت ، یلوت و  لـصا  تیاـعر  اـب  سّدـقم  تاوذ  نآ  یـشخب  رثا  شقن و  هب  ندرب  یپ  رب  هوـالع 

. دشخبیم لامک  ْتایح  هب  انعم و  یگدنز  هب  هدرک ، نیمضت  زین  ار  یناف  ملاع  ایند و  ریخ  هکلب  دنکیم ،
هعماج ترایز  رب  دـیکأت  اب  دـنوادخ  طسوت  همئا  ریهطت  ياهدـمآ  یپ  راثآ و  نایب  هب  هک  هدوب  نیا  رب  رـضاح  راتـشون  فدـه  ناـیم ، نیا  رد 

ترایز و حرـش  هب  هتـشاذگ و  لوفغم  ار  شخب  نیا  ًاعون  دـناهتخادرپ  هعماـج  تراـیز  هب  هک  ینیققحم  ناـگرزب و  هکنیا  هچ  دزادرپب  هریبک 
تاـمحز و هتبلا  دوـب . یلاـخ  قـیقحت  نیا  ياـج  هتـشذگ  شزرا  اـب  تاجهتـشون  ماـمت  رد  ًاـبیرقت  هک  يروـط  هـب  دـناهتخادرپ  رگید  لـئاسم 

. دراد ریدقت  ياج  هک  تسا  هتفرگ  تروص  رگید  ياههبنج  رد  یناوارف  ياهشالت 
هدـش هتخادرپ  ترایز  نوماریپ  یلک  ثحابم  هب  تسخن  لصف  رد  هک  تسا  هدـیدرگ  نیودـت  لصف  راهچ  رد  راتـشون  نیا  ساـسا ، نیمه  رب 

. تسا
. تسا هدش  هراشا  فیرش  ترایز  نیا  ییاوتحم  يدنس و  یسررب  هب  مود  لصف  رد 

هدـش هداد  هتـسیاش  یخـساپ  هنیمز  نیا  رد  تاهبـش  یخرب  هب  هدـش و  حرطم  دـنوادخ  طسوت  ناشیا  ریهطت  همئا و  تمـصع  موس ، لـصف  رد 
. تسا

هدش هراشا  شیوخ  ریهطت  ربارب  رد  همئا  شقن  هب  هک  هدش  هتخادرپ  هللا )  تاولـص  مهیلع  همئا (  ریهطت  ياهدـمآ  یپ  هب  زین  مراهچ  لصف  رد 
. تسا هدش  یسررب  دنزادرپ  یم  یفیاظو  هب  تمصع ، تراهط و  رثا  رد  هک 

. میا هتسُج  هرهب  زین  يرایسب  تایاور  تایآ و  زا  هچرگ  تسا ، هدش  دیکأت  هریبک  هعماج  ترایز  نتم  رب  اه ، شخب  نیا  همه  رد 
ياـهرازبا زا  تسا  هتخادرپ  تاـعالطا  يروآدرگ  هب  يا  هناـخباتک  شور  اـب  یلیلحت و  - یفیـصوت قـیقحت ، شور  ثیح  زا  هک  شهوژپ  نیا 

. تسا هدومن  هدافتسا  يا  هنایار  یناسر  عالطا  ياه  متسیس  زا  هدافتسا  يرادرب و  شیفو  هعلاطم  نوچ : یتاعالطا  يروآدرگ 
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ناوج و لسن  يارب  هللا )  تاولـص  مهیلع  همئا (  اب  طبترم  تاعوضوم  نیرت  مهم  زا  یکی  ندناسانـش  رد  یماگ  راتـشون ، نیا  هک  تسا  دـیما 
. هیام نارگ  رایسب  هزوح  نیا  رد  یتآ  ياه  شهوژپ  يارب  دشاب  يزاغآ  دشاب و  هدوب  یمارگ  نایوجشناد  هژیو  هب  هشیدنا  نامیا و  باحصا 

نیملاعلا بر  دمحلاو هللا  ریقحلا  دبعلا  نم  لیلقلا  اذه  لبقت  یهلا 

شهوژپ هنیشیپ 

زا يرایـسب  رد  هک  يروط  هب  تسا  هدوب  هللا )  تاولـص  مهیلع  تیب (  لها  نارادتـسود  املع و  هجوت  دروم  زاـبرید  زا  هریبک  هعماـج  تراـیز 
. تسا هدش  هدناجنگ  نآ  حرش  يرایسب  رد  زین  ترایز و  نیا  هعیش  ییاور  بتک 

. دشاب یم  رـصاعم  نارود  رد  مه  هدوب و  نهک  نارود  رد  مه  روکذم  ترایز  هب  مامتها  هرود  هک  دـهد  یم  ناشن  بتک  نیا  هب  یلک  یهاگن 
هضور لثم  يدعب  نورق  هدمع  ییاور  عماجم  رد  درک و  هراشا  هعبرا  بتک  زا  باتک  ود  هب  ناوت  یم  نهک  یعیش  عبانم  بتک و  نیرتمهم  زا 

. تسا هدش  هدناجنگ  مه  یفاو  راحب و  نیقتملا و 
هک تشاد  هراشا  هیلع )  هللا  همحر  قودص (  خیـش  اضرلا » رابخا  نویع   » و هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » هب ناوت  یم  یمیدق  ییاور  عبانم  نایم  رد 
هب ماکحالا ، بیذهت  گنس  نارگ  باتک  زا  مشـش  دلجم  رد  زین  یـسوط  خیـش  هتخادرپ ؛ روکذم  ترایز  هب  باتک  ود  نیا  زا  مود  دلجم  رد 

. تسا هتشاد  مامتها  مهم  نیا 
« ینارقبحاص عماول  و «  نیقتملا » هضور  « ؛ یمعفک نیمالادلب » « ؛ سوواط نب  دیس  رئازلا » حابـصم   » نوچ يا  هیام  نارگ  راثآ  يدعب  نورق  رد 

ترایز حرـش  ای  نتم  هب  یناـشاک ، ضیف  یفاو »  » یـسلجم و رقاـب  دـمحم  « رئازلا هفحت  و« داـعملاداز » « ، » راونـالاراحب « ؛ یـسلجم یقت  دـمحم 
. دنتخادرپ روکذم 

ةرایزلا حرـش  مان  اـب  هک  تسا  ای 1243 )  م 1241  یئاسحَا )  نیدلا  نیز  نبدـمحا  خیـش  حرـش  هعماج ، ترایز  حرـش  نیرتمهم  دـیاش  اما 
یفـسلف یثیدـح و  یبدا و  یمالک و  ثحابم  زا  هدـنکآ  هدوب و  هعماج  ترایز  حرـش  نیرتیملع  نیرتلّـصفم و  هک  تسا  ةریبکلا  ۀـعماجلا 

. تسا
: دنا ریز  رارق  هب  هریبک  هعماج  تارایز  ياه  حرش  رگید 

ّربش اضردّمحم  نب  هّللادبع  دّیـس  ۀـعماجلا » ةرایزلا  حرـش  یف  ۀـعماللا  راونألا  « ؛ ییالبرک داوج  ۀـعماجلا » ةرایز  حرـش  یف  ۀـعطاسلا  راونألا  »
رفعج دّیـس  نب  هّللا  ناحیر  اقآ  هعماجلا » ةرایزلا  حرـش  یف  ۀعلاطلا  سومـشلا  « ؛ یناهفـصا یفجن  اقآ  یقتدّـمحم  رارـسألا » قئاقح  « ؛ یمظاک

ۀعماجلا ةرایزلا  باحر  یف  « ؛ یلیقع میرکلادبع  ۀعماجلا » ةرایزلا  ۀّحـص  ةابثإ  یف  ۀعم  ّاللا  ججحلا  ۀـعطاقلا و  مراوصلا  « ؛ يدرجورب یفـشک 
ۀیالولا راونأ  « ؛ یناهفـصا یفجناقآ  یقتدّمحم  ۀعماجلا »  ةرایز  حرـش  یف  ۀبانإلا  ناهرب  ةرایزلا و  رارـسا  « ؛ ردص ینیـسح  یلعدیـس  ةریبکلا »

رغصا یلع  خیش  ۀعماجلا » ةرایزلا  حرش  یف  ۀعلاتلا  راونالا  « ؛ يدیحو ینیسح  نیدلا  یضر  نب  دّمحم  دّیس  ۀعماجلا » ةرایز  حرش  یف  ۀعطاسلا 
؛ یلمآ يداوج  همـالع  ناـبّرقم » ياـنف  بدا  « ؛ مرهج یمرهج  یهللا  تیآ  نیـسح  دّیـس  یحولا »  تیب  لـها  ملعلا و  نازخ  « ؛ يزیربـت يرونم 
، يراتخم ینییان  دـمحم  دّیـس  نیدـلاءاهب  نوچ  یناگرزب  زا  هریبک » هعماج  ترایز  حرـش   » ناونع اب  ینادـمه و  یماـظن  یلع  همئا » يامیـس  »

یحطبا دحوم  یلعدمحم  دّیـس  يزیربت ، يرایلع  يورغ  یلع  ازریم  جاح  ییابطابط ، يرئاح  یقن  یلع  يزار ، مظاکدمحم  نب  مساق  دّـمحم 
تسین . نآ  حرط  لاجم  هک  هعیش  ناگرزب  راثآ  زا  رگید  يرایسب  و  لکوت . میحر  يدابآرتسا و  نیدلاءایض  دّیس  یناهفصا ،

تایلک لوا  لصف 

« ترایز هژاو « یسانشانعم  لوا : راتفگ 
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قح و هار  زا  فارحنا  لیم و  هک  نیا  تهج  زا  ار  غورد  تسا و  يزیچ  زا  لودع  لیم و  يانعم  هب  لصا  رد  هک  تسا  رَوز »  » هشیر زا  ترایز 
دنا . هدیمان  رُوز  تسا  تسرد 

هزیگنا اـب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  فرُع  رد  تراـیز  زین  تهج  نیمه  هب  هک  تـسا  يرگید  هـب  هجوـت  دـصق و  هیاـم  دوـخ  لودـع  لـیم و  نـیا 
زا دور  یم  یـسک  ترایز  هب  یتقو  هک  دنیوگیم  رئاز  تهج  نآ  زا  ار  رئاز »  » و دروآ . يور  يو  هب  وا  اب  نتفرگ  سنُا  یـسک و  تشادگرزب 

تسا . هجوت  دصق و  يانعم  هب  ترایز ، دناهتفگ : یخرب  ورنیا  زا  دنکیم  لودع  هدنادرگرب و  يور  وا  ریغ 
ملاع زا  لودـع  يدام و  نایرج  زا  فارحنا  راک ، نیا  هک ، تسا  نیا  هدـش  قالطا  ترایز  ناـگرزب ، ءاـیلوا و  رادـید  رب  هک  نیا  تلع  هتبلا  و 

. تسا تیناحور  ملاع  هب  هجوت  تعیبط و 
نتم هب  هجوت  هک  هدـب . رارق  دوخ  نارئاز  زا  ارم  ایادـخ  كراّوز :» نم  ینلعجا  َّمهللا  :» هک هدروآ  ار  ییاعد  نیرحبلا  عمجم  رد  یحیرط  خـیش 

هک تسا  نیا  روظنم  هکلب  دوش  ترایز  ات  تسین  مسج  دـنوادخ  هکنیا  هچ  دـناسر  یم  ار  تراـیز  زا  هراـشا  دروم  ياـنعم  نیمه  اـم  هب  اـعد 
. مشاب هتشاد  هّجوت  لیامت و  وت  هب  طقف  هک  هدب  رارق  نانچ  نآ  ارم  ایادخ 

«. رباقملا مترز  یتح  رثاکتلا  مکیهلأ  :» تسا هتفر  راک  هب  یلصا  يانعم  رد  رثاکت  هکرابم  هروس   2 هیآ رد  اهنت  نآرق  رد  هژاو  نیا 

نآ زا  فده  ترایز و  تیهام  مود : راتفگ 

رـس زا  هناصلاخ و  راهظا  شا ، هقوشعم  زا  يو  رادـید  قوشعم ، زا  قشاع  تفرعم  اب  هکارچ  تسا  قوشعم  اـب  لـماک  هقـشاعم  کـی  تراـیز ،
زا دوشیم ، زاغآ  لد  يارس  زا  هک  تسا  هناقشاع  هناهاگآ و  هناقاتـشم ، يرفـس  عقاو ، رد  و  تسا . هارمه  بوبحم  هب  تبحم  قشع و  ینتورف 

. دسریم دصقم  هب  لد  لزنم  رد  زین  ماجنارس  دنکیم و  روبع  لد  هار 
. تسا هارمه  ضحم  يوریپ  هقالع و  زاربا  يرادافو ، نایب  عون  کی  اب  نینچمه  رفس  نیا 

یمارگ هب  دـیاب  یم  دـنراد  هگن  هدـنز  يرـشب  هعماج  رد  ار  اه  یتسرد  اه و  یکین  اه و  لامک  دـنناوتب  هکنآ  يارب  اـه  ناـسنا  یلک ، روط  هب 
هدـنز زین  و  خـیرات و ... ناگدـننکلّوحتم  حلـصم ، نیرفآشقن ، زاـسگنهرف ، هـتخیهرف ، دـنمرنه ، هتـسیاش ، ياـهناسنا  درکداـی  تـشاد و 

دراد . یمدآ  تشرس  ترطف و  رد  هشیر  نیا  هتبلا  هک  دنهد . ناشن  هژیو  مامتها  گرم ، زا  سپ  نانآ  دای  مان و  نتشادهگن 
هتبلا هک  تسا . اههزوم  جاور  ناگتـشذگ و  ثاریم  يایحا  ناکین و  راثآ  ظفح  رب  رـشب  شـالت  یناـسنا ، يرطف  رما  نیا  ياـه  هنومن  هلمج  زا 

. تسین لئاق  میظعت  میرکت و  يارب  ناگدرم  ناگدنز و  نیب  یتوافت  رشب ، هاگرظن  رد  دهد  یم  ناشن  مهم  نیا 
هب وا  يرطف  تدارا  قشع و  ناسنا و  یتسود  اـبیز  رد  هشیر  هک  نآ  تیهاـم  رد  اـما  دراد  دوجو  ینوگاـنوگ  اـه  تشادوکن  تیفیک  رد  هتبلا 

. دوش یمن  هدید  یتوافت  تسا  لامک 
ندرک و دـصق  ترایز ،»  » یناگژاو ياـنعم  هب  هجوت  اـب  هللا ، )  تاولـص  مهیلع  نیموصعم (  تراـیز  هژیو  هب  تراـیز ، زا  فدـه  تمکح و 

. تسا ندوب  ناراوگرزب  نآ  تمدخ  رد  مالسلا و  مهیلع  هّمئا  هلآو و  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  تبسن  بلق  روضح  لماک و  هجوت 
. دریگ یم  رارق  هدنوش  ترایز  ریسم  رد  طقف  هدرک و  لودع  هناگیب  ياهریسم  زا  ترایز  نایرج  رد  یمدآ  رگید ، ریبعت  هب 

يانعم هب  هک  ترایز  زا  فده  لیلد ، نیمه  هب  تسا و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ترایز  انامه  هللا )  تاولص  مهیلع  همئا (  ترایز  یفرط ، زا 
. تسوا ریغ  زا  ینادرگ  يور  لاعتم و  دنوادخ  يوس  هب  مامت  هّجوت  انامه  تسا ،  ریغ  زا  ینادرگ  يور  اب  مأوت  هّجوت 

اه همان  ترایز  یسانش  هنوگ  موس : راتفگ 

. روثأم ریغ  روثأم و  زا  تسا  ترابع  هک  درمش  رب  ار  هللا )  تاولص  مهیلع  همئا (  ترایز  هنوگ  ود  ناوت  یم  عماج ، هاگن  کی  رد 
مالعا زین  رئاز و  تدارا  نازیم  زا  ناشن  هک  دزادرپب  روزم  تالامک  فصو  هب  دوخ  تانایب  اب  رئاز ، هک  تسا  اـنعم  نیدـب  روثأـم  ریغ  تراـیز 
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. تسا يو  عضوم  نییعت  و  وا ، نانمشد  زا  يربت  يو و  هب  تبسن  یلوت 
. تسا هدوب  موصعم  نابز  زا  شمیهافم  تالمج و  تاملک و  هک  تسا  یترایز  روثأم ، ترایز  و 

زین تخادرپ و  يّربت  ّیلوت و  زاربا  تدارا و  راهظا  هب  دـیاب  هنوگچ  هک  دزومآ  یم  تسا و  تبحم  بدا و  سرد  عقاو  رد  ترایز ، هنوگ  نیا 
. دهن یم  رایتخا  رد  روزم  زا  ار  تخانش  نیرت  حیحص  نیرت و  عماج  نیرتهب و 

رد یثحابم  تانایب ، نیا  رد  هللا )  تاولص  مهیلع  همئا (  دنتسه و  تقیقح  ناگنـشت  يارب  قیاقح  فراعم و  نایب  اب  هارمه  روثأم  ياه  ترایز 
ياهجـنر اهتیمولظم و  هللا ، )  تاولـص  مهیلع  همئا (  یگدـنز  خـیرات  يربهر ، تماما و  یـسانشربمایپ ، توبن و  یهلا ، تافـص  دـیحوت و 

، عضوم رکف ، رد  ییارگمه  موزل  وجتقیقح ، هاوختلادـع و  ناراـی  یبـلطقح  ربارب  رد  هشیپتیاـنج  ناـمکاح  ياهمتـس  ياـشفا  شیوخ ،
دنا . هدومن  هراشا  ار  رگید  يرایسب  لمع و  مادقا و 

ترایز دـننام  تسا  هدـش  دراو  یـصاخ  موصعم  يارب  هک  تسا  یترایز  نآ  هنوگ  کی  هک  دنـشاب  یم  عون  هس  هب  دوخ  روثأم  ياه  تراـیز 
...«، هللادبع نب  دمحم  ای  کیلع  مالـسلا  هتاکرب ، هللا و  ۀمحر  هللا و  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا   ( : » ملّـسلاو هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا (  لوسر 

ای کیلع  مالـسلا  : » اروشاع ترایز  ةّوخُألاب ،»... صوصخملا  ةّوبنلا و  لیلخ  ۀمئألا و  یبأ  یلع  مالـسلا   ( : » مالّـسلا هیلع  یلع (  ماما  ترایز 
یـضترملا اضرلا  یـسوم  نب  یلع  یلع  ّلص  مهللا   ( : » مالّـسلا هیلع  اضر (  ماما  ترایز  کـئانفب ،»... ّتلح  یتلا  حاورـألا  یلع  هللادـبعابأ و 

 ( . هللا تاولص  مهیلع  ناموصعم (  رگید  ترایز  و  ّیقنلا »... ّیقّتلا  مامإلا 
هب ناوتیم  هچرگا  دـنراد  یلک  ییاوتحم  ماع و  ینومـضم  دـنرادن و  صاخ  ماما  هب  صاصتخا  هک  تسا  ییاـههمان  تراـیز  نآ ، مود  هنوگ 

دنناـم دروآ . ياـج  هب  هللا )  تاولـص  مهیلع  ناـموصعم (  یماـمت  يارب  ار  نآ  ناوتیم  یلو  دـناوخ  ار  نآ  مالّـسلا )  هیلع  ماـما (  کـی  ّتین 
نآ . دننام  هریبک و  هعماج  ترایز  هَّللانیما ، ترایز 

میظعلادبع ترـضح  ترایز  دننام  تساهدش  دراو  دـنوادخ  هتـسیاش  ناگدـنب  ادهـش و  روبق  صاخ  هک  تسا  ییاههمان  ترایز  موس ، هنوگ 
. نینمؤم روبق  ترایز  مق و  رد  اهیلع )  هللا  مالس  هموصعم (  ترضح  ترایز  و  مالّسلا )  هیلع  ینسح ( 

(ع) نیموصعم ترایز  تیمها  مراهچ : راتفگ 

نوکأ نأ  َّیلع  ًاّقح  ناک  یترایز  ّالإ  هلمحت  ًارئاز ال  ینئاج  نم  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ملّـسلاو )  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا (  لوسر  زا 
تمایق زور  رد  وا  عیفـش  هک  تسا  مزال  نم  رب  دـشاب ، هتـشادن  مترایز  زج  ياهزیگنا  دـیایب و  نم  ترایز  هب  سکره  ۀـمایقلا :» موی  ًاعیفـش  هل 

. مشاب
ار منادـنزرف  زا  یکی  ای  نم  هک  یـسک  اهلاوهأ :» نم  هتذـقنأف  ۀـمایقلا  موی  هترز  یتیرذ  نم  ًادـحأ  راز  وأ  ینراز  نم  : » دـندومرف ناشیا  زین  و 

. داد مهاوخ  شتاجن  نآ  ياه  تشحو  اهساره و  زا  تفر و  مهاوخ  وا  رادید  ترایز و  هب  تمایق  زور  دنک ، ترایز 
کتوم دعب  وأ  کتایح  یف  كراز  وأ  یتوم  دعب  وأ  یتایح  یف  ینراز  نم  ّیلع ! ای  : » هک دنتشاد  هراشا  مالّسلا )  هیلع  یلع (  هب  یشیامرف  رد 

يا یتجرد :» یف  یعم  هّریـصُأ  یّتح  اهدـئادش  اهلاوهأ و  نم  هصّلخُأ  نأ  ۀـمایقلا  موی  هل  ُتنمـض  امهتوم  دـعب  وأ  امهتایح  یف  کینبا  راز  وأ 
نم دـنک ، ترایز  گرم  زا  سپ  ای  تایح  نامز  رد  ار  تنادـنزرف  وت و  اـی  دـنک  تراـیز  مگرم  اـی  تاـیح  ناـمز  رد  ارم  هک  سک  ره  یلع ،

. منادرگیم مدوخ  هجرد  مه  ار  وا  هک  نآ  ات  مهد  تاجن  تمایق  زور  دیادش  لاوها و  زا  ار  وا  هک  منکیم  تنامض 
اریز تسا ؛ ناسکی  ناش  گرم  تایح و  رد  نیموصعم  تراـیز  هک  تسا  میا  دراد  دوجو  نآ  لاـثما  تیاور و  نیا  رد  هک  یتاـکن  زا  یکی 
بلق روضح  اب  بدا و  اب  ترایز  هب  ار  اه  ناسنا  هجوت  تیمها  عوضوم ، نیا  هک  دراد . ناسکی  راثآ  رجا و  گرم ، تایح و  نارود  ترایز 

. دشاب درک  یم  ترایز  ار  ناشیا  دوب  ناراوگرزب  نآ  تایح  رد  رگا  هک  ینامز  نوچمه  یتیفیک  اب  و 
هیلع هللا  یّلـص  مرکا (  ربمایپ  اب  ندش  هجرد  مه  روظنم  هب  نیرئاز  هب  يدـیون  ناونع  هب  تایاور  نیا  رد  هچنآ  هک  دومن  شومارف  دـیابن  زین  و 
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نتم رد  قـمعت  قیقدـت و  هک  تسا  يوـنعم  یقـالخا و  یحور ، ياـه  ّتیخنـس  اـه و  یگتـسیاش  بسک  رب  ینتبم  هدـش  هداد  ملّـسلاو )  هـلآو 
. دنک کمک  ّتیخنس  نیا  داجیا  رد  دناوتیم  هدش ، هراشا  نیمارف  هب  لمع  اب  هارمه  همانترایز 

هب تسا . ینید  مهم  لاـمعا  زا  يرایـسب  زا  شیب  هک  تسا  هدـش  هراـشا  ییاـه  باوث  تراـیز ، تیمها  ناـیب  روظنم  هب  تاـیاور  زا  یخرب  رد 
: تلق لاق : ةروربم  ۀـجح  نیعبـسک  هللادـنع  هل  ناک  ّیلع  يدـلو  ربق  راز  نم  : » تسا هدـش  لقن  مالّـسلا )  هیلع  مظاـک (  ماـما  زا  هنومن  ناونع 
هک سکره  لبُقت :»... ٍۀّجح ال  َّبُر  مالسلاهیلع : لاق  ۀّجح ؟ فلا  نیعبـس  ُتلق : لاق  ۀّجح  فلا  نیعبـس  معن ، مالـسلاهیلع : لاق  ۀّجح ؟ نیعبس 

داتفه باوث  دیـسرپ : بجعت  اب  يوار  تسا . رادروخرب  هدش  لوبق  جح  داتفه  باوث  زا  دنک ، ترایز  ار  مالّـسلا )  هیلع  اضر (  ماما   ] مدـنزرف
دوشیمن . عقاو  لوبق  دروم  هک  جح  اسب  هچ  دومرف : جح ؟ رازه  داتفه  دیسرپ : بجعت  اب  هرابود  يوار  جح . رازه  داتفه  يرآ ، دومرف : جح ؟
هک یـسک  ره  الوا ،  هک  تفگ  دیاب  ادـخ  هار  رد  داهج  هرمع و  جـح ، نوچ  ینید  مهم  روما  رب  ترایز  باوث  نتفرگ  یـشیپ  ییارچ  نایب  رد 

مهیلع راهطا (  همئا  ترایز  هک  یلاح  رد  تسا ، نآ  لاـثما  داـهج و  هرمع ، جـح ، لـها  دـشاب  یبصاـن  رگا  یتح  دـنکیم  یناملـسم  ياـعدا 
. دنشاب ناشیا  هب  دقتعم  صقان و  دنچره  نانآ  تلزنم  ردق و  هب  يانشآ  هک  دراد  یناسک  هب  صاصتخا  هللا )  تاولص 

رئاز و  تسا . ناشیرون  یخزرب  حابشا  روضح  لحم  نانآ و  سدقم  دنلب و  حاورا  دهشم  هللا )  تاولص  مهیلع  همئا (  فیرـش  ياهمرح  ًایناث ،
. دنکیم زاین  زار و  تدابع و  دشکیم ، سفن  دراد  روضح  هللا )  تاولص  مهیلع  موصعم (  ماما  حور  هک  ییاضف  رد 

یلاحـشوخ بجوم  تسا و  یهلا  يایـصوا  ایبنا و  ریاس  هب  یکین  و  ناـنآ ، دوخ  هب  یکین  هلـص و  هللا )  تاولـص  مهیلع  همئا (  تراـیز  ًاـثلاث ،
ببـس تسادخ و  تدابع  اهنیا  همه  ددرگیم . ناشنانمـشد  رب  هبلغ  مارم و  نتـشادهگن  هدنز  تیالو ، اب  دهع  دیدجت  توعد ، تباجا  نانآ ،

دبای . تسد  وا  ياضر  هب  دسرب و  تسادخ  دزن  هک  یتاکرب  لیاضف و  هب  ناسنا  هک  دوشیم 
ٍمامإ ّلکل  ّنإ  : » دومرف مالّسلا )  هیلع  اضرلا (  یـسوم  نب  یلع  ماما  هک  سب  نیمه  هللا )  تاولـص  مهیلع  همئا (  ترایز  هاگیاج  تیمها و  رد 

امب ًاقیدـصت  مهترایز و  یف  ًۀـبغر  مهراز  نمف  مهروبق . ةرایز  ءادألا  نسُح  دـهعلاب و  ءافولا  مامت  نم  ّنإ  هتعیـش و  هئاـیلوأ و  قنع  یف  ًادـهع 
نآ هب  يافو  لامک  هک  دنراد  يدهعت  نامیپ و  موصعم  ناماما  زا  کی  ره  هب  تبـسن  نایعیـش  ۀـمایقلا :» موی  مهئاعفـش  مهتمئأ  ناک  هیف  اوبغر 

. تسا هللا )  تاولص  مهیلع  ینارون (  تاوذ  نآ  روبق  هنافراع  هناقاتشم و  ترایز  رد  دهع 
دیکأت همه  نیا  مالّسلا )  هیلع  نیـسح (  ماما  ترایز  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلع  هّمئأ  تارایز  يارب  ارچ  هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  نونکا 

؟ دراد الاو  یسب  هاگیاج  تیمها و  هدیدرگ و 
، دوش رارکت  لمع  نیا  رگا  هک  دـنک  یم  ادـیپ  ریغ  زا  لودـع  لیامت و  طابترا و  ناراوگرزب  نآ  ترایز  اب  ناسنا  هک  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد 

ضارغا ماقم و  لام ، زگره  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  ددرگ و  یم  وا  تقیقح  تیعقاو و  وزج  دوش و  یم  یناسفن  هکلم  ناسنا  داهن  رد  ریزگان 
. دنیامن لیامتم  رگید  ياهاج  هب  دننک و  ادج  صخش  نیا  زا  ار  وا  دنناوتن  رگید  يویند 

لودـع فارحنا و  زا  نانیمطا  دـبای ، همادا  عاطقنا  نیا  رگا  هدومن و  داجیا  ار  ریغ  زا  عاطقنا  ترایز ، هب  ندیـشخب  ترثک  رارکت و  نیا ، ربانب 
. دوش یم  داجیا  قح  هار 

ترایز تیمها  دوخ  نیا  تسا و  ناراوگرزب  ای  راوگرزب  نآ  هب  تبسن  یـسانش  تفرعم  سرد  دوخ ، همئا ، زا  کی  ره  همان  ترایز  یفرط  زا 
هراشا هللا )  تاولـص  مهیلع  همئا (  یـسانش  تفرعم  ترورـض  هب  يرایـسب  تایاور  رد  هک  ارچ  دناسر  یم  ار  اه  ترایز  نآ  عبت  هب  اه و  همان 

. تسا هدش 
هّللا یلص  ًادّمحم  ثعب  لجوزع  هّللا  ّنإ  : » دومرف شترضح  دومن و  شسرپ  ماما  تخانش  ترورض  هرابرد  مالّسلا )  هیلع  رقاب (  ماما  زا  هرارُز 
ّنإـف هقَّدـصو  هعبتاو  هّللا  لوسر  دّـمحمب  هّللاـب و  نمآ  نمف   ; هضرأ یف  هقلخ  عـیمج  یلع  هّلل  هّجحو  ًـالوسر  نیعمجأ  ساـنلا  یلإ  هلآو  هیلع 
ناونع هب  مدرم  همه  يارب  ار  ملّـسلاو )  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  دّـمحم (  ترـضح  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  هیلع :» هبجاو  اّنم  مامإلا  هفرعم 

زا دشاب و  هّللا  لوسر  دّمحم  هب  ادخ و  هب  نمؤم  هک  ره  سپ ، تخیگنارب . شناگدـیرفآ  یمامت  يارب  نیمز و  يور  رد  دوخ  تّجح  ربمایپ و 
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. تسا بجاو  وا  رب  زین  تیب  لها  ام  زا  ماما  تفرعم  دیامن ، قیدصت  ار  وا  هدرک و  تعباتم  وا 
نمو ال تیبلا . لهأ  اّنم  همامإ  فرعو  هّللا  فرع  نم  هدـبعیو  ّلجوّزع  هّللا  فرعی  اّمنإ  :» دومرف مالّـسلا )  هیلع  رقاب (  ماـما  يرگید  تیاور  رد 

یم ار  وا  دراد و  تخانـش  یلاعت  يادـخ  هب  یـسک  اهنت  هّللا :» ریغ  دـبعیو  فرعی  اّمنإف  تیبلا  لهأ  اّنم  مامإلا  فرعی  الو  ّلـجوّزع  هّللا  فرعی 
انشآ زین  تیب  لها  ام  نادناخ  زا  یماما  اب  دسانش و  یمن  ار  ادخ  هک  یسک  دسانـشب . نادناخ  ام  زا  ار  شماما  دسانـشب و  ار  ادخ  هک  دتـسرپ 

. دتسرپ یم  دسانش و  یم  ار  ادخ  ریغ  عقاو  رد  تسین ،
امـش اومّلـست :» یتح  اوقّدـصت  الو  اوقّدـصت  یتح  اوفرعت  الو  اوفرعت  یّتح  نیحلاص  نونوکت  ـال  مّکنإ  :» دومرف يرگید  تیاور  رد  شترـضح 
ماقم هب  دیـسرب و  قیدصت  ماقم  هب  رگم  دـیبای  یمن  تفرعم  دیـشاب و  هتـشاد  تفرعم  رگم  تفرگ  دـیهاوخن  رارق  ناگتـسیاش  هرمز  رد  زگره 

. دیشاب میلست  رگم  دیسر  یمن  قیدصت 
، یفرط زا  دوب و  دهاوخ  ادخ  ریغ  تدابع  دـشابن ، هللا )  تاولـص  مهیلع  هّمئأ (  هب  تفرعم  رگا  هک  تفایرد  ناوت  یم  تایاور  نیا  عومجم  زا 

. تفر ترایز  هب  یتسیاب  سپ  تسا ، ماما  تفرعم  بجوم  مالّسلا )  هیلع  ماما (  ترایز 
. تسا دنوادخ  ترایز  نوچ  مه  نانآ  ترایز  هکلب  دوش  یمن  متخ  اج  نیمه  هب  هللا )  تاولص  مهیلع  همئا (  ترایز  تیمها 

مینک و یم  باطخ  یلاعت  يادـخ  هب  رّهطم  ياه  مرح  هب  دورو  نذا  تارابع  رد  هلمج  زا  تفاـیرد ؛ يددـعتم  نئارق  زا  ناوت  یم  ار  مهم  نیا 
نیرت یمارگ  وت  هک  یتسار  هب  ادـنوادخ  کّیبن :» تنب  نباب  کیلإ  ًابّرقتم  کتیتأ  دـقو  یتأم  مرکأو  دوصقم  مرکأ  کـّنإ  ّمهللا  : » مییوگ یم 

. مدرگ وت  هاگرد  بّرقم  وت ، ربمایپ  دنزرف  هلیسو  هب  ات  مدمآ  وت  هاگرد  هب  نم  هک  یتسه  نابزیم  نیرت  یمارگ  فده و 
دقف مهراز  نم  مهیلع ، هّللا  تاولـص  هجَجُحو  هئایبنأ  ةرایز  هّللا  ةرایز  : » دروآ یم  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  رد  هیلع )  هللا  همحر  قودص (  خیش 

ار یلاعت  يادـخ  عقاو  رد  دـنک ، ترایز  ار  نانآ  هک  ره   . تسوا ياـه  تّجح  ناربماـیپ و  تراـیز  ناـمه  ادـخ ، تراـیز  ّلـجوزع :» هّللا  راز 
. تسا هدرک  ترایز 

هیلع هللا  یّلـص  مرکا (  ربمایپ  یتسیاب  دنک ، ترایز  ار  لاعتم  دنوادخ  دـهاوخب  یـسک  رگا  هک  میبای  یم  رد  دـش  هتفگ  هچنا  هب  هجوت  اب  سپ 
هب هّجوت  اه ، نآ  ِياوسام  زا  ضارعا  تارضح و  نیا  هب  هّجوت  هّتبلا  هک  دیامن  ترایز  ار  هللا )  تاولـص  مهیلع  راهطا (  هّمئا  و  ملّـسلاو )  هلآو 

. تسوا ِياوسام  زا  ضارعا  ادخ و 
. دننادب تقیقح  هن  زاجم  باب  زا  ار  دنوادخ  اب  هللا )  تاولص  مهیلع  همئا (  ترایز  يربارب  هک  دنا  هدرک  یعس  یخرب ، نایم  نیا  رد 

نامه تیب  لها  یتسود  نوچمه  دوش  یم  هدید  يربارب  نیا  یفلتخم  ياه  تحاس  رد  ینید ، تایبدا  ساسا  رب  هک  تفگ  دیاب  خـساپ  رد  اما 
نیا رد  نوچ  و  تسا . لاعتم  دنوادخ  زا  ینامرفان  نانآ ، زا  ینامرفان  دشاب ؛ یم  دـنوادخ  زا  يوریپ  نانآ ، زا  يوریپ  تسا ؛ دـنوادخ  یتسود 

. تسا قداص  مهم  نیا  زین  ترایز  باب  رد  سپ  زاجم ، هن  هدوب  تقیقح  هدش  هراشا  دراوم  هنوگ 

نآ رثا  یقیقح و  ترایز  مجنپ : راتفگ 

یب يوکین  راثآ  ًاعطق  میناوخب  ار  ناراوگرزب  نآ  لد  يادیوُس  زا  دشاب و  تفرعم  هجوت و  اب  هللا )  تاولـص  مهیلع  يدـه (  همئا  ترایز  رگا 
. دوش یم  ناسنا  بیصن  يرامش 

ناک هّقحب  ًافراع  هرمأل  ًامّلسم  هراز  نمف  : »... دنیامرف یم  نآ  رثا  صالخا و  اب  تفرعم و  يور  زا  ترایز  هراب  رد  مالّسلا )  هیلع  مظاک (  ماما 
هک یلاح  رد  دـنک ، ترایز  دوریم ] ایند  زا  تبرغ  رهـش  رد  هک   ] ار مالّـسلا )  هیلع  اضر (  ماما  سک  ره  ردـب :» ءادهـشک  ّزع  ّلج و  هللادـنع 

. تسا رادروخرب  ردب  يادهش  تلزنم  زا  یهلا  هاگشیپ  رد  دشاب ، شّقح  هب  فراع  وا و  رما  میلست 
هاتأ نم  ّلک  ّنإف  ٍۀنـس  ّلک  ول  نیـسحلا و  اوروز  : » دـنیامرف یم  هدرک و  هراشا  تفرعم  اب  ترایز  تیمها  هب  زین  مالّـسلا )  هیلع  قداص (  ماـما 

ترایز ار  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح (  ماما  ٍلجاع :»... ٍجرفب  هللا  هاتأ  ًاعـساو و  ًاقزر  قِزُر  ۀـّنجلاریغ و  ٌضوع  هل  نکی  مل  ٍدـحاجریغ  هّقحب  ًافراع 
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یعـساو قزر  زا  درادن ، تشهب  زج  یـشاداپ  دنک ، شترایز  دشاب و  وا  ّقح  هب  فراع  سک  ره  اریز  دشاب ؛ راب  کی  یلاس  هک  دنچره  دینک ،
. دنکیم داجیا  وا  راک  رد  یشیاشگ  دنوادخ  دوشیم و  دنمهرهب 

هک یسک  هشرع :» یف  هللاراز  نمک  ناک  هّقحب  ًافراع  هیلع  هللا  تاولص  یلع  نب  نیسحلا  ربق  راز  نم  ریشب ! ای  : » دومرف ریشب  هب  نینچمه  ناشیا 
. تسا هدرک  ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  دننامه  دنک ، ترایز  تفرعم  اب  هارمه  ار  مالّسلا )  هیلع  یلع (  نب  نیسح  ربق 

هک نامز  نآ  هک  دـهد  یم  ناشن  هدـش ، هراـشا  ییاور  دراوم  نیا  رد  هللا )  تاولـص  مهیلع  همئا (  ندومن  تراـیز  رد  تفرعم  دـیق  هب  هراـشا 
هیاـم هک  دـیآ  یم  تسد  هب  زین  تراـیز  رثا  لاـمک  نآ  ساـسا  رب  تـسا و  هدـش  لـصاح  تراـیز  لاـمک  دـشاب ، تـفرعم  اـب  هارمه  تراـیز 

. دوش یم  يراگتسر 
لضفا و موصعم ، ار  وا  هک  دـنک  یم  يوریپ  وا  زا  دراد و  یقیقح  تفرعم  مالّـسلا )  هیلع  ماما (  هب  ینامز  ناـسنا  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  هتبلا 

یهلا رماوا  ار  شیاهروتسد  رماوا و  دنادب ، ادخ  بناج  زا  بوصنم  و  ملّسلاو )  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ (  لوسر  نیـشناج  نارگید ، زا  ملعا 
دنک و میسرت  ار  دوخ  یگدنز  ریس  طخ  وا  ّتنس  هریس و  زا  يوریپ  ادتقا و  اب  دنادب ، بجاو  یگدنز  روما  مامت  رد  ار  يو  زا  تیعبت  درامشب 

. تسین نآ  حرط  لاجم  هک  روما  نیا  زا  رگید  يرایسب 
رثا دـنیآرف  هک  دروآ  دـهاوخ  راب  هب  ار  يددـعتم  راثآ  ًاـعطق  دـشاب  تقیقح  يور  زا  تفرعم و  اـب  تراـیز  رگا  دـش  هراـشا  هک  هنوگ  ناـمه 

. تسا يزاس  ناسنا  تیبرت و  قیرط  زا  يراذگ 
تسا . شیوخ  بر  اهنت  ناونع  هب  وا  ندیزگرب  و  ناهج ، ناسنا و  هناگی  بر  ناونع  هب  ادخ  تخانش  یمالسا ، تیبرت 

تسا . مالسا  یتیبرت  رازبا  نیرترب  نیرتهب و  زا  یکی  ترایز  هک  دیسر  تقیقح  نیا  هب  ناوت  یم  فیرعت ، نیا  هب  هجوت  اب 
تهج هعیش  ناماما  روثأم ، ياه  همان  ترایز  رد  تسا و  يدابع  یگنهرف ، یـسایس ، یقرتم  ياههزومآ  يایوگ  ترایز ، دنلب  میهافم  هکارچ 

یگنوگچ مه  ار و  نتفگ  زار  ندـناوخ و  هنوگچ  مه  دـناهداد و  شزومآ  ار  قح  ترـضح  اـب  نتفگ  نخـس  بادآ  مه  رتـشیب ، يرگنفرژ 
. دناهدرک نایب  ار  هللا )  تاولص  مهیلع  موصعم (  ناماما  اب  یگشیمه  طابترا 

اههمان ترایز  نیا  رد  تسا  هتخاس  هنادواج  زرابم و  ینامرآ ، رادیاپ و  بهذـم  کی  هعیـش  زا  هک  يربت  یلوت و  گرزب  هزومآ  ود  نینچمه 
دزومآیم . ار  نتسیز  هنوگچ  دنکیم و  يزاون  مشچ  زراب  ياهنوگ  هب 

تسا روزم  زا  يریذپ  ریثأت  قیرط  زا  يونعم  یحور و  یگدنزاس  تسا ، یناسنا  تیبرت  ثعاب  هک  ترایز  رد  دنمشزرا  تاکن  زا  رگید  یکی 
. دناهدرک لالدتسا  نآ  رب  ینافرع  ینید و  ناگرزب  زا  يرایسب  تسا و  هدش  تباث  یقطنم و  یملع و  یلصا  نیا  هک 

نینچ هدنوش  ترایز  هدننک و  ترایز  حور  ود  نایم  هطبار  رئاز و  يریذپریثأت  تابثا  رد  همدـقم  هس  نایب  زا  سپ  يزار  رخف  هنومن  ناونع  هب 
رئاز حور  دتسیایم ، یتدم  وا  ربق  رب  دوریم و  راذگریثأت  لماک و  سفن  اناوت و  حور  ياراد  هک  یـسک  ربق  دزن  رئاز  یتقو  : » دریگیم هجیتن 

هب مادک  ره  زا  رون  عاعـش و  هک  دنـشابیم  لباقتم  هنیآ  ود  لثم  هدومن  تاقالم  ار  رگیدـکی  حور  ود  نآ  هدرک ، رارقرب  طابترا  تیم  حور  اب 
دیفم رئاز  يارب  مه  روبق  ترایز  تهج  نیدب  دـنکیم  تیارـس  يرگید  هب  مادـک  ره  فراعم  قالخا و  مولع و  دـنکیم و  تیارـس  يرگید 

« . هدش ترایز  يارب  مه  تسا و 
 ( هللا تاولص  مهیلع  راهطا (  همئا  روبق  ترایز  هکنیا  رد  تسین  يدیدرت  درخ  نابحاص  يارب  : » دراگن یم  هنیمز  نیا  رد  املع  زا  رگید  یکی 

كرت ناشهار و  ندومیپ  يورهر و  هب  ار  هدـننک  ترایز  دنـشاب - هدـشن  مه  دیهـش  هچرگا  ناراگزیهرپ - ینابر و  ناملاع  نادنمـشناد و  ای 
دنمدرخ چـیه  هک  تسا  راکـشآ  یتـقیقح  نیا  دـنکیم و  بیغرت  قـیوشت و  دـنکیم  شرود  ناـنآ  طارـص  شور و  زا  هک  هچنآ  ره  ندرک 

« . دنکیمن راکنا  ار  نآ  يراکوکین  دنمشیدنا 
درت یمالک و  عمست  یماقم و  دهـشت  کنأ  دهـشأ  : » هلمج نیا  نتفگ  هللا )  تاولـص  مهیلع  همئا (  مرح  لوخد  نذا  رد  دوب  نیا  زج  رگا  هک 

. دوب قطنم  زا  جراخ  انعم و  یب  یمالس »
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هکلب میاهدربن  باوث  طقف  میریگیم  رارق  ترایز  هزوح  رد  یتقو  تسا . ءاقلا  عون  زا  یتیبرت  ترایز ، تیبرت  خنـس  هک  تفگ  دیاب  هرخالاب  و 
 . میاهداد رارق  مالّسلا )  هیلع  ماما (  تیالو  یسیطانغم  شبات  تحت  ار  دوخ  ترایز ، رد 

هریبک هعماج  ترایز  ییاوتحم  يدنس و  یسررب  مود : لصف 

هراشا

تیلک زا  یهاـگآ  راـنک  رد  نآ ، شزرا  نازیم  نتم و  نآ  تحـص  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  یم  ینتم  ره  هراـبرد  تسخن  هلهو  رد  هچنآ 
. دوش یم  حرطم  نتم  نآ  ياه  هزومآ  رد  تقد  نوچمه  يدراوم  سپس  تسا و  شییاوتحم  يانغ  نتم و  نآ  رد  ثحب  دروم  عوضوم 

مه یمامتها  دشاب ، هتشادن  نانیمطا  اه  نآ  یلک  عوضوم  اه و  هزومآ  تحص  هب  یسک  ات  هکنیا  هچ  تسا  لقع  قطنم و  ساسا  رب  هویـش  نیا 
دنتـسم زا  زیچ  ره  زا  شیپ  دـیاب  هدوبن و  ینثتـسم  رما  نیا  زا  زین  هریبک  هعماج  ترایز  درادـن ؛ شیوخ  یگدـنز  رد  اـه  هزومآ  تسبراـک  هب 

. تفای عالطا  شعماج  ياوتحم  یلک و  عوضوم  زین  شرودص و  تحص  نآ و  ندوب 

هعماج ترایز  يدنس  یسررب  لوا : راتفگ 

هراشا

ترایز هچرگ  دنتسه . يرتشیب  تیبوبحم  ترهُـش و  ياراد  اه  ترایز  رگید  زا  هریغـص  هریبک و  هعماج  ترایز  هعماج ، ياه  ترایز  نیب  رد 
 ) مظاک ماما  ترایز  ةوحن  ةرابرد  ناشیا  زا  هک  یناسک  خساپ  رد  مالّسلا )  هیلع  اضر (  ماما  طسوت  هدوب و  ترهش  ياراد  زین  هریغـص  ۀعماج 

تسا . هدش  نایب  دندوب ، هدرک  لاؤس  مالّسلا )  هیلع 
هیلع يداه (  ماما  طسوت  نآ  نتم  هک  تسا  هریبک  ۀعماج  ترایز  روظنم  دیآ ، نایم  هب  نخس  هعماج »  ترایز   » زا نایعیـش  نیب  رد  هاگره  اما 

. تسا هریغص  هعماج  هب  تبسن  یتح  ترایز  نیا  ترهش  تیلوبقم و  ترثک  زا  ناشن  نیا  تسا و  هدش  لقن  مالّسلا ) 
زا دمع و  هب  یخرب  رـضاح ، رـصع  رد  هک  نیا  هژیو  هب  دبای  تدش  روکذم ، ترایز  ندوب  دنتـسم  یـسررب  موزل  ات  دوش  یم  ثعاب  مهم  نیا 
دنس ترایز و  ندوب  دنتسم  رد  لاجر ، ملع  ثیدح و  مولع  رد  رحبت  صـصخت و  مدع  یهاگآ و  ان  يور  زا  زین  یخرب  هنیک و  دقح و  يور 

دنا . هدز  نعط  کیکشت و  نآ 
هب یجایتحا  ًاتدعاق  هتفرگ و  رارق  هعیش  ناملاع  عیمج  لوبق  دروم  هدمآ و  هیقفلا  هرضحی  نم ال  رد  قودص  خیـش  طسوت  ترایز  نیا  هچرگ 

یخرب يوس  زا  ترایز  ندوب  دنتسم  یسررب  مدع  هک  دیآ  شیپ  ههبش  نیا  تسا  نکمم  نوچ  اما  تسین  يرودص  تحص  يدنس و  یـسررب 
مهم نیا  هب  رصتخم  روط  هب  زین  ام  تهج  نیمه  هب  تسا ، نآ  ندوبن  دنتسم  ای  دنـس و  فعـض  هناشن  نآ ، رکذ  مدع  هعیـش و  روهـشم  ياملع 

. میزادرپ یم 
هعماج ترایز  دنـس  هلـسلس  یـسررب  تسخن  دومن ، لمع  قیرط  دـنچ  هب  ات  تسا  زاین  هریبک ، هعماج  تراـیز  ندوب  دنتـسم  تاـبثا  روظنم  هب 

. روکذم ترایز  هب  اه  نآ  ياه  داهشتسا  لالدتسا و  ناگرزب و  رظن  موس  نآ و  رودص  تحص  اوتحم و  توق  یسررب  مود  هریبک ،

هعماج ترایز  دنس  هلسلس  هب  یهاگن  لوا : ثحبم 

يرگید هیقفلا و  هرـضحی  نم ال  یکی  دوخ ، باتک  ود  رد  هیلع )  هللا  همحر  قودـص (  خیـش  موحرم  زا  لقن  هب  هریبک  هعماـج  تراـیز  دـنس 
تسا .  هدش  دراو  هیلع )  هللا  همحر  یسوط (  خیش  موحرم  بیذهتلا  رد  دنس  نیمه  زین  هدمآ و  مالّسلا )  هیلع  اضرلا (  رابخا  نویع 

نم ال بیذهتلا و  هعیـش (  هعبرا  بتک  زا  باتک  ود  رد  هیلع )  هللا  همحر  یـسوط (  خیـش  موحرم  و  هیلع )  هللا  همحر  قودـص (  موحرم  لقن 
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. دراد نآ  يوق  دنس  تیاور و  نیا  هاگیاج  رب  ینشور  لیلد  دوخ  هیقفلا )  هرضحی 
هب یـسرتسد  اب  نآ  نابحاص  اما  تسا  هدیـسر  نایاپ  هب  مجنپ  مراهچ و  ياـه  نرق  رد  ناشـشراگن  هچرگا  هعیـش  هعبرا  ياـهباتک  هکنیا  هچ 

تقد اب  هللا )  تاولص  مهیلع  همئا (  نایباحص  طسوت  دوب و  هتفای  شراگن  هللا )  تاولص  مهیلع  همئا (  نامز  رد  هک  ربتعم  لصا  باتک و   400
. دنا هتشاد  اور  ار  مزال  تقد  دناهتشون و  ار  اهباتک  نیا  دوب ، هدیدرگ  لقتنم 

: دشاب یم  حرش  نیدب  تسا  هدروآ  شیاه  باتک  رد  هیوباب  نبا  هچنآ 
ای بتاک (  دمحا  نب  میهاربا  نب  نیـسح  قاّرو و  هللادبع  نب  یلع  ینانـس و  دـمحا  نبدـمحم  قاّقد و  یـسوم  نبدـمحا  نب  یلع  زا  قودـص 
زا یکمرب  لیعامـسا  نب  دمحم  زا  ود  نآ  يدسا و  رفعج  نبدمحم  نیـسحلاوبا  یفوک و  هللادبع  یبا  نب  دمحم  زا  یگلمج  نانآ  و  ّبتکم ) 

غیلب و ینخس  نم  هب  ادخ ، لوسر  هداز  يا  متفگ : مالّـسلا )  هیلع  دمحم (  نب  یلع  هب  تفگ : هک  دناهدرک  ثیدح  یعخن  هللادبع  نب  یـسوم 
يدیـسر هضور  هاگرد  هب  نوچ  دومرف : ماما  نآ  سپ  منار . ناـبز  رب  ار  نآ  منک  تراـیز  ار  امـش  زا  یکی  متـساوخ  یتقو  اـت  زوماـیب  لـماک 

. وگب ربکا  هللا  هبترم  یس  تسیاب و  يدید  ار  ربق  يدش و  هّبق  لخاد  نوچ  هاگنآ  وگب . نیتداهش  یـشاب  لسغ  اب  دیاب  هک  یتلاح  رد  تسیاب و 
ۀبترم یـس  تسیاب و  دـعب  ورب . شیپ  یکدـنا  هتـسهآ  هاتوک و  ياه  ماگ  اب  و  نت )  شمارآ  راقو (  و  لد )  شمارآ  هنیکـس (  اـب  نآ  زا  سپ 

ای مکیلع  مالـسلا   » وگب هاگنآ  دوش . لماک  هبترم  دـص  ات  وگب  ربکا  هللا  هبترم  لـهچ  وش و  کـیدزن  ربق  هب  نآ  زا  سپ  وگب . ربکا  هللا  رگید ] ]
 … ۀلاسرلا .» عضوم  ةوبنلا و  ِتیب  َلها 

قودص و خیش  نیب  عقاو  رد  و  تسا . هدیسر  قودص  خیش  تسد  هب  تاور  زا  هقبط  راهچ  طسوت  دنـس  نیا  تسا ، صخـشم  هک  هنوگ  نامه 
تخادرپ میهاوخ  اه  نآ  یـسررب  هب  زین  ام  هک  دراد  دوجو  هقبط  راهچ  هدـش  رداص  ناشیا  هیحان  زا  ترایز  هک  مالّـسلا )  هیلع  يداه (  ماـما 

. مییامن یم  زاغآ  قودص  خیاشم  زا  تهج  نیمه  هب  هک 
 : زا دنترابع  تسا  هدرک  حرطم  ار  دنس  اه  نآ  قیرط  زا  دوخ  باتک  ود  رد  ًاعومجم  يو  هک  قودص  خیاشم 

ماشه نب  دمحا  نب  میهاربا  نب  نیـسح  قارولا ؛ هللادبع  نب  یلع  ینانـسلا ؛ دـمحا  نب  دـمحم  قاقدـلا ؛ نارمع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  یلع 
. بتکملا

نارمع دمحا  نب  یلع  قاقدـلا ؛ دـمحا  نب  یلع  یـسوم ؛ نب  دـمحا  نب  یلع  دـمحا ؛ نب  یلع  نامه (  ای  قاقدـلا  یـسوم  نب  دـمحا  نب  یلع 
نب یلع  یـسوم ؛ نب  دمحا  نب  دمحم  نب  یلع  قاقدلا ؛ دمحم  نب  دمحا  نب  یلع  دمحم ؛ نب  دمحا  نب  یلع  يزارلا ؛ دـمحا  نب  یلع  قاّبتلا ؛
نب یلع  قاقدلا ؛ یـسوم  نب  دمحم  نب  یلع  قاقدلا ؛ نارمع  نب  یـسوم  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  یلع  قاقدـلا ؛ نارمع  نب  دـمحم  نب  دـمحا 

بتک رد  یفلتخم  نیوانع  اب  هک  قاقدلا ) . نب  نارمع  نب  دمحم  نب  دـمحا  نب  یلع  مساقلاوبا  قاقدـلا ؛ دـمحم  نب  یلع  یـسوم ؛ نب  دـمحم 
تسا . هدومن  یضرت  هدرک و  اعد  هشیمه  شقح  رد  هتشاد و  دامتعا  يو  هب  هک  دوریم  رامش  هب  قودص  موحرم  خیاشم  زا  تسا  هدمآ 
دمحم ینانـسلا ؛ دمحا  نب  دمحم  نوچ (  یفلتخم  نیوانع  ياراد  زین  يو  هک  تسا  قودص  خویـش  زا  رگید  یکی  ینانـسلا  دمحا  نبدمحم 
دمحا نب  دمحم  نب  دمحا  يرهازلا ؛ نانس  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  دمحم  یسیعوبا  ینابیشلا ؛ دمحا  نب  دمحم  بتکملا ؛ ینانسلا  دمحا  نب 

ير رهـش  نکاس  یـسیع و  ابا  هب  ینکُم  هک  دشاب  یم  ینابیـشلا ) ؛ دمحم  نب  دمحا  بتکملا ؛ ینابیـشلا  دمحا  نب  دـمحم  بتکملا ؛ ینانـسلا 
نبییحی نبدـمحا  یفوک و  هَّللادـبع  یبا  نبدـمحم  يدـسا و  رفعج  نبدـمحم  ینیلک ، موحرم  زا  یتایاور  لقان  ربتعم و  يدرف  تسا و  هدوب 

. تسا هدوب  ناطق و ...  ایرکز 
. تسا هدومن  یضرت  زین  يو  يارب  هدرک و  لقن  ناشیا  زا  ار  يرایسب  تایاور  قودص  خیش 

نب دمحم  نب  یلع  يزارلا ؛ قارولا  هللادبع  نب  یلع  نامه : ای  قراولا (  هَّللادبع  نبیلع  قودص ، خـیاشم  زا  یکی  دـش  هراشا  هک  هنوگ  نامه 
. تسا قازردلا ) ؛ قازرلادبع  نب  یلع  قارولا ؛ دمحم  نب  یلع  يزارلا ؛ قارولا  هللادبع 

هدومن ناوضر  بلط  هدرک و  اعد  زین  ناشیا  قح  رد  تسا و  هدرک  لـقن  يرایـسب  تاـیاور  يو  زا  شیوخ  ددـعتم  بتک  رد  قودـص  موحرم 
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تسا .
ماشه نب  دمحا  نب  میهاربا  نب  نیسح  بتکملا ؛ میهاربا  نب  نیـسح  نامه : ای  بتکملاماشه (  نبدمحا  نبمیهاربا  نبنیـسحلا  تیاهن ، رد  و 

نب نسح  بتاکلا ؛ دمحا  نب  میهاربا  نب  نیسح  بدؤملا ؛ میهاربا  نب  نیـسح  بدؤملا ؛ دمحا  نب  میهاربا  نب  نیـسح  نذؤملا ؛ )  بدؤملا ( 
 ) اضرلا رابخا  نویع  هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  نوچمه  ناشیا  فلتخم  بتک  رد  هک  تسا  قودص  خیـش  هزاجا  خیاشم  زا  مشاه ) ؛ نب  میهاربا 

. تسا هدرک  لقن  تیاور  يو  زا  عیارشلا  للع  و  مالّسلا )  هیلع 
تلع هتبلا  هک   - تسا هدماین  یناونع  قیثوت و  یـشاجن و ... خیـش و  تسرهف  لاجر و  نوچمه  یبتک  رد  قودص  خـیاشم  زا  هچرگ  نیا  رب  انب 

تسین . رتمک  تقاثو  زا  خیاشم  نیا  عامتجا  یلو  - دشاب اه  نآ  ندوب  فلؤم  مدع  تهج  هب  دناوت  یم  نآ 
زا قودص  ندومن  تیاور  رثکت  زین  دنا و  هتفرگ  رارق  یضرت  محرت و  دروم  قودص  خیش  طسوت  دارفا  نیا  دش ، حرطم  هک  هنوگ  نامه  زین  و 

. تسا دیفتسم  دنس  لوا  هقبط  هب  قیثوت  دامتعا و  رد  دراوم  نیمه  هک  تسا . قیثوت  هدئاف  ًالقتسم  یخرب  دزن  اه  نآ  قیرط 
. دنتسه یفوکلا  يدسالا  هللادبعیبا  نب  دمحم  نیسحلاوبا  ینعی  دوخ  دعب  هقبط  زا  ترایز  نیا  يوار  دوخ  قودص ، خیاشم  اما 

يدسالا رفعج  نبدمحم  يدسالا و  هَّللادبع  یبا  نبدمحم  یفوکلا و  هَّللادبع  نبدمحم  نامه : ای  یفوکلا (  يدسالا  هَّللادبع  یبا  نب  دـمحم 
هیولوق نبا  موحرم  ینیلک ، موحرم  نوچمه  يدارفا  خیاشم  زا  يو  تسا . ثیدحلا  حیحص  دوریم و  رامش  هب  تاقث  خیاشم  زا  يدسالا )  و 

يدـسالا نوع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  دـمحم  : » ثیدحلاحیحـص ۀـقث ، هتفگ  هدرک و  قیثوت  دوخ  لاـجر  رد  ار  يو  یـشاجن  تسا و  هدوـب 
یسیع .» نب  دمحم  نب  دمحا  هنع  يور  بهذملا ... حیحص  ۀقث  ناک  هللادبعیبا  نب  دمحم  هل  لاقی  یفوکلا ... نیسحلاوبا 

زا ار  يو  لاقملا  حـیقنت  رد  زین  یناقمام  تسا . هدـمآ  نیدـمتعم  نامه  ای  لوا  شخب  رد  يو  زین  یلح  همـالع  موحرم  لاوقـالا ، هصـالخ  رد 
تسا . هتسناد  نسح »  » هدروآ و رامش  هب  هعیش  ناگدنسیون 

نبدمحا نبیلع  یمدآلا ، دایز  نبلهـس  یکمرب ، لیعامـسا  نبدمحم  ینـسح ، میظعلادبع  نوچمه  یناگرزب  زا  یتایاور  لقان  يو  یفرط  زا 
تسا . هدوب  یعخن و ...  نارمع  نبیسوم  میکح و  نبهیواعم  یسوم و 

رد فیرّـشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا (  بحاص  دامتعا  دروم  يالکو  زا  هدرک و  تافو  يرغـص  تبیغ  نارود  رد  يدسا  نیـسحلاوبا 
تسا . هدش  رداص  عیقوت  هسدقم  هیحان  زا  يو ، تقاثو  دییأت  رد  هدوب و  ير 

رد دـعب  هقبط  هکنیا  هچ  تسا  راتـشون  نیا  رظن  دروم  یکمربلا  لیعامـسا  نب  دـمحم  هدوب ، اه  نآ  زا  تایاوار  لقان  يو  هک  يدارفا  ناـیم  زا 
. دشاب یم  هعماج  ترایز  دنس 

دشاب . یم  دیحوتلا  باتک  بحاص  تسا و  حیحص  تاداقتعا  ياراد  دامتعا و  لباق  ًالماک  هک  تسا  يدرف  هدوب و  مق  نکاس  يو 
هلصا سیل  مق و  نکس  هللادبعوبا  ۀعموصلا  بحاصب  فورعملا  یکمربلا  ریشب  نب  لیعامسا  نب  دمحم  : » تسا هدروآ  يو  همجرت  رد  یشاجن 

ًامیقتسم .» ۀقث  ناک  حون و  نبا  سابعلاوبا  کلاذ  رکذ  امهنم 
يرتشیب تارظن  زا  یشاجن )  رخأتم (  نوچ  هک  تسا  لح  لباق  قیرط  نیا  زا  روکذم  ضراعت  تسا . هدرک  فیعـضت  ار  وا  يرئاضغ ، نبا  اما 

نوـچ يدارفا  رظن  نیا  رب  تسا و  راـتخم  وا  يأر  تهج  نیمه  هب  هک  هدوـمن  لیدـعت  هب  مـکح  تـسا  هتـشاد  يرتـشیب  نـئارق  هدوـب و  هاـگآ 
دنراذگ . یم  هحص  یئوخ  یلح و  ییاسحا و 

تسا . هتسناد  مکحم  تسرد و  ياهدیقع  ياراد  دامتعا و  لباق  یتیصخش  ار  وا  هدرک و  قیثوت  ار  يو  لاجر ، رد  زین  یلح  دواد  نبا 
. دشابیم یعخنلا  نارمع  نب  یسوم  مالّسلا ، )  هیلع  يداه (  ماما  زا  ترایز )  تیاور (  نیا  یلصا  يوار  تیاهن  رد  و 

هتبلا هک  تسا  تراـیز  نیا  یلـصا  يوار  یعخنلا ) ؛ ورمع  نب  یـسوم  یعخنلا ؛ نارمع  نب  یـسوم  ناـمه : اـی  یعخنلا (  هللادـبع  نـب  یـسوم 
. دوش یم  بوسحم  دانسالا  فیعض  همانترایز ، نیا  تهج ، نیمه  هب  و  تسا . هتخانشان  لمهُم و  یصخش 

هب حیحص  همانترایز  نیا  دندرک ، یم  میـسقت  حیحـصریغ  حیحـص و  هب  اهنت  ار  ثیدح  هک  مجنپ ، مراهچ و  ياه  هدس  نیثدحم  رظن  زا  هتبلا ،
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تسا . هدش  یقلت  هدننک  تیوقت  نئارق  زا  تاحجرم و  زا  دوخ  ترایز ، نیا  هب  هیوباب  نبا  دامتعا  تسا و  هدمآ  یم  رامش 
دامتعا نانیمطا و  ینئارق  لیالد و  اب  ناوت  یم  اما  درادـن  یقیثوت  حرج و  هدـشن و  ناونع  یعخنلا  امدـق ، یلاـجر  بتک  رد  هچرگ  نیا  رب  اـنب 

: دروآ مهارف  ار  مزال 
هللا لجع  نامز (  ماما  دامتعا  دروم  يـالکو  زا  یفوک  هللادـبع  یبا  نب  دـمحم  خیـش  یلفون و  دـیزی  نب  نیـسح  صاـخ  نادرگاـش  زا  يو  -1

ره هک  بوبحم  نب  نسح  ریمع و  یبا  نبا  دننام  ناگرزب  رگید  هطساو  هب  زین  تسا و  هدوب  يرغـص  تبیغ  رـصع  رد  فیرّـشلا )  هجرف  یلاعت 
دناوت یم  عوضوم  نیا  دوخ  هک  تسا  هدرک  لقن  تیاور  تسا  لیلج  هقث  هک  يزاوها  دیعس  نب  نیسح  زین  دنتـسه و  عامجا  باحـصا  زا  ود 

دشاب . وا  تقاثو  رب  يدهاش 
هتخانش دیدرت  یب  ناشتقاثو  رت  شیپ  هک  دنتـسه  یناسک  ءالجا و  زا  مادک  ره  دنا  هدومن  تیاور  يو  زا  هک  مه  يدارفا  رگید ، فرط  زا  - 2

لقن يو  زا  ترثـک  هب  یناـسک  نینچ  هک  تسا  دـیعب  دـشاب  فیعـض  تیاور  رد  یعخنلا  نارمع  نوچ  يدرف  عقاو  هب  رگا  هکنآ  لاـح  دـش و 
رب انب  هک  تسا  هدرک  لقن  یعخن  نارمع  نب  یـسوم  زا  ثیدح  زا 80  شیب  دوخ  خیاشم  هطساو  هب  قودص  خیـش  هنومن  ناونع  هب  ای  دنیامن .

هیقف و یمق و  ریـسفت  تارایزلا و  لماک  دانـسا  نایم  رد  نارمع  نب  یـسوم  ًانمـض  دراد . يوار  نیا  تقاـثو  رد  روهظ  ءـالجا ، راـثکا  هدـعاق 
. دشابیم دوجوم  زین  راصبتسا  بیذهت و 

ملاع و یماما و  هدـنهد  ناشن  هک  دـشاب  وا  طسوت  همان  ¬ ترایز نیا  ندرک  تیاور  لصا  يو ، تقاـثو  لـیالد  نیرت  مهم  زا  یکی  دـیاش  -3
تسا . يوار  ندوب  لضاف 

 ) تیب لها  ّرس  تریـصب و  بحاص  یهاگآ و  يدنمزارف  هب  ریـشُم  مالّـسلا )  هیلع  يداه (  ماما  زا  يو  تساوخرد  رد  تقد  رگید ، تهج  زا 
. تسا يو  ندوب  هللا )  تاولص  مهیلع 

مهیلع ناماما (  مامت  نآ  ندناوخ  اب  دـناوتب  ات  دـهد  شزومآ  وا  هب  لماک  غیلب و  ینتم  هک  دـنک  یم  تساوخرد  مالّـسلا )  هیلع  ماما (  زا  يو 
نآ عیمج  هب  وا  تدارا  زین  و  هللا )  تاولـص  مهیلع  همئا (  تنیط  تینادـحو  هب  يو  هجوـت  هدـنهد  ناـشن  هک  دـنک  تراـیز  ار  هللا )  تاوـلص 

تسا . ناراوگرزب 
تسا . هدوب  هاگآ  دقتعم و  صلخم ، نمؤم ، نایعیش  زا  هکلب  قوثو ، دروم  اهنت  هن  یعخن  نیا  ربانب 

رارـسا زا  راشرـس  ینغ و  ییاوتحم  نایب  يارب  نتفرگ  رارق  بطاخم  هتـسیاش  ار  يو  مالّـسلا )  هیلع  يداه (  ماـما  هک  نیا  رت  مهم  فرط  زا  و 
یمن ترایز  لمحت  مهف و  يارب  لباق ، ار  یسک  ره  مالّـسلا )  هیلع  موصعم (  ماما  هکنآ  لاح  دنا و  هتـسناد  هللا )  تاولـص  مهیلع  تیب (  لها 

. تسا قیثوت  زا  رتارف  ماما  دامتعا  ًاعطق  هک  تسا  يو  هب  مالّسلا )  هیلع  ماما (  دامتعا  زا  ناشن  نیا  هک  دنناد 
نب دمحم  نب  دمحا  لیبق  زا  وا  لاثما  يرئاضغ و  نبا  نوچمه  یناگرزب  ًاعطق  دوبیم  ترایز  دنس و  نیا  رد  یلکـشم  رگا  رگید  فرط  زا  . 4

تسا قداص  بلطم  نیا  سکع  هکنآ  لاح  تسا و  هدشن  لقن  يزیچ  هنیمز  نیا  رد  هک  دندادیم  ناشن  تیـساسح  دیلو  نب  دمحم  یـسیع و 
يددعتم تارابع  اب  دنشاب  یم  ملع  لضف و  یگربُخ و  ياراد  دنتسه و  هللا )  تاولـص  مهیلع  همئا (  تنـس  رگ  تیاور  دوخ ، هک  یناگرزب  و 

امدـق رظن  زا  هک  دومن  هراشا  دـیاب  نایم  نیا  رد  هتبلا  دـنا . هتـسب  ار  دـیدرت  هنوگره  هار  دـنا و  هتخادرپ  نآ  دنـس  ترایز و  نیا  زا  لـیلجت  هب 
قوثو ثیداحا ، تحص  رایعم  یماما ، )  مدقتم  ناثدحم  نانآ (  دزن  رد  میناد  یم  هک  هنوگ  نامه  هکنیا  هچ  تسین  يدنس  یسررب  هب  يزاین 

. دوبن حرطم  نآ  یسررب  دنس و  رگید  دنتفای ، یم  نانیمطا  یثیدح  کی  رودص  تحص  هب  رگا  نیا  ربانب  يدنس و  قوثو  هن  هدوب و  يرودص 
ار باتک  نیا  هدرک و  باتک  نیا  تایاور  مامت  تحـص  هب  مکح  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  همدـقم  رد  قودـص ، موحرم  مه  تباـب  نیمه  زا  هک 

تسا . هتسناد  تجح  شیادخ  دوخ و  نیب 
نآ هدرک و  دامتعا  نادب  قودص  نوچ  دیوگیم  تیاور  تّحـص  تابثا  يارب  ییاسحا  دمحا  خیـش  زین ، دـش  هراشا  رت  شیپ  هچنآ  ساسا  رب 
زا تاحّجرم و  زا  دوخ  قودـص  دامتعا  سپ  تسا  هداـهن  تعیدو  هب  هداد ، رارق  تّجح  ادـخ  دوخ و  ناـیم  هک  هیقفلا  هرـضحی  ـال  نم  رد  ار 
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تسا . هدننک  تیوقت  نیارق 
نآ رد  ای  راکنا  ار  نآ  هک  تفای  ناوتیم  ار  یـسک  هن  هک  يروط  هب  دـناهدرک . لوبق  هب  یّقلت  ار  نآ  اه  بهذـم  یماما  هک  دـیازفا  یم  ًانمض 

ار رظن  نیا  دناوتیم . دنک  موصعم  لوق  زا  فشاک  ِعامجا  ياعّدا  نآ  تّحـص  رب  دـهاوخب  دـقان  ریـصب و  درف  رگا  هکلب  دـشاب . هدرک  فّقوت 
. دندوب هدومن  دییأت  حرطم و  رت  شیپ  هیلع )  هللا  همحر  یسلجم (  یقت  دمحم  نوچ  يرگید  دارفا 

رودص تحص  اوتحم و  توق  یسررب  مود : ثحبم 

. نآ رودص  تحص  هب  نانیمطا  يارب  تسا  یهار  هک  دوب  هریبک  هعماج  ترایز  دنس  هلسلس  دش  یسررب  رت  شیپ  هچنآ 
تسا ثیدح  رودص  تحص  زا  نانیمطا  هب  ندیسر  تهج  هب  دوش  یم  یـسررب  تیاور  کی  دنـس  هک  نامز  نآ  نیثدحم ، دزن  رد  هکنیا  هچ 
قافتا رگید  ددعتم  ياههار  زا  نانیمطا  نیا  رگا  لاح  و  تسا . هدومن  رت  راومه  ار  هار  ًافرص  هدشن و  مامت  راک  يدنس ، یـسررب  اب  عقاو  رد  و 

. تسا تیاور  نآ  ندوب  دنتسم  زا  نانیمطا  هیام  دوخ  هب  دوخ  هدوبن و  حرطم  يدنس  یسررب  رگید  دتفا 
یترایز ياهنتم  نیرتهب  زا  یکی  هریبک  هعماج  ترایز  تشاد . تراـیز  نیا  ییاوتحم  توق  هب  هاـتوک  یهاـگن  اـت  دـبلط  یم  تهج  نیمه  زا 
تاولص مهیلع  نیموصعم (  همئا  هرتاوتم  تایاور  فیرش و  نآرق  اب  لماک  يراگزاس  رد  هک  تسا  يدنمزارف  دنلب و  فراعم  يواح  تسا و 

. دشاب یم  هللا ) 
نآ ماقم  تعیرـش ، نید و  نییبت  ریـسفت و  رد  نانآ  شقن  یتسه ، ماظن  رد  هللا )  تاولـص  مهیلع  راهطا (  همئا  هاـگیاج  نوچ  يدـنلب  میهاـفم 

. تسا نایامن  ترایز  نیا  رد  یبوخ  هب  ترخآ و ...  ایند و  رد  ناراوگرزب 
دراد بسانت  هللا )  تاولـص  مهیلع  ناموصعم (  نایب  عون  اب  تغالب  رظن  زا  مه  قیمع و  بلاطم  تهج  هب  مه  همان ، ترایز  نیا  نتم  عقاو ، رد 

مالّسلا . )  هیلع  موصعم (  ماما  زا  نآ  رودص  تحص  هب  نیقی  دیفم  تسا  یلماع  نیا  هک 
ياوتحم هکارچ  دنیامن  یم  زاین  یب  نآ  يدنـس  یـسررب  زا  ار  ناملاع  هک  دنتـسه  يا  هنوگ  هب  اه  نتم  یخرب  هک  تفگ  دیاب  رگید ، ریبعت  هب 

هتـسد نآ  زا  زین  هعماج  ترایز  دنک . یم  نکمم  ان  موصعم  ریغ  يداع و  يرـشب  زا  ار  نآ  رودص  ای  تلاخد  هک  تسا  هژیو  يردق  هب  اه  نآ 
ییاه ّتیعقاو  قیاقح و  ياراد  الاب و  حطـس  رد  اوتحم  تهج  زا  تغالب و  تحاصف و  یبدا ، بولـسا  نحل ، کبـس ، تهج  زا  هک  دـشاب  یم 

. تسین نآ  هب  ندیسر  ناوت  ار  يداع  رشب  هک  تسا 
نانیمطا و زا  ناشن  هک  تسا ، هدمآ  زین  یماع  یتح  يرگید  ربتعم  تایاور  رد  نآ  ياه  لولدـم  ترایز و  نیا  ياه  ترابع  رگید ، فرط  زا 

. دشاب یم  مالّسلا ) )  هیلع  يداه (  ماما  سدقم (  تاذ  نآ  زا  ترایز  نیا  رودص  هب  نیقی 
« هیقفلا هرـضحیال  نم   » ردقنارگ باتک  رد  نآ  لقن  هب  ددرگ  یم  رب  مالّـسلا ، )  هیلع  موصعم (  ماما  زا  نآ  رودص  تابثا  هلدا  زا  رگید  یکی 

يرجه مراهچ  نرق  رد  هیماما  مانب  ياهقف  هعیـش و  گرزب  ناثدحم  دمآ  رـس  هدوب و  نیثدحملاسیئر » » زا هک  یـسک  قودص ، خیـش  موحرم 
شیاتس دروم  شیوخ  دعب  ياه  نامز  ياملع  طسوت  رایـسب  تسا و  هدوب  روهـشم  تافنـصم  بتک و  ترثک  تامولعم و  تعـسو  هب  تسا و 

. تسا هتفرگ  رارق 
هدمآ ماکحالا » بیذهت   » ینعی هعبرا  بتک  زا  يرگید  باتک  رد  یعخنلا  تساوخرد  تیاور  دـش ، هراشا  ادـتبا  رد  هک  هنوگ  نامه  یفرط  زا 

«. هفئاطلا خیش   » نامه ای  یسوط  خیش  موحرم  خماش  ماقم  مه  تسا و  نشور  هعیش  دزن  رد  باتک  عینم  هاگیاج  مه  هک 
لوبق هب  یقلت  نآ و  رودص  تحـص  رب  يدییأت  دوخ  هراشا ، دروم  باتک  هس  رد  روکذم  ترایز  هب  دـعب  ياه  هرود  ناملاع  مامتها  نینچمه 

. تسا ندرک 
. میشاب هتشاد  يا  هراشا  تیاور  رودص  تحص  هرابرد  ناگرزب  زا  یخرب  رظن  هب  ات  تسین  لاکشا  زا  یلاخ 

هب يو  نآ  رد  هک  دـنک  یم  يا  هفـشاکم  هب  هراشا  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  رب  دوخ  یـسراف  یبرع و  حورـش  رد  لوا  یـسلجم  هنومن  ناونع  هب 
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بحاص دییأت  اب  هکنیا  هجیتن  : » دنا هدومن  دییأت  ار  روکذـم  ترایز  ناشیا  هدیـسر و  فیرّـشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز (  ماما  تمدـخ 
نیرتلماک و نآ  تسا و  مالّسلا )  هیلع  يداهلا (  نسحلاوبا  زا  ترایز  نیا  هک  تسین  يدیدرت  ارم  فیرّشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمالا ( 

همان ترایز  نیا  اب  داب ـ  ناشیارب  ادـخ  ياـهدورد  هک  ار -  ناـماما  اـه  تقو  رتشیب  رد  نم  اـیور ، نآ  زا  سپ  هکلب  تساـه . تراـیز  نیرتهب 
مدرکیمن .» ترایز  همان  ترایز  نیا  اب  زج  ار  نانآ  تایلاع  تابتع  رد  منکیم و  ترایز 

نآ رابتعا  تابثا  يارب  ییاهنت  هب  ترایز  نتم  : » دنیامرف یم  ترایز  نیا  رودـص  تحـص  هرابرد  یـشسرپ  هب  خـساپ  رد  ربش  هَّللاۀـیآ  موحرم 
هغالبلا و جهن  فیدر  رد  ار  نآ  یناعم  يدنلب  ریبعت و  ییاویش  بولسا ، ییابیز  اریز  تسین  نآ  دنـس  یـسررب  هب  يزاین  زگره  تسا و  یفاک 

دزاسیم .» زاینیب  دنس  یسررب  زا  دهدیم و  رارق  هیداجس  هفیحص 
ای یتراـیز  چـیه  دـیاش  يوق و  مکحم و  رایـسب  دنـس  ظاـحل  زا  تراـیز  نیا  : » تسا هدروآ  هریبـک  هعماـج  تراـیز  حرـش  رد  رگید  یملاـع 

مهیلع نیموصعم (  هرابرد  ترایز  نیا  رد  هک  یقیاقح  ییاوتحم و  رظن  زا  و  دـشابن و ...  هعماـج  تراـیز  زا  رتلیـصا  رتربتعم و  ياهبطخ ... 
 ( هللا تاولـص  مهیلع  تیب (  لها  بقانم  لئاضف و  نینچنیا  هک  ياهبطخ  ای  تیاور  نوچ  دراد  رارق  ردـص  رد  ًاعطق  هدـش  هتفگ  هللا )  تاولص 
هک يروط  تسا  تغالب  تحاصف و  تیاهن  رد  هدـش و  لقن  موصعم  ناـسل  زا  هک  نیا  رب  ًاـفاضم  هدـشن ، هدـید  دـشاب  هدومن  رکذ  اًلـصفم  ار 
زا ناگرزب  ار  تیاور  نیا  تسا و  هدـش  ناـیب  ظاـفلا  بلاـق  رد  هک  یقیاـقح  هب  دـسر  هچ  اـت  دربیم  تذـل  نآ  تاراـبع  ندـناوخ  زا  ناـسنا 

دناهدرک .» لقن  نیثدحم 
نیا رودـص  یفـصنم  ره  هک  تسا  ياهنوگ  هب  هریبک  هعماج  ترایز  نتم  دـنیامرف : یم  هعماـج  تراـیز  فصو  رد  زین  یلمآ  يداوج  همـالع 

عجرم هک   ] میرک نآرق  فراـعم  یلک  طوطخ  اـب  ار  نآ  یلک  طوـطخ  هک  نآ  رب  نوزفا  دـناديداع  لاـحم  موـصعمریغ  زا  ار  دـنلب  فراـعم 
زا نآ  رودـص  هک  دوـب  ياهنوـگ  هب  تیاور  نتم  رگا  هک  دـناهدرک  حیرـصت  اذـل  دـنیبیم و  گـنهامه  تـسا ] تاـیاور  یـسررب  رد  ییاـهن 

دش . نئمطم  یهلا  هغلاب  تجح  زا  نآ  رودص  هب  ناوتیم  دوشیم و  لصاح  هراشا  دروم  نانیمطا  دوبن  نکمم  موصعمریغ 
هب دنک و  لعج  ار  نآ  دناوتیمن  يداع  ناسنا  کی  هک  تسا  ینومضم  هعماج  ترایز  نومـضم  : » دنا هدومرف  زین  يزاریـش  مراکم  هَّللاۀیآ  و 

عبنم هب  هک  دریگیم  همـشچرس  يزغم  زا  دـنکیم  شوارت  موصعم  ياناوت  زغم  زا  هک  تسا  ییاوتحم  ترایز  نیا  يوتحم  دـهد  تبـسن  ماما 
«. دراد لاصتا  ادخ  نایاپیب  ملع 

هعماج ترایز  هب  اه  نآ  داهشتسا  لالدتسا و  ناگرزب و  رظن  موس : ثحبم 

تیاور تحص  هب  نانیمطا  دیفم  دناوت  یم  یتهج  زا  نوچ  دنا و  هتخادرپ  ترایز  نیا  شیاتس  هب  يوحن  هب  مادک  ره  هعیش  ياملع  ناگرزب و 
. مییامن یم  هراشا  ارذگ  روط  هب  تارظن ، نیا  زا  یخرب  هب  دشاب 

ّحـصأ اّهنأل  ۀـلاطألا ؛ نم  ًارذـح  اهّقح  فوتـسأ  مل  نإ  ًالیلق و  ةرایزلا  کلت  حرـش  یف  مـالکلا  ُتطـسب  اـّمنا  : » دـسیون یم  یـسلجم  موحرم 
ازارد هب  یکدـنا  نخـس ، هعماج  ترایز  هرابرد  هک  نیا  ًانأش :» اـهالعأ  ًینعم و  اـهغلبأ  ًاـظفل و  اهحـصفأ  ًادروم و  اـهّمعأ  ًادنـس و  تاراـیزلا 

زا اه  ترایز  نیرت  حیحص  ترایز ، نیا  هک  تسا  رطاخ  نیدب  مدرکن ، ادا  ندش ، ینالوط  زا  زیهرپ  تهج  هب  زین  ار  نآ  قح  هچرگا  دیـشک ،
تلزنم تغالب و  تحاصف و  زا  اه  ترایز  رگید  اب  هسیاقم  رد  تسا و  هللا )  تاولص  مهیلع  همئا (  هب  تبسن  اهنآ  نیرتریگارف  دنـس و  تهج 

. تسا رادروخرب  يرتشیب 
 ) موصعم زا  رودص  هب  تداهـش  ناشنتم  هک  هدرک  هسیاقم  یلامث  هزمحوبا  ياعد  هیداجـس و  هفیحـص  هغالبلا ، جهن  اب  ار  نآ  یناهبهب  دیحو 

دهد . یم  مالّسلا )  هیلع 
مهیلع نیموـصعم (  تارـضح  زا  هروثأـم  ياـهترایز  ناـیم  رد  : » دـیوگ یم  هعماـج  تراـیز  تمظع  رد  يزاریـش  نیققحملا  رخف  موـحرم 

تغالب هلق  تحاصف و  جوا  رد  یناعم  ییاسر  بولـسا و  ییابیز  ریبعت ، ییاریگ  نایب ، ییاویـش  رظن  زا  هریبک  هعماـج  تراـیز  هللا ، )  تاولص 
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تسا .» هتفرگ  همشچرس  مالّسلا )  هیلع  دمحم (  لآ  مولع  نارکیب  سونایقا  تراهط و  تمصع و  نادناخ  فراعم  زا  هک  دراد  رارق 
 ) یقنلا یلع  ماما  يداه  ترـضح  يالما  هریبک  هعماج  ترایز  : » دسیون یم  هراب  نیا  رد  همان  ترایز  نیا  ناحراش  زا  يوقن  یقتدمحم  دیس 

بجوم هک  هیلاع  نیماضم  دنلب و  یناعم  رب  لامتشا  تحاصف و  تغالب و  ثیح  زا  تسا و  تارایز  نیرت  مهم  زا  یکی  تسا و  مالّسلا )  هیلع 
هللا تاولص  مهیلع  تیب (  لها  لیاضف  زا  يرایـسب  يواح  یفرط  زا  و  درادن ...  ریظن  تارایز  ریغ  تارایز و  مامت  نایم  رد  تسا  حور  يالج 

تسین » رگید  ياج  رد  هک  تسا  ( 
رد هچ  يددـعتم  دراوم  رد  نانآ  زین ، لمع  رد  هکلب  ددرگ  یمن  هصـالخ  نآ  شیاتـس  رد  یتاـنایب  هب  ًافرـص  تراـیز  نیا  هب  ناـملاع  ماـمتها 

نیا تحـص  هب  نانیمطا  زا  ناشن  هک  دـنا  هدومن  داهـشتسا  ترایز  نیا  هب  یهقف  لئاسم  نایب  زین  تاـیاور و  حیـضوت  اـی  نآرق  تاـیآ  ریـسفت 
. مینارذگ یم  رظن  زا  ار  اه  داهشتسا  نیا  زا  یخرب  لاح  دراد . هعیش  هعماج  دزن  نآ  رابتعا  شزرا و  ترایز و 

نویع یفو  : » دـسیون یم  َنُولَمْعَی .» ِهِْرمَِأب  مُهَو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبـسَی  َنُومَرْکُّم ال  ٌداَبِع  َْلب  : » هیآ لـیذ  دوخ  ریـسفت  رد  يزاریـش  يزیوح  یـسورع 
نیّذلا نیمرکملا  هدابعو  هّللا ... یلإ  ةاعدلا  یلع  مالسلا  مالسلا : هیلع  داوجلا  نع  ۀلوقنملا  مالـسلا  مهیلع  هّمئألل  ۀعماجلا  ةرایزلا  یف  رابخألا 
مالّسلا هیلع  يداه (  ماما  زا  هک  يا  هعماج  ترایز  رد  مالّسلا )  هیلع  اضرلا (  رابخأ  نویع  باتک  رد  نولمعی : » هرمأب  مهو  لوقلاب  هنوقبسیال 

قبط دنریگ و  یمن  یـشیپ  وا  زا  راتفگ  رد  هک  یمارگ  ناگدنب  و  ادخ ... يوس  هب  ناناوخارف  رب  مالـس  تسا : هدـمآ  نینچ  تسا  هدـش  لقن  ( 
. دنیامن یم  لمع  وا  نامرف 

. تسا هتفر  هریبک  هعماج  ترایز  غارس  هب  هفیرش  هیآ  نومضم  هب  داهشتسا  يارب  راوگرزب  ملاع  نیا  تسا  صخشم  هک  هنوگ  نامه 
«: یلعألا لثملاو  يدهلا  لبسو  يوقتلا  ۀملک  نحن  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالّسلا )  هیلع  موصعم (  زا  ار  یتیاور  هّللا  همحر  یناشاک  ضیف 

. میتسه العا  لثم  تیاده و  هار  اوقت ، هملک  ام 
ءایبنألا هثروو  يدـهلا ... همئأ  یلع  مالـسلا   :» دـیامن یم  هراشا  ار  نآ  زا  یـشخب  هتخادرپ و  هعماج  ترایز  زا  داهـشتسا  هب  نآ  زا  سپ  ضیف 

. الاو ياه  لثم  ناربمایپ و  ناثراو  تیاده ... نایاوشیپ  رب  مالس  یلعألا :»  لثملاو 
یتیاور هب  هللا )  تاولص  مهیلع  همئا (  و  ملّسلاو )  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ (  تعجر  نایب  رد  ۀعیشلا  لئاسو  رد  هّللا  همحر  یلماع  ّرح  خیش 
حضوأ وه  ام  هعماجلا  ةرایزلا  یفو  مالـسلا  مهیلع  هّمئألاو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  یبنلا  هعجر  یلع  هلالد  هیف  : » دسیون یم  نآ  زا  سپ  هراشا و 

رد تسا و  هللا )  تاولص  مهیلع  موصعم (  ناماما  و  ملّسلاو )  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ (  تشگزاب  تعجر و  رگ  نایب  زارف  نیا  کلذ :» نم 
. تسا رت  نشور  نایب  نیا  زا  هک  هدمآ  یترابع  هعماج  ترایز 

. تسین نآ  حرط  لاجم  هک  اه  داهشتسا  هنوگ  نیا  زا  رگید  يرایسب  و 

هریبک هعماج  ترایز  ییاوتحم  یسررب  مود : راتفگ 

هراشا

ات دش  ربخ  اب  زین  ترایز  نیا  یلک  طوطخ  حرط و  زا  دیاب  یم  لاح  نآ ، ندوب  دنتسم  ندش  صخشم  ترایز و  نیا  يدنـس  یـسررب  زا  سپ 
. تشاذگ ناراوگرزب  نآ  طسوت  هراشا  دروم  ياه  هزومآ  هب  لمع  هصرع  هب  اپ  لماک  یهاگآ  اب 

هریبک هعماج  ترایز  هیمست  هجو  لوا : ثحبم 

کیدزن ای  رود  زا  تیبلها  یمامت  اه  نآ  هلیسو  هب  هدش و  تیاور  تیبلها  زا  هناگادج  روطهب  هک  ییاهترایز ، هب  نیثدحم ، حالطـصا  رد 
دنیوگ . یم  قالطا  هعماج  ترایز  دنوشیم ، ترایز  ناشیا ، زا  يدرف  هب  صاصتخا  نودب 
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 ) موصعم ناماما  همه  ناوتیم  هک  تسا  یترایز  ترایز ، نیا  یکی  دراد . دوجو  نایب  ود  هریبک » هعماج   » هب رـضاح  ترایز  هیمـست  هجو  رد 
نیدب تشاد  دهاوخ  مه  عماج  باوث  هتبلا  دوشیم و  هتفگ  هعماج  ناگدنوشترایز  عمج  رابتعا  هب  هک  درک  ترایز  ار  هللا )  تاولص  مهیلع 

. دش دهاوخ  بیصن  مه  ناشیا  همه  ترایز  رجا  باوث و  دنوشیم  ترایز  هللا )  تاولص  مهیلع  همئا (  همه  نوچ  هک  انعم 
فاصوا و ددعت  رطاخ  هب  هعماج  مان  تلع  دشابیم و  هللا )  تاولـص  مهیلع  ناماما (  تالامک  فاصوا و  مامت  عماج  ترایز  نیا  هکنیا  مود 
رد دیاب  دزومایب  یـسانشماما  تیالو و  سرد  دـهاوخب  ناسنا  رگا  ینعی  تسا . ترایز  نیا  رد  ناگدـنوش  ترایز  هیلاع  نووئـش  تالامک و 
نآ هنارک  نارکیب  سونایقا  رد  دـنک و  كرد  مامت  تقد  اب  ار  نآ  بان  فراعم  نآ و  دـنلب  ياههزومآ  دـنک و  هشیدـنا  هریبک  هعماج  ترایز 

تساهترایز . همه  قوفام  نآ  میهافم  تعسو  هک  دیامن . ریس 
، ًایناث اه ، نآ  همه  هن  تسا  ناراوگرزب  نآ  هیلامک  فاصوا  زا  یـشخب  تراـیز  نیا  ًـالوا  هکنیا  هچ  دومن  باـختنا  ار  تسخن  هجو  دـیاب  اـما 

هللا تاولـص  مهیلع  تیب (  لها  هیلامک  فاصوا  عماج  هدنریگرب  رد  ترایز ، نیا  یگدرتسگ  هب  هک  دراد  دوجو  يرگید  هعماج  ياهترایز 
هداهن نآ  رب  هعماج  ترایز  مان  دـنوشیم  ترایز  ار  هللا )  تاولـص  مهیلع  ناماما (  همه  زین  اـهترایز  نآ  اـب  هکنیا  تهج  هب  هکلب  تسین . ( 

. تسا هدش 
یخرب رد  هدـمآ و  همانترایز  کی  اهنت  تارایز  هیعدا و  ِعبانم  یخرب  رد  تسا . هدـش  رکذ  توافتم  عبانم ، رد  اه  هماـنترایز  هنوگ  نیا  راـمش 

. دـنا هدـیمان  هعماج »   » ار ترایز  راهچ  نیما ، نسحم  دیـس  تراـیز و  هس  يراـسناوخ ، لاـمج  اـقآ  تراـیز ، ود  هیوباـب ، نبا  نوچمه  رگید 
ای تقاثو  مدع  ببس  هب  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  ۀعماج  ياه  ترایز  هک  هتفگ  هعماج ، ترایز  هدراهچ  لقن  زا  سپ  یسلجم ، رقابدمحم 

تسا . هدرک  يراددوخ  ناشرکذ  زا  اه ، نآ  نومضم  ندوب  يرارکت 
هدروآ رامـش  هب  هعماج  ياه  ترایز  ءزج  زین  ار  هّیبجر »  ترایز  و« هّللا »  نیما  ترایز   » نوچ يروهـشم  ياه  ترایز  هک  تسا  رکذ  ناـیاش 

. دنا

هریبک هعماج  ترایز  تیمها  مود : ثحبم 

هک تسا  هللا )  تاولص  مهیلع  راهطا (  همئا  تاکرب  يونعم و  تاماقم  ندناسانش  هفیرش  ترایز  یلـصا  عوضوم  میناد ، یم  هک  هنوگ  نامه 
لیبق زا  دشاب  فیرّشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح (  ترـضح  ياه  یگژیو  هب  هراشا  شا ، هباشم  دراوم  زا  ترایز  نیا  زیامت  هجو  دیاش 

. تسا هدش  نآ  يازسب  تیمها  هیام  تهج  نیمه  زا  هک  نارظتنم . هفیظو  تعجر و  تبیغ ،
هیلع نیدـباعلا (  نیز  ماما  زا  یـسأت  هب  ناشیا  و  تسا . مالّـسلا )  هیلع  يداه (  ماما  زا  هدـنام  راگدای  نیرت  لصفم  نیرت و  مهم  ترایز ، نیا 

 ) تیب لها  فراعم  هب  هراشا  رب  هوالع  بلاق ، نیا  رد  دـندرامگ و  تمه  نایعیـش  يارب  اعد  قیرط  زا  ینید  بان  فراـعم  میلعت  هب  مالّـسلا ) 
دنا . هتخومآ  ار  هللا )  تاولص  مهیلع  همئا (  ربارب  رد  بدا  تیاعر  ندومن و  ترایز  هنوگچ  هللا ، )  تاولص  مهیلع 

زا هک  یلـصا  تسا ، هتخادرپ  تیالو  نکر  تماما و  لصا  هب  نوگانوگ  بناوج  زا  تسا و  تیالو  تماـما و  همانـشناد  عقاو  رد  تراـیز  نیا 
. تسا نآ  هب  کسمت  داقتعا و  هب  طونم  نید ، رارمتسا  هعیش  رظن 

تسا . هتسناد  دیحوت  رد  هفرع  ياعد  لیدع  یلو ، لماک  ناسنا  ماقم  نایب  تیالو و  رد  ار  همان  ترایز  نیا  زین  یلمآ  هداز  نسح  همالع 
اهراب هدننک  ترایز  صخـش  ترایز ، نیا  ندناوخ  زا  شیپ  هک  دـیامرفب  هیـصوت  مالّـسلا )  هیلع  يداه (  ماما  ات  تسا  هدـش  ثعاب  مهم  نیا 

دوش . يریگولج  ولغ  هب  وا  ندش  راچد  زا  ات  دیوگب  ریبکت 
: زا دنترابع  دراوم  نآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  هراشا  ترایز  زاغآ  رد  تاریبکت  نایب  يارب  يددعتم  یناعم 

تـالامک شرامـش  ییوگاـنث و  هب  فارتعا ، نیا  زا  دـعب  دـشابیم و  اـنث  فصو و  ره  زا  وا  ندرمـش  رترب  دـنوادخ و  تمظع  هب  فارتعا  . 1
 ( . هللا تاولص  مهیلع  تیبلها ( 

هریبک هعماج  ترایز  رد  همئا  ریهطت  راثآ  www.Ghaemiyeh.comيواکاو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 86زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


يانعم اریز  تسادخ . نآ  زا  اهنت  ییایربک  تمظع و  هک  تسا  هتکن  نیا  میهفت  يارب  هناگدـص  ياهریبکت  دـنیوگیم : لوا  یـسلجم  موحرم 
دوش . فیصوت  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  هب  ربکا  هَّللا 

هجوت و هب  ار  اـم  هدومن و  رداـص  دوخ  زا  ار  ياهیدوجو  قیاـقح  راوـگرزب و  ناـماما  نینچ  هک  تسا  یلاـعت  قـح  ربارب  رد  میظعت  راـهظا  . 2
دنراد هچ  ره  ناماما  هک  تسا  رئاعش  میظعت  ناماما و  هب  مارتحا  تهج  تاریبکت ، نیا  رگید ، ترابع  هب  تسا . هدومن  رختفم  ناشیا  هب  لسوت 

. دنراد دنوادخ  زا 
تقیقح نیا  هجوتم  ار  ام  دـنهاوخب  دـیاش  نتفگ ، ریبکت  ندـش و  رهطم  ربق  کیدزن  سپـس  فقوت و  هب  رما  ربکا و  هَّللا  يانعم  هب  هجوت  اب  . 3

ار ناشیا  فیصوت  میراد  هفیظو  اهنت  ام  هدرک و  فیصوت  ار  دوخ  دیاب  ناشیا  تسا و  يداع  دارفا  هدهع  زا  رتالاب  ناماما  فیـصوت  هک  دننک 
. مینک كرد  هدش و  دقتعم  نآ  هب  هدرک و  وگزاب  ناشدوخ  هرابرد 

دشاب . هَّللاۀیالو  ماقم  ماما و  تقیقح  دوخ و  نیب  ياههدرپ  نتفر  رانک  ياضاقت  يارب  تاریبکت  رارکت  هب  رما  دیاش  . 4
تخانش ریبکت  رارکت  اب  تسا  یهلا  يامـسا  تافـص و  یّلجت  رهظم و  هللا )  تاولـص  مهیلع  ناماما (  ياهیگژیو  فاصوا و  هک  اجنآ  زا  . 5

دش . دهاوخ  ریذپناکما  دنوادخ  نذا  هب  ناماما  يارب  تماماقم  نیا  نتشاد  رواب  ددرگیم و  رتناسآ  ناماما  تاماقم 
زاربا نآ  هدنیوگ  نآ و  هب  ار  شیوخ  تدارا  ات  دندرک  یم  یعـس  یعون  هب  مادـک  ره  هعیـش  راوگرزب  ياملع  ترایز ، نیا  تیمها  تهج  هب 

نآ . ریغ  هفرشم و  دهاشم  رد  همان  ترایز  نیا  ندناوخ  رب  هیصوت  ات  هتفرگ  نآ ، حرش  سیردت و  زا  دنراد 
زا شیب  ار  همان  ترایز  نیا  دـیزرو و  یم  قشع  هریبک  هعماج  تراـیز  هب  اـه  تراـیز  ناـیم  زا  هیلع )  هللا  همحر  ینیمخ (  ماـما  هنومن ، يارب 

. دوب همان  ترایز  نیا  ندناوخ  هب  دیقم  سدقم ، ياه  ناتسآ  مامت  رد  دناوخ و  یم  تارایز  رگید 

ترایز یلک  تاعوضوم  اه و  یگژیو  موس : ثحبم 

هراشا

هدرمـش ربمایپ  قح  رب  نانیـشناج  هک  تسناد  تلاسر  نادـناخ  عماج  یفّرعم  لماک و  فیـصوت  ار  ترایز  نیا  ناوت  یم  یلک  هاگن  کـی  رد 
رب همئا و  لیاضف  هب  تداهـش  ملّـسلاو ، )  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا (  ربمایپ  اب  همئا  طابترا  يدـیحوت ، میهافم  یهلا و  فراـعم  دـنا و  هدـش 

تمصع یسانشادخ ، اب  یـسانش  ماما  ۀطبار  دیحوت ، تماما و  طابترا  نانآ ، ندوب  هوسا  نانآ ، یـسایس  یقالخا و  یملع و  تاماقم  ندرمش 
، ادخ زا  تساوخرد  اعد و  قاثیم ، دهعت و  يارجا  ادخ و  نید  ربارب  رد  هللا )  تاولـص  مهیلع  ناموصعم (  درکلمع  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها 

تسا . هدش  هراشا  میلست  تعجر و  يّربت و  ّیلوت و  ناشیا ، تقلخ  یگچراپکی 
ناـماما ار  ناـنآ  و  دـنکیم . هراـشا  هللا )  تاولـص  مهیلع  تیب (  لـها  زا  تبقنم  تلیـضف و  تسیود  زا  شیب  هـب  ترـضح  تراـیز ، نـیا  رد 

رب ادـخ  ياهتجح  یهلا و  يالعا  ياه  هنومن  نامدرم ، هاگهانپ  درخ ، نابحاص  يراکزیهرپ ، ياههناشن  اـهیکیرات ، ياـه  غارچ  تیادـه ،
راگدرورپ و َّرـس  نانابهگن  ادـخ و  تمکح  ياه  ندـعم  ادـخ و  تکرب  ياه  نکـسم  ادـخ و  یئاسانـش  ياـههاگیاج  ترخآ ، اـیند و  لـها 

هدننک توعد  هک  دناد  یم  یناسک  ار  نانآ  زین  و  تسا . هتسناد  ملّـسلاو )  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ (  ربمایپ  يایـصوا  ادخ و  باتک  نالماح 
راکشآ دیحوت و  رد  صلخم  ادخ ، تبحم  رد  لماک  راگدرورپ ، نامرف  رد  هتفای  رارقتسا  ادخ ، يدونشوخ  ياههار  هب  امنهار  ادخ ، يوس  هب 

. دنریگن یشیپ  راتفگ  رد  دنوادخ  رب  زگره  هک  دنتسه  وا  یمارگ  ناگدنب  ادخ و  یهن  رما و  هدننک 
هتفای و هار  ربهار ، نایاوشیپ  وا ، نشور  ناـهرب  رون و  هار ، راـگدرورپ و  شناد  ۀـنیجنگ  دنتـسه ، وا  ناگدـیزگرب  ادـخ و  ناگدـنیامن  ناـنآ 
وا و ناـمرف  هب  ناگدـننک  ماـیق  ادـخ و  نارادربناـمرف  هک  دـناهدش  یفرعم  ياهدـبز  وگ و  ¬ تسار راـکزیهرپ ، برقم و  یمارگ ، موـصعم و 

. دنشابیم شاهتساوخ  ناگدنهدماجنا 
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هنیجنگ شزار ، يارب  ینانابهگن  وا ، نید  يارب  یناروای  شناگدنب ، رب  وا  ياهتجح  نیمز ، رد  شنانیـشناج  ات  دیدنـسپ  ار  ناماما  دنوادخ ،
. دنشاب شناگدنب  يارب  ییاههناشن  شقلخرب و  ناهاوگ  شدیحوت ، ياههیاپ  وا ، یحو  نارسفم  ششناد ، يارب  یناراد 

. دتفایم لوبقم  ناماما  زا  يوریپ  هب  لامعا  مامت  هک  نیا  نآ  دنکیم و  هراشا  یمهم  رایسب  ۀتکن  هب  ترایز  نیا  رد  مالّسلا )  هیلع  ماما ( 
اب دـنزومایب و  ار  مالّـسلا )  هیلع  موصعم (  ماما  اب  نتفگ  نخـس  بادآ  بطاخم  هب  دـننک  یم  یعـس  شیوخ ، یتیبرت  هزومآ  نیلوا  رد  ناشیا 

. مینک فارتعا  ناشمیظع  قح  عیفر و  ماقم  هبتر و  لضف و  هب  هللا )  تاولص  مهیلع  ناماما (  رضحم  رد  هک  دنهدیم  میلعت  ام  هب  نیریـش  نایب 
ۀمحر و   » هلمج اب  وا ، فاصوا  بقانم و  یخرب  ندرمـش  رب  زا  سپ  دوشیم و  عورـش  ماما  نآ  رب  دورد  مالـس و  اـب  تسخن  تهج ، نیمه  زا 

. دسریم نایاپ  هب  هتاکرب » هللا و 
نانآ زا  هک  ره  تسین و  یندـشادج  نانآ  زا  زگره  هک  دـنک  یم  یفرعم  ناماما  هارمه  ار  قح  ترایز ، نیا  رد  مالّـسلا )  هیلع  يداـه (  ماـما 

حیرـصت ناناملـسم ، مالـسا و  رد  هللا )  تاولـص  مهیلع  ناماما (  عیفر  هاگیاج  هب  هراشا  اـب  نینچمه  ناـشیا  دـش . دـهاوخ  هارمگ  دوش ، رود 
. تسا بجاو  مدرم  رب  شظفح  هک  دنتسه  یتناما  نآ  و  نید ، رد  ناهاوگ  تسار و  هار  هارهاش ، نانآ  هک  دنکیم 

. دنرامگ تمه  ترایز  نیا  تاعوضوم  يدنب  میسقت  هب  ات  دنا  هدومن  یعس  زین  ناملاع  زا  مادک  ره 
شرافس زا  یکی  مالسا  رد  ندومن  مالـس  ًاعطق  اه ؛ مالـس  هرابرد  لوا ؛ لصف  تسا . هدرک  میـسقت  لصف  جنپ  هب  ار  همان  ترایز  نیا  یچنابق ،

یناهج فرع  رد  دراد و  يزاتمم  هاگیاج  زین  يرشب  ینید  ریغ  ینید و  ياه  نییآ  همه  رد  هکلب  تسین و  یکـش  نآ  رد  تسا و  دکؤم  ياه 
موصعم هب  مالـس  رد  هک  انعم  نیدب  دراد ؛ قرف  موصعم  ریغ  رب  مالـس  اب  موصعم  رب  مالـس  سفن  هک  درک  شومارف  دـیابن  اما  تسا  هدیدنـسپ 

دیاـب یم  نوـچ  تسا و  هارمه  هللا )  تاولـص  مهیلع  تیب (  لـها  تاّیـصوصخ  زا  یخرب  رکذ  اـب  هکلب  تسین  لوـمعم  تـیحت  ضرع  ًاـفرص 
. تسا هدش  نایب  ناشدوخ  بناج  زا  هدوب و  روثأم  هک  مینک  نانآ  راثن  ار  یمالس  ات  تسا  کین  دوش ، هراشا  ناراوگرزب  نآ  تایصوصخ 

یم حرطم  تداهش  ود  مالـس ، زا  سپ  ترایز  نیا  رد   ( . ملّـسلاو هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ (  توبن  ادخ و  یگناگی  هب  فارتعا  ؛ مود لصف 
 ( . ملّسلاو هلآو  هیلع  هللا  یّلص  مرکا (  ربمایپ  تلاسر  رب  تداهش  مود  «. هللا الا  هلا  الا  دهشا  : » لاعتم دنوادخ  یناگی  هب  تسخن  دوش ؛

ییاوشیپ هب  هدـش ، هراشا  تداهـش  ود  زا  سپ  ترایز  نیا  رد  . تما نیب  رد  هللا )  تاولـص  مهیلع  تیب (  لها  هاگیاج  هب  فارتعا  ؛ موس لـصف 
امـش هک  مهد  یم  یهاوـگ  و  نوـبّرقملا :». ... نوـمّرکملا  نوـموصعملا  نودـشارلا  هّمئـألا  مّکنأ  دهـشأو  دوـش « : یم  هراـشا  تارـضح  نآ 

. دیتسه ... بّرقم راوگرزب  موصعم ، هتفای ، تیاده  نایاوشیپ 
تیالو ییارگمه  هب  میهد و  یم  تداهـش  هللا )  تاولـص  مهیلع  تیب (  لـها  زا  یناوارف  بقاـنم  لـیاضف و  تاـماقم ، تیـالو ، هب  عقاو  رد  و 

«. هللا یلاو  دقف  مکالاو  نم  : » دوش یم  هراشا  دنوادخ  اب  ناشیا 
 ( هللا تاولص  مهیلع  تیب (  لها  اب  يو  هطبار  عون  رئاز و  هاگیاج  هب  اه ، زارف  نیا  رد   ( . هللا تاولص  مهیلع  همئا (  اب  رئاز  هطبار  ؛ مراهچ لصف 

یلام و یلها و  یما و  منتا و  یباب  : » تراـبع زا  نآ ، زاـغآ  هک  تسا  مالّـسلا )  هیلع  ماـما (  رـضحم  هب  يداـقتعا  یناـبم  هضرع  دراد و  هجوت 
مکبراـح نمل  برح  مکملاـس و  نمل  ملـس  هب  مترفک  اـمب  مکودـعب و  رفاـک  هب  متنما  اـمب  مکب و  نموم  ینا  مکدهـشا  هَّللادهـشا و  یترـسا 

. تسا  ...« مکتعافش ینقزر  مکتعاطل و  ینفقو  مکتالاوم و  یلع  تییح  ام  ادبا  هَّللا  ینتبثف  ...
هاگیاج هب  هراشا  تفگ و  نیتداهـش  دش و  دراو  تشاد و  مالـس  ضرع  تفرگ و  لوخد  نذا  رئاز ، هک  نآ  زا  سپ  . لّسوت اعد و  ؛ مجنپ لصف 

یم يرای  تارضح  نآ  زا  دنک و  یم  زارد  ناشترـضح  هب  لّسوت  تسد  لاح ، داد ، نانآ  تمظع  هب  رارقا  تداهـش و  درک و  ناراوگرزب  نآ 
. دیوج یم  هّجوت  لاعتم  يادخ  هب  ناراوگرزب  نآ  هلیسو  هب  دهد و  یم  رارق  عیفش  دنتسه ، دنوادخ  دزن  نادنموربآ  هک  ار  اه  نآ  دبلط و 

تسا هدرک  میسقت  شخب  هب 4  ار  همان  ترایز  نیا  یناخ ، اما 
نزاخم دوخ ، تسا و  ناگتشرف  هاگدورف  ناشیاههناخ  هک  یتیب  لها  دوشیم ؛ زاغآ  تیب  لها  رب  دورد  مالس و  اب  همانترایز  تسخن  شخب 

ثیح زا  بیترت  هب  هللا )  تاولـص  مهیلع  تیب (  لها  اه  نآ  رد  هک  دراد  ینـالوط  دـنب  شخب 4  نیا  دناناربمایپ . نارب  ثاریم  ادـخ و  شناد 
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ماجنارـس و  لـمع ، رد  صـالخا  ندوـب ، یهلا  تمحر  ملع و  رهظم  تما ، تیادـه  ملّـسلاو ، )  هلآو  هـیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ (  يدـنواشیوخ 
. دنوشیم شیاتس  يرگید  یلک  فاصوا 

لوصا ةرود  کی  شخب ، نیا  رد  هک  یعیـش  دـیاقع  لوصا  رب  لصفم  تسا  یتداهـش  لـک ، زا  مجنپ  ود  دودـح  رد  یمجح  اـب  مود ، شخب 
مهیلع تیب (  لها  تیـالو  ملّـسلاو ، )  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ (  تلاـسر  دـنوادخ ، تینادـحو  هب  رارقا  زا  دوشیم : رورم  هعیـش  دـیاقع 

دُعب برق و  هکنیا  اـت  یهلا ، دودـح  ۀـماقا  مالـسا و  شرتسگ  هار  رد  ناـشیاه  یناـشفناج  ناـنآ ، تافـص  رگید  تمـصع و  هللا ، )  تاولص 
یهاوگ اب  شخب ، نیا  ياهدنب  نیرخآ  رد  دناهتفای . هللا )  تاولص  مهیلع  تیب (  لها  اب  هک  دش  دهاوخ  نیعم  یتبـسن  ۀیاپ  رب  ادخ ، اب  نامدرم 

و تقلخ ، ناـهج  رد  ناـنآ  يراـصحنا  هاـگیاج  تسا : هدـش  دـیکأت  رما  ود  رب  هللا )  تاولـص  مهیلع  تیب (  لـها  تنیط  روـن و  یگناـگی  هـب 
. هاگیاج نیا  زا  ناشیا  ۀمه  يرادروخرب 

تاولص مهیلع  تیب (  لها  اب  تعیب  رد  ییاه  نایب  یلک  روط  هب  ناوتیم  ار  اه  نآ  هک  تسا  دنب  لماش 5  دوخ  هباشم ، یمجح  اب  موس  شخب 
، لوا دنب  نومـضم  هژیو  هب  دوشیم . زاغآ  ناتیادف  هب  مردام  ردپ و  لام و  ناج و  ریبعت  اب  اهدنب  نیا  ۀمه  درمـشرب . ناشحدم  سپـس  و  هللا ) 

تموکح يرارقرب  ِراظتنا  هب  ار  يو  هک  ییاربت  الوت و  تسا ؛ نادناعم  نید و  نانمـشد  زا  يو  ترفن  اربت و  و  ماما ، اب  رئاز  ِدیدش  يالوت  نایب 
، نآ زا  شیپ  هچ  نامز و  نآ  رد  هچ  يراکمه  يرادافو و  نامیپ  اب  هارمه  دناشنیم و  تعجر  زا  سپ  هللا )  تاولص  مهیلع  تیب (  لها  لدع 

نییبت و  هللا )  تاولـص  مهیلع  تیب (  لها  يارب  یفاصوا  نایب  یگمه  دعب ، دـنب   4 دروخیم . دنویپ  ع )  ماما (  تعافـش  هب  رئاز  يراودیما  هب 
؛ تسا هدرک  متخ  ناشیا  هب  مه  و  هدوشگ ، ناشیا  دوجو  نمی  هب  ار  يریخ  ره  باب  دنوادخ  هک : لیبق  نیا  زا  دناقلخ ؛ ملاع  رد  نانآ  هاگیاج 
؛ تسا یهلا  رهق  بجوتـسم  ناشیا  تیـالو  رکنم  درادـن ؛ هللا )  تاولـص  مهیلع  همئا (  هب  ندروآ  يور  زا  يریزگ  دـیوجب ، ار  ادـخ  سک  ره 

مهیلع تیب (  لها  یتسود  هیاس  رد  اهنت  هکنیا  ماجنارس  و  دناهدیهراو ؛ خزود  شتآ  ایند و  تالکـشم  یهارمگ ، زا  ناشیا  ببـس  هب  نایعیش 
. تسا رسیم  ناناملسم  تدحو  هللا ، )  تاولص 

مهیلع همئا (  زا  رتکیدزن  یعیفـش  رئاز  رگا  هکنیا  رب  هیکت  اـب  تسا ، یهلا  هاـگرد  هب  هنایوجتعافـش  ياـعد  کـی  تراـیز ، ِیناـیاپ  شخب 
بلط ادـخ  زا  هدـش ، تراـیز  ِماـما  هاـگیاج  رب  هیکت  اـب  نوـنکا ، دـیدرگیم و  لـسوتم  ودـب  تشاد ، غارـس  یهلا  هاـگرد  هـب  هللا )  تاوـلص 

. تسا ناشیا  تعافش  هب  لین  و  هللا )  تاولص  مهیلع  تیب (  لها  رتهب  تخانش  زین ، وا  تجاح  دراد . ییاورتجاح 

شسرپ هب  خساپ  زارف و  ود  هب  یهاگن  مراهچ : ثحبم 

يراگزاس هب  ناوت  یم  عبتت  اب  اما  دـشابن  یلقن  یلقع و  لیالد  تایآ و  اب  راگزاس  ترایز  نیا  ياـهزارف  یخرب  هیلوا ، هاـگن  رد  تسا  نکمم 
. دیسر نآ  لماک 

ان ْمَُهباـسِح » اـْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث  ْمَُهباـیِإ  اـْنَیلِإ  َّنِإ   » هفیرـش هیآ  اـب  مکیلع » مهباـسح  مکیلا و  قلخلا  باـیا  و  : » زارف لوا ، هاـگن  رد  هنومن ، ناونع  هب 
. تشاد رظن  دم  ار  یتاکن  نآ  حیضوت  رد  دیاب  اما  تسا  راگزاس 

ناتـسود و هک  تسا  نآ  يانعم  هب  مکیلا » قلخلا  باـیا  و   » تراـبع سپ  دـنیوگ  دـصقم  فرط  هب  ار  هدارا  اـب  تشگزاـب  باـیا »  » ياـنعم . 1
دقفت و دروم  هک  نیا  يارب  دنـشاب  ناتـسود  زا  رگا  هک  ارچ  دنیامنیم  تشگزاب  دوخ  هدارا  اب  نانآ  يوس  هب  نیموصعم  تارـضح  نانمـشد 
یهلا و يایلوا  تاماقم  هب  ملع  اب  یخرب  دنشاب  نافلاخم  زا  رگا  دندرگیم و  رب  نیموصعم  يوس  هب  دنریگ  رارق  ناش  مارکا  ماعنا و  لضفت و 
ناـشرون و زا  يریگهرهب  هب  عـمط  مـشچ  دـنوشیم و  رـضاح  هنحـص  نآ  رد  یهلا ، ياـیلوا  زا  اـه  نآ  فـص  يزاسادـج  تـهج  هـب  یخرب 

. دنراد تمایق  رد  ناشفطل 
رد ًابلاغ  تسا  هدمآ  يربط  ریـسفت  رد  هکنانچ  و  ْمَُهباسِح » اْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث  ْمَُهبایِإ  اْنَیلِإ  َّنِإ  : » تسا هدـمآ  ریغلا  عم  ملکتم  ظفل  هب  هفیرـش  هیآ  . 2
زا معا  یهلا  نارازگراـک  عیمج  نآ  زا  دارم  تسا و  هداد  تبـسن  دوخ  هب  عـمج  ظـفل  هب  هناحبـس  قـح  ترـضح  هک  ناـمز  ره  دـیجم  نآرق 
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دشاب هدوب  هعومجم  نیا  لماش  زین  هللا )  تاولص  مهیلع  راهطا (  همئا  هک  انعم  نیا  رد  تسین  يداعبتسا  دشابیم و  ناربمایپ و ...  ناگتشرف و 
هیآ ترایز و  زارف  نایم  یـضقانت  نیا  و  دـنناوتن . هللا )  تاولـص  مهیلع  يدـه (  همئا  ارچ  درک  دـنناوت  باسح  هکئـالم ، هاـگره  هک  نیا  هچ 

ندوب بآـم  ندوب و  بساـحم  لوط  رد  همئا  ندوـب  عـجرم  ندوـب و  بساـحم  ساـسا  نیا  رب  تسا . نآ  دـیؤم  هکلب  دروآیمن  دـیدپ  هفیرش 
. نآ ضرع  رد  هن  تسا  یلاعت  يادخ 

یلا مهمالک و  یلا  مهیلا و  مهروما  عیمجل  ایندلا  یف  قلخلا  عوجر  يا  : » دناهدروآ ترایز  زا  زارف  نیا  ریسفت  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  . 3
تـشگزاب ةریثک : » رابخا  هیلع  تلد  امک  انئایلوا  یلا  يا  مهبایا » انیلا  نا   » یلاعت هلوقب  دارملاف  رهظا  وه  باسحلل و  همایقلا  یف  وا  مهدـهاشم 

رد تسا و  ناشینارون  دـقرم  هسدـقم و  ناتـسآ  هب  نانآ و  شخب  تاـیح  نانخـس  ناراوگرزب و  نآ  هب  ناـشروما  یماـمت  رد  اـیند  رد  مدرم 
تایاور هک  تسام  ءایلوا  يوس  هب  مدرم  تشگزاب  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  دارم  تسا و  رتراکـشآ  اـنعم  نیا  هک  یـسرباسح  يارب  تماـیق 

. دنکیم تلالد  دییأت و  ار  نآ  يدایز 
« ًاْرمَأ ِتارِّبَدُْملاَف   » نآرق رد  هک  دراد  يدایز  ناگتـشرف  ملاع ، رما  ریبدت  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  دـیآیم  تسد  هب  دـیجم  نآرق  تایآ  زا  . 4

. تسا هدش  ریبعت 
رگا و  دراد ؟ تافانم  دیحوت  اب  نیا  ایآ  دننک  یگدیـسر  مدرم  باسح  هب  ات  دـنبای  روتـسد  ناگتـشرف  زا  ینارومام  تمایق ، زور  رد  رگا  لاح 
ناـنآ يوس  هب  قئـالخ  دنـسریم و  ار  ناگدـنب  باـسح  ناحبـس ، دـنوادخ  ناـمرف  نذا و  هب  هللا )  تاولـص  مهیلع  نیموصعم (  همئا  میئوگب 

دراد !؟ تافانم  دیحوت  اب  ایآ  تسامش  اب  ادخ  نامرف  هب  هَّللا و  نذا  هب  مدرم  باسح  دنیآیم و 
 ( هللا تاولص  مهیلع  همئا (  اسب  هچ  تسا و  قح  ترضح  روتسد  هب  راگدرورپ و  ترضح  نذا  هب  هک  ارچ  درادن  دیحوت  اب  یتافانم  ریبعت  نیا 

. دنشابیم سرباسح  ناگتشرف  زا  رتالاب 
زین تسا و  هداد  رارق  تمایق  زور  ناهاوگ  ناونع  هب  ار  شیوخ  ءایلوا  ناربمایپ و  ناگتـشرف و  ناحبـس  دـنوادخ  دـیجم ، نآرق  تایآ  قبط  . 5

اب درادن و  یتافانم  دیحوت  اب  درادـن و  دـنوادخ  یـسرباسح  اب  یتافانم  نیا  تسا و  هداد  رارق  باذـع و ...  یـسرباسح و  رومأم  ار  ناگتـشرف 
تسا . راگزاس  زین  تایاور  تایآ و 

رد ار  نآ  هک  ثیغلا »...  لّزنی  مکب  متخی و  مکب  هَّللا و  حـتف  مکب  : » زارف هب  ددرگ  یم  رب  هنیمز ، نیا  رد  حرطم  ياـه  شـسرپ  زا  رگید  یکی 
تکرب هب  نآ  شنیرفآ  نیوکت و  ماظن  يرارقرب  تمحر و  لوزن  هک  تفگ  دـیاب  اما  دـنا . هدـید  دـنوادخ  یلاعفا  دـیحوت  اب  داضت  تاـفانم و 

ماظن شنیرفآ و  ییاـغ  تلع  ینعی  تسا . هللا )  تاولـص  مهیلع  راـهطا (  همئا  و  ملّـسلاو )  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا (  ربماـیپ  یمارگ  دوجو 
. دنتسه ناراوگرزب  نآ  نیوکت ،

ناسنا نیرترب ، و  َراهَّنلا » َو  َْلیَّللا  ُمَُکل  َرَّخَس  َو  ِْنیَِبئاد  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  ُمَُکل  َرَّخَس  : » تسا هدومن  ناسنا  رخسم  ار  ملاع  همه  دنوادخ  یفرط  زا 
ناراب رگا  ینعی  دـنلماک  ناسنا  يالعا  هنومن  هک  دـنا  هللا )  تاولـص  مهیلع  راهطا (  همئا  و  ملّـسلاو )  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا (  ربمایپ  اـه ،

ناـگرزب نیا  تسا  ناراوگرزب  نآ  دوجو  تکرب  هب  دوشیم  عفد  ناـهج  زا  اـهالب  رگا  تسا  رارقرب  نیمز  اهنامـسآ و  رگا  دوـشیم ، لزاـن 
. درادن تافانم  مه  دیحوت  اب  هلأسم  نیا  دناتقلخ و  ییاغ  فده 

دوشیم . لماش  ار  توکلم  کلم و  ملاوع  همه  رد  عیرشت و  نیوکت و  روما  مامت  متخ  حتف و  ترابع  قالطا 
هرابرد ار  نآ  عوضوم  زارف و  نیا  يانعم  ینعی  دنا ، هدید  زارف  نیا  يارب  ار  رتهب  ییانعم  زین  یـسلجم  همالع  نوچمه  یخرب  رگید ، فرط  زا 

: تسامـش همیرک  تلود  اب  مه  نآ  شخب  نایاپ  تسامـش و  اب  ماظن  رد  یهلا  تفالخ  زاغآ  دنا : هتفگ  هکلب  دـنا  هتـسنادن  ناهج  روما  ریبدـت 
هلودلا لودلا و  رخآ  مکتلود  يا  متخی  مکب  هلـصلا و  وا  هببـسلا  لمتحت  ءابلا  تاریخلا و  عیمج  وا  هفالخلا  وا  دوجولا  یف  يا  هَّللا  حتف  مکب  »

رد تلود  نیرخآ  امش  تلود  زین  درک و  زاغآ  امش  اب  ار  تکرب  ریخ و  همه  ای  شیوخ  تفالخ  ای  شنیرفآ  دنوادخ  مکل : » اضیا  هرخالا  یف 
رگید هب  دنوادخ  امـش  تلود  هلیـسو  هب  تسامـش و  يارب  زین  تمایق  تلود  زین  دـناسریم و  نایاپ  هب  ار  ناهج  نآ  اب  دـنوادخ  هک  تسایند 
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. دهدیم نایاپ  اهتلود 
قح ترـضح  یهلا  تفالخ  ماقم  ندـش  زئاح  رد  هللا )  تاولـص  مهیلع  راهطا (  همئا  هک  تسا  نینچ  ینارون  زارف  نیا  ياـنعم  رگید  ناـیب  هب 
وا ناربمایپ  یهلا و  يافلخ  مامت  متخ  ناونع  هب  ناشیا  يرهاظ  ییایند و  ماقم  هچ  رگا  دـناهدوبر و  ناـگمه  زا  ار  تقبـس  يوگ  زین  هناـحبس ،

يوترپ روهظ و  زین  ءایبنا  ریاس  تفالخ  ماقم  هدوب و  مدـقم  یهلا  ءایبنا  مامت  زا  یلاثم  یلثمت و  تقلخ  نطاب و  تهج  هب  نکل  تسا  نیمز  رد 
تفای نایاپ  نامز  زا  یـصاخ  عطقم  رد  ناشیا  دوخ  تفالخ  اب  هدـیدرگ و  زاغآ  مدآ  ترـضح  تفالخ  اب  هک  تسا  دـنلب  عینم و  ماقم  نآ  زا 

دنتسه . هناحبس  قح  ترضح  یهلا  تفالخ  هبترم  ماجنا  زاغآ و  ناشیا  سپ 
: مینکفا یم  رظن  اه  نآ  زا  یخرب  هب  لاح  هک  دنکیم  دییأت  دیکأت و  ار  بلطم  نیا  زین  يددعتم  تایاور 

یلاح رد  مدوب  ربمایپ  نم  نیطلاو : » ءاملا  نیب  مدآ  ًایبن و  ُتنک  : » دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  ملّسلاو )  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  مرکا (  ربمایپ  زا 
. دوب هدشن  هدیرفآ  زونه  مدآ  هک 

ار ام  دنوادخ  ُهَِحبَُـسن : » اّنُک  َرانالَو  ۀَّنَج  الَو  َشرَعال  َو  ۀّیحْدَم  َضراال  َو  ۀّیْنبَم  ِءامَـسال  ُثیَح  ُنَحن  ُهَّللا  اَنَقَلَخ  : » دـنیامرف یم  نینچمه  ناشیا 
دوجو منهج  تشهب و  شرع و  هک  یناـمز  زونه  دوب و  هدـشن  هدرتـسگ  زوـنه  نیمز  دوـبن و  هتـشارفارب  زوـنه  نامـسآ  هک  دـیرفآ  یماـگنه 

. میدوب لوغشم  راگدرورپ  ترضح  حیبست  هب  ام  تشادن 
َو َراـهَّنلا  ءوُضَو  َسْمَّشلاَو  َحوَْللا  َو  َشرَْعلا  َقَلَخ  َُّمث  ّیلع  ُرُون  ُهنِم  َقتَفَف  يرُون  ُهَّللا  َقَلَخ  اـم  ُلَّوا  : » دـنا هدوـمن  هراـشا  نینچ  زین  رگید  یلقن  رد 
ظوفحم و حول  شرع و  هاگنآ ، تفاکـش  ار  یلع  رون  نآ  زا  دوب و  نم  رون  دـیرفآ  دـنوادخ  هچنآ  نیتسخن  ۀَـفِرعَْملاو : » لقَْعلاَو  ِراْصبالارُون 

. دیرفآ ار  تفرعم  قع و  ناگدید و  رون  زور و  ییانشور  دیشروخ و 
وا هدـننک  قیدـصت  نیلوا  شلوسر و  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نم  یتسار  هب  دیـشاب  هاگآ  تسا : هدـش  تیاور  مالّـسلا )  هیلع  یلع (  ماما  زا  زین  و 

مدومن . قیدصت  دوب  دسج  حور و  نیب  مدآ  هک  یلاح  رد  ار  وا  انامه  متسه 
: هلمج زا  دنا . هدومن  هراشا  ناراوگرزب  نآ  ندوب  ضیف  هطساو  هب  زین  نافراع  ناملاع و  هنیمز ، نیا  رد 

نآ دنتسه و  رورس  نآ  تمعن  راوخهزیر  دوهش  بیغ و  ملاوع  زا  دوجو  هریاد  مامت  : » دیامرف یم  لماک  ناسنا  هرابرد  ینیمخ  ماما  ترـضح 
هدافتسا قیال  تادوجوم  زا  يدحا  دوبن ، وا  هقلطم  تیالو  تیناحور و  ماقم  رگا  تسا و  قلخ  قح و  نیب  طبر  قح و  ضیف  هطساو  راوگرزب 

نطاب رهاظ و  ملاوع  نیا  زا  کی  چـیه  رد  تیادـه  رون  درکیمن و  تادوجوم  زا  يدوجوم  هب  روبع  قح  ضیف  دوبن و  يدـحا  بیغ  ماقم  زا 
« . دیباتیمن

بناـج زا  تادوجوم  ریاـس  تقلخ  رد  ناـشیا  يرون  تقلخ  تطاـسو  هللا )  تاولـص  مهیلع  راـهطا (  همئا  ندوب  زاـغآ  زا  دوصقم  نیا  رباـنب 
دراد . ریذپانراکنا  یترورض  نآ ، يارجم  ضیف و  هطساو  ملاع ، رد  ضیف  نایرج  یتسه و  ققحت  يارب  و  تسا . لاعتم  دنوادخ 

نیمز و يور  رب  دـنوادخ  ياهتجح  همئا  ام  : » دومرف هللا )  تاولـص  مهیلع  همئا (  ندوب  ضیف  هطـساو  هراـبرد  مالّـسلا )  هیلع  اـضر (  ماـما 
ناگدیزگرب دنوادخ و  ناهاوگ  مکحم و  نامسیر  اوقت و  هملک  همئا  ام  میتسه  یهلا  ّرـس  ناراد  تناما  شناگدنب و  نایم  رد  يو  نانیـشناج 

دـیآیم و دورف  ناراب  زین  دـننکیمن و  طوقـس  دـناهدش و  هتـشاد  هگن  نیمز  نامـسآ و  ام  دوجو  ببـس  هب  میتسه  شناگدـنب  ناـیم  رد  يو 
رگا تسین . یلاخ  ناهنپ  هچ  راکـشآ و  هچ  تیبلها  ام  زا  یمئاـق  ماـما  زا  نیمز  یناـمز  چـیه  دریگیم . ارف  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  تمحر 

«. دربیم ورف  دوخ  ماک  رد  ار  ناگدش  قرغ  ایرد ، هک  روط  نامه  دربیم  ورف  دوخ  رد  ار  شنانکاس  دشاب  مئاق  ماما  نودب  زور  کی  ینیمز 

هریبک هعماج  ترایز  رد  ولغ  دوجو  ییاور  ان  مجنپ : ثحبم 

هنیک و ای  دـیدش و  تبحم  زا  هدـمآرب  ولغ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اـما  تسا . ییوگ  هفازگ  طارفا ، قارغا ، يورهداـیز ، تغل  رد  ولغ  ياـنعم 
دوشیم . تقیقح  زا  يرود  بجوم  هدروآ و  دیدپ  ار  یصاخ  یعامتجا  یگنهرف  نایرج  دروم  ود  ره  ردهک  تسا  قیمع  ترفن 
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مهتیهولأب لوقلاب  نوکی  اّمنإ  مالسلا  مهیلع  ۀّمئألاو  یبنلا  یف  ّولغلا  ّنأ  ملعإ  : » دسیون یم  ولغ  فیرعت  رد  هیلع )  هللا  همحر  یـسلجم (  هماّلع 
لوقلا وأ  ءایبنأ ... اوناک  مّهنأ  مهب ... دـّحتا  وأ  مهیف  ّلح  یلاعت  هّللا  ّنأ  وأ  قزرلاو ، قلخلا  یف  وأ  هّیدوبعملا  یف  یلاعت  هّلل  ءاکرـش  مهنوکب  وأ 

ّتلد امک  نیدـلا ، نع  جورخو  رفکو  داحلإ  اهنم  ّلکب  لوقلاو  یـصاعملا . كرتب  اهعم  فیلکت  الو  تاـعاطلا  عیمج  نع  ینغت  مهتفرعم  ّنأـب 
تاولص مهیلع  هّمئا (  و  ملّـسلاو )  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ (  هرابرد  ولغ  هک  نادب  اهریغو :» هفلاسلا  رابخألاو  تایآلاو  هّیلقعلا  ّهلدألا  هیلع 

قزر و شنیرفآ ، ندوب ، دوبعم  رد  لاعتم  دـنوادخ  اب  نانآ  ندوب  کیرـش  اـی  ناـنآ  ّتیهولا  هب  لـئاق  یـسک  هک  نیا  رد  تسا  رـصحنم  هللا ) 
ربمایپ هّمئا ، دـیوگب  ای  هدـش ... دـحتم  نانآ  اب  لاـعتم  دـنوادخ  اـی  تسا ، هدرک  لولح  ناراوگرزب  نآ  رد  دـنوادخ  دـیوگب  اـی  دوشب ، يزور 

نیا همه  تسین . ناهانگ  كرت  هب  یفیلکت  نیا  دوجو  اب  دزاس و  یم  زاین  یب  تاعاطا  همه  زا  ار  ناسنا  نانآ  تخانـش  دـیوگب  اـی  و  دنتـسه ،
نیا رگ  ناـیب  هتـشذگ و ... تاـیاور  ینآرق و  تاـیآ  یلقع و  ياـه  لـیلد  هک  ناـس  نآ  تسا ، نید  زا  جورخ  يزرورفک و  داـحلا ، بلاـطم 

. تسانعم
هک مالّـسلا )  هیلع  یلع (  ماما  نامز  تسخن و  ياهههد  رد  نایلاغ )  ناگدـننکولغ (  ناـیرج  هب  ددرگ  یم  رب  مالـسا ، رد  نآ  داـجیا  هنیـشیپ 

. تشگ لامعا  زین  هللا )  تاولص  مهیلع  همئا (  ریاس  طسوت  دروخرب  هویش  نیا  دنتخادرپ و  نایرج  نیا  اب  زیتس  هب  هناتخسرس  ناشیا  هتبلا 
رد یعـس  يراتفر  هچ  يراتفگ و  هریـس  قیرط  زا  هچ  هرامه  هکلب  دندوبن  یـضار  نایلاغ  هویـش ي  نیا  زا  اهنت  هن  هللا )  تاولـص  مهیلع  همئا ( 

. دنتخادرپ یفارحنا  نایرج  نینچ  اب  هلباقم  هب  هنیمز  نیمه  رد  دندوب و  باوص  هار  هرسان و  زا  هرس  ندرک  صخشم 
. مینکفا یم  رظن  هللا )  تاولص  مهیلع  تیب (  لها  تایاور  دراوم و  نیا  زا  یخرب  هب  لاح 

كرابت هّللا  ّنإف  یّقح ، قوف  ینوعفرت  ال  : » دیامرف یم  شترـضح  هک  میناوخ  یم  ملّـسلاو )  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ (  ربمایپ  زا  یتیاور  رد 
يربمایپ هب  ارم  هک  نآ  زا  شیپ  یلاعت  يادـخ  هک  ارچ  دـیربن  رتالاب  متـسه  هچ  نآ  زا  شیب  ارم  ًاّیبن :» ینذـّختی  نأ  لبق  ًادـبع  ینذـّختا  یلاعت 

. تسا هدیزگرب  یگدنب  هب  دنیزگرب ،
نم ءيرب  ّینإ  ّمهللا  : » دـیوج یم  يراز  یب  یلاـغ  تعاـمج  زا  ناـشیا  هک  هدـمآ  مالّـسلا )  هیلع  یلع (  ناـنمؤم  ریما  زا  يرگید  تـیاور  رد 

میرم نب  یسیع  يرود  ناس  هب  نایلاغ ، زا  نم  ایادخ  ًادحأ :» مهنم  رصنت  الو  ًادبأ  مهلذخا  ّمهللا  يراصنلا . نم  میرم  نب  یسیع  ةءاربک  ةالغلا 
. نکن يرای  ار  نانآ  زا  یسک  نادرگ و  راوخ  ار  نانآ  هراومه  ایادخ  متسه . رود  اراصن  زا 

ام دروم  رد  زگره  متئـش :» ام  انلـضف  یف  اولوقو  نوبوبرم ، دیبع  ّانإ  اولوق : انیف ، ّولغلاو  مکاّیإ  : » دـنیامرف یم  نایعیـش  هب  يا  هیـصوت  رد  ناشیا 
. دییوگب دیتساوخ  هچ  نآ  ام  يرترب  دروم  رد  میتسه و  ادخ  هتفای  تیبرت  ناگدنب  ام  دییوگب : دییامنن . ولغ 

، هدمحبو هناحبس  نوفـصی  اّمع  لجو  زع  هّللا  یلاعت  : » دومرف هک  تسا  فیرّـشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع (  یلو  ترـضح  زا  نینچمه 
شیاتس دروم  تسا و  هّزنم  كاپ و  تسا . رتارف  دننک  یم  فیـصوت  هچ  نآ  زا  لاعتم  دنوادخ  هتردق :» یف  الو  هملع  یف  هئاکرـش  نحن  سیل 

. وا يدنم  ناوت  تردق و  رد  هن  میتسه و  کیرش  وا  شناد  ملع و  رد  هن  ام  تسا .
همامإ هّمئألا  ریغل  وأ  ةّوبن  وأ  هیبوبر  هّمئألل  یعّدا  وأ  هّیبوبر  ءایبنألل  یعّدا  نمف  دیامرف « : یم  مالّسلا )  هیلع  اضر (  ماما  ترـضح  یتیاور  رد 
ناماما ریغ  يارب  ای  يربمایپ ، ای  یبوبر  ماقم  هّمئا  زا  یکی  يارب  ای  ّتیبوبر  ماقم  ناربمایپ  يارب  سک  ره  ةرخآلاو :» ایندـلا  یف  ءآرب  هنم  نحنف 

. میتسه راز  یب  ترخآ  ناهج  ایند و  رد  وا  زا  ام  دنک ، اعّدا  ییاوشیپ  تماما و  ماقم 
اهّلک هذـه  ّنأ  معزیو  مکتالاوم  لحتنی  نم  یعم  ّنإف  هّللا ! لوسر  نبای  : » دـسرپ یم  مالّـسلا )  هیلع  اضر (  ماـما  زا  يوار  يرگید  تیاور  رد 
اّمع هّللا  ناحبس  لاق : ًاقرع و  ّببصَتَو  هصئارف  تدعترا  مالسلا  هیلع  اضرلا  اهعمس  اّملف  نیملاعلا . ّبر  هّللا  وه  ّهنأو  مالـسلا  هیلع  یلع  تافص 

اب نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  نیبراشلا :» یف  ًابراشف  نیلکآلا  یف  اًلکآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ناک  سیل  وأ  ًاریبک . ًاّولع  نورفاکلا  نوملاظلا  لوقی 
نامه وا  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  تافص  اه ، نیا  همه  هک  تسا  نیا  شرادنپ  ددنب و  یم  دوخ  هب  ار  امـش  تالاوم  هک  متـسه  انـشآ  یـسک 

. تسا نایناهج  راگدرورپ  ادخ و 
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كاپ و دومرف : تفرگ و  ارف  ار  شکرابم  ندب  قرع  دـیزرل و  شندـب  ياضعا  دینـش ، ار  نخـس  نیا  مالّـسلا )  هیلع  اضر (  ماما  هک  یماگنه 
اذغ ناگدنروخ  اذغ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نیا  هن  رگم  نازرورفک . نارگ و  متـس  راتفگ  زا  هبترمدـنلب  لاعتم و  دـنوادخ  تسا  هّزنم 

بلاـج تاـیاور  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  ینتفگ  دوـب . مدرم  هّیقب  نوـچ  مـه  یناـسنا  وا  يرآ ، دـیماشآ !؟ یم  ناگدـنماشآ  اـب  دروـخ و  یم 
. دراد دوجو  زین  يرگید 

ریاـس نوـچمه  هکلب  تخادرپ  هللا )  تاولـص  مهیلع  همئا (  ریـصقت  صیقنت و  درک و  هشیپ  زین  ار  طـیرفت  دـیابن  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  هـتبلا 
نابز زا  نانآ  فیصوت  تخانش و  هار ، نیرتهب  يرما  نینچ  يارب  دومن . راتفر  هنایم  دومن و  هشیپ  ار  لادتعا  دیاب  یم  مالسا ، نید  ياه  همانرب 

. دشاب یم  ناشدوخ 
هعفر ام  نود  ًاّیلع  اوعـضت  ال  ةزمح ! ابأ  ای  : » دیامرف یم  یلامث  هزمحوبا  هب  مالّـسلا )  هیلع  رقاب (  ماما  تسا . يددعتم  تایاور  هنیمز  نیمه  رد 

دـیهدن و رارق  هداد  رارق  دـنوادخ  هک  یهاگیاج  زا  رت  نییاپ  ار  مالّـسلا )  هیلع  یلع (  هزمحابا ! يا  هّللا :» لعج  اـم  قوف  ًاـّیلع  اوعفرت  ـالو  هّللا 
. دیهدن رارق  هداد  رارق  دنوادخ  هک  ییالاو  ماقم  زا  رتارف 

ار یگرزب  وکین و  زیچ  ره  ناوت  یم  ناشیا ، هرابرد  ّتیقولخم  ّتیدوبع و  ظـفح  اـب  هک  دوب  دـهاوخ  تروص  نیدـب  هلوقم  ود  نیا  نیب  عمج 
. دومن فیصوت  درک و  رکف  ار  تساوخ  نانآ  دروم  رد 

هللا تاولص  مهیلع  هّمئا (  هرابرد  یّقح  بلطم  يربتعم  دنس  قبط  رگا  هک  هنوگ  نامه  ریـصقت ، هار  هب  هن  تفر و  ولغ  هار  هب  دیاب  هن  نیا ، ربانب 
. تفریذپ ار  نآ  دیابن  دشاب ، غورد  رگا  تفریذپ ، ار  نآ  دیاب  دسرب ، ( 

دوش و دقتعم  هدش  دراو  ناشیا  نأش  رد  هچ  نآ  هب  هک  دشاب  يروط  دـیاب  هللا )  تاولـص  مهیلع  هّمئا (  شیاتـس  حدـم و  ماقم  رد  ناسنا  سپ 
ناـنآ دوـخ  هب  دـیاب  زین  نآ  مهف  يارب  دـسر ، یم  وا  هب  هچ  ره  دیـسر و  دـهاوخن  دـیاب  هک  اـج  نآ  هب  وا  لـقع  هچرگ  تسا ، یّمهم  رما  نیا 

. دیامن هعجارم 
ترایز رد  هللا )  تاولص  مهیلع  تیب (  لها  يارب  ولغ  تیوهلا و  يواح  ینیماضم  دوجو  هب  دقتعم  هتساوخ  ان  ای  هتساوخ  یخرب  نایم  نیا  رد 
مالّسلا هیلع  يداه (  ماما  يوس  زا  اوتحم  ترایز و  نیا  حرط  لیلد  هک  تسناد  دیاب  ههبش  نیا  هب  للدم  خساپ  زا  شیپ  دنتـسه . هریبک  هعماج 

. دوب نایلاغ  نایرج  اب  هلباقم  ًاقیقد  ( 
اب مالّـسلا )  هیلع  ماما (  دـندوب . هدرب  الاب  ییادـخ  دـح  ات  ار  هللا )  تاولـص  مهیلع  ناموصعم (  تالُغ ،» » زا يا  هدـع  ناـمز  نآ  رد  هکنیا  هچ 

رود لطاب  يارآ  راکفا و  يوس  هب  لیامت  فارحنا و  زا  ار  شیوخ  یعقاو  نارادتسود  درک و  صخـشم  ار  طیرفت  طارفا و  زرم  دوخ  نانخس 
. تشاد

هکنآ لاح  تسا ، تیدوبع  ةریاد  زا  دیجمت  فیرعت و  ماقم  رد  ناماما  ندرک  جراخ  ّولغ ، زرم  دش ، هراشا  رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه  یفرط  زا 
نازیم نیمه  هب  هچرگ  دوش . هتـسناد  لاعتم  دـنوادخ  نآ  زا  یگرزب  تمظع و  ات  دوش  یم  زاغآ  ریبکت ، راب  دـص  نتفگ  اب  تراـیز  نیا  علطم 

یم رارکت  اه  نآ  یگدنب  تیدوبع و  ناحبـس و  دـنوادخ  هب  هللا )  تاولـص  مهیلع  ناماما (  باستنا  ترایز ، ياج  ياج  رد  هدـشن و  هدنـسب 
. دوش

: هک تفگ  دیاب  ترایز  نیا  رد  زیمآ  ولغ  بلاطم  دوجو  ههبش  هب  للدم  یخساپ  رد  اما 
هنـسح تنـس  زا  يوریپ  هب  زین  هعیـش  گرزب  ناملاع  دناهدوب و  نایلاغ  اب  نازرابم  نیتسخن  زا  دوخ  هللا )  تاولـص  مهیلع  موصعم (  ناماما  -1

. دناهدرمشیم نوعلم  دندرکیم و  مذ  حدق و  ار  نانآ  هدیزرو و  يرود  نایلاغ  زا  هللا ، )  تاولص  مهیلع  موصعم (  ناماما 
تسین و ولغ  زگره  هدودـحم  نیا  رد  ییوگانث  هنرگو  تسا  تیدوبع  هرئاد  زا  دـیجمت  فیرعت و  ماـقم  رد  ناـنآ  ندرک  جراـخ  ولغ  زرم  -2
هب فارتعا  راب  دصکی  هک  نیا  زا  دعب  ینعی  دننک  عورـش  هناگدـص  تاریبکت  اب  ار  دوخ  ترایز  نارئاز  هک  تسا  نیا  ترایز  بادآ  زا  یکی 

دنزادرپب . نانآ  تالامک  شرامش  تیبلها و  ییوگانث  هب  دنتسناد  رترب  ییانث  فصو و  ره  زا  ار  وا  دندرک و  ادخ  تمظع 
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زا ادابم  ولغ ، هب  دـنلیام  عابط  رثکا  هک  دـشاب  نیا  ریبکت ، هجو  دـیاش  دـیوگیم : ترایز  نیمه  يادـتبا  رد  هیلع )  هللا  همحر  یمق (  ثدـحم 
اهنیا . ریغ  ای  دنوش  لفاغ  یلاعت  هناحبسقح و  یگرزب  زا  ای  دنتفا  ّولغ  هب  تارایز  نیا  لاثما  تارابع 

دـیجم و نآرق  تایبدا  نایم  یتافانم  چـیه  هدرک و  ناـیب  یناـبز  هب  ار  هریبک  هعماـج  تراـیز  دـنلب  میهاـفم  ینید  ياـههزومآ  زا  يرایـسب  -3
. درادن دوجو  ترایز  نیا  اب  تایاور 

هنوگنآ دهدیم ، ادخ  یگناگی  تینادحو و  هب  تداهش  ددرگیم و  زاب  بان  دیحوت  هب  تالامک  زا  يرادقم  شرامش  زا  دعب  رئاز  نینچمه 
هل تدهـش  هسفنل و  هللادهـش  امک  هل  کیرـش  هدـحو ال  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  : » دـنهدیم تداهـش  ملعلا  اولوا  هکئـالم و  ادـخ ، دوخ  هک 
 ) مرکا لوسر  ینعی  تالامک ، نیا  هلـسلسرس  تلاسر  تیدوبع و  هب  هاگنآ  میکحلا .» زیزعلا  وه  ّالإ  هلإ  ـال  هقلخ  نم  ملعلا  اولوُأ  هتکئـالم و 
نآ تمارک  هرفس  رـس  رب  هللا )  تاولـص  مهیلع  راهطا (  همئا  یتح  هللا  يوس  ام  دنک  رارقا  ات  دهدیم  تداهـش  ملّـسلاو )  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 

بجتنملا و هدبع  ًادمحم  ّنأ  دهشأ  و  : » تسا هدیسر  تالامک  نیا  هب  تیدوبع  تکرب  زا  ترضح  نآ  دوخ  دناهتـسشن و  ادخ  هدیزگرب  هدنب 
هللا تاولص  مهیلع  تمصع (  تیب  لها  امش (  دیوگیم : الثم ً  دهدیم . همادا  ار  رون  نایاوشیپ  نآ  لیاضف  رکذ  سپس  یضترملا .»... هلوسر 
مایق دیتسه ، یهلا  نامرف  عیطم  ...«. نونمؤت هب  نّولدت و  هیلع  نوعدت و  هللا  یلإ  « ؛... دـینکیم ییامنهار  وا  هب  دـیناوخیم و  ادـخ  يوس  هب  ( ( 
هگن اـهشزغل  زا  دـنوادخ  ار  امـش  هتدارإـب .»... نولماـعلا  هرمأـب  نوماّوقلا  نوعیطملا هللا  « ؛... دـیتسه و وا  هدارا  هب  لـماع  دـینکیم ، وا  رما  هب 

للزلا و نم  هللا  مکمـصع  « ؛ درک ناتریهطت  دینادرگ و  رود  امـش  زا  ار  اهيدیلپ  دومن و  كاپ  یگدولآ  زا  دینادرگ ، نمیا  اههنتف  زا  تشاد ،
مهیلع همئا (  يارب  یلالقتـسا  هنوگچـیه  نیا ، رباـنب  ًاریهطت .» مکرّهط  سجرلا و  مکنع  بهذأ  سندـلا و  نم  مکرّهط  نـتفلا و  نـم  مـکنمآ 

. دیآ شیپ  ولغ  ههبش  ات  هدشن  حرطم  ترایز  نیا  رد  هللا )  تاولص 

( مالسلا مهیلع  ) همئا تمصع  تراهط و  موس : لصف 

هراشا

طسوت مالسلا )  مهیلع  همئا (  تمـصع  تراهط و  هب  ریـشُم  رظان و  هک  هریبک  هعماج  ترایز  زا  ییاهزارف  هب  ات  دوش  یم  یعـس  لصف  نیا  رد 
. دوش هتخادرپ  اه  نآ  زا  مادک  ره  رصتخم  حیضوت  هب  هدش و  تقد  تسا  دنوادخ 

شزغل زا  تشاد  هاگن  لوا : راتفگ 

« للزلا نم  هللا  مکمصع  »
تسا . عافد  اب  هارمه  ظفح  يانعم  هب  زین  و  تسا . ندرک  ظفح  نتشاد و  هگن  ای  كاسما  مْصَعلا :

- ُهَّلَزَتْسا و - اپ )  يدارا  ریغ  ندش  اهر  و  نتـشادرب (  ماگ  نداهن و  ياپ  فدـه  دـصق و  نودـب  ینعی : لصا  رد  ۀَّلَّزلاو  تسا  لّزلا  عمج  للّزلا 
دزغلیم ناسنا  نابز  تشپ  رد  نوچ  دنمانیم ، لالز »  » ار اراوگ  بآ  دـنکفا . )  شیاطخ  هب  ینعی  دراد ( . ار  وا  شزغل  دـصق  هک  تسا  یتقو 

هب زین  هلزلز »  ،» تسا حـصفا  ز »  » ِرـسک هب  هک  ۀـّلِزَم » . » دوریمن ورف  دـنامیم و  ناـهد  رد  هک  اراوـگ  ریغ  بآ  فـالخ  رب  دوریم ؛  نییاـپ  و 
فورح رارکت  دشاب و  نآ  دننام  و  نتفر )  هار  رد  اپ (  ای  لمع  راتفگ ، هشیدنا ، رد  تسا  نکمم  شزغل  نیا  تسا  ندیزرل  ندـیزغل و  يانعم 

دراد . تلالد  انعم  رارکت  رب  لزلز )  ) 
راک دـصق  اب  هکلب  مارح  دـصق  نودـب  مارح  لعف  هک  دوریم  راک  هب  ییاج  رد  ّتلِز  دراد : تواـفت  تیـصعم »  » و بنذ »  » اـب شزغل )  ۀَّلِز ( » »

اهنَع .» ُنطیَّشلا  اَمُهَّلَزَاَف  : » دندروخ عونمم  تخرد  زا  لالح  دصق  هب  هک  هللا  تاولص  مهیلع  اوح  مدآ و  راک  دننام  دوش ؛ ماجنا  لالح 
زا تهازن  رب  للزلا » نم  هللا  مکمـصع   » هلمج ساسا ، نیا  رب  دبای . ققحت  مارح  دصق  هب  مارح  لعف  هک  تسا  يدروم  رد  تیـصعم  بنذ و  اما 
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دنکیم . تلالد  يدمع  ریغ  ياهشزغل  اطخ و 
: دیوگ یم  نینچ  تمصع  فیرعت  رد  هیلع  هللا  همحر  دیفم  خیش 

امهیلع .» هتردق  عم  ۀعاطلا  كرتو  ۀیصعملا  عوقو  هنم  عنمی  ثیحب  فّلکملاب  هّللا  هلعفی  ٌفطل  ۀمصعلا ، »
، تسا عنتمم  تعاط  كرت  تیصعم و  عوقو  زا  فّلکم  هک  يا  هنوگ  هب  دهد ؛ یم  ماجنا  فّلکم  اب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یفطل  تمصع ،

. دشاب راک  رد  يربج  هدش و  تردق  بلس  هک  نآ  یب 
: دسیون یم  هیلع  هللا  همحر  یّلح  همّالع 

، درادن یعاد  تعاطا  كرت  ای  تیـصعم  رب  وا  هک  يا  هنوگ  هب  دهد ؛ یم  ماجنا  فلکم  اب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یناهنپ  فطل  تمـصع ، »
دراد .» ار  نآ  ِناوت  اّما 

. دندرگ اطخ  راچد  یحو ، نتفرگ  رد  ناربمایپ  ملع و  نتفرگ  رد  موصعم  هکنیا  زا  تمصع  تسخن : تسا ؛ مسق  هس  رب  تمصع 
باوصان راتفگ  رادرک و  اجبان و  صیخشت  دندرگیمن و  هابتشا  بکترم  هاگچیه  ینعی  دندرگ . شزغل  اطخ و  راچد  هکنیا  زا  تمصع  مود :

رد هدوب و  نوصم  یلمع  یقالخا و  تاـفارحنا  اـی  يرکف  یملع و  تاـفارحنا  زا  معا  یفارحنا  عون  ره  زا  عقاو  رد  دـنزیمن و  رـس  اـه  نآ  زا 
نادـناخ اما  تسا  یملع  تاـقیقحت  رکفت و  ریـسم  يداـع ، رـشب  ياـه  هاگـشزغل  زا  یکی  هکنیا  هچ  دنـشاب  یم  نوصم  شزغل  قلطم  زا  عقاو 

اب طابترا  اریز  دـبای . یمن  هار  نانآ  كرد  هزوح  هب  تسا  عقاو  فالخ  هک  هچنآ  هاگچیه  دنتـسه و  ناما  رد  زین  شزغل  عون  نیا  زا  تمـصع 
یمن ار  يزیچ  عقاو  زج  اذـل  دـننک و  یم  هدـهاشم  ار  ملاع  هدرک  زاب  ناشناج  ياـضف  هب  ناـشقلاخ  هک  يا  هچیرد  زا  دـنراد و  یتسه  قلاـخ 

دنک . یم  تباصا  عقاو  ریغ  هب  دور و  یم  اطخ  هب  ًاریثک  ود  ره  هشیدنا و  رکف و  اب  ای  دنک و  یم  راک  هبرجت  سح و  اب  ای  يداع  رشب  و  دننیب .
تفلاخم ـالوم  تیولوم  هب  تبـسن  هدوب ، تیدوبع  تمرح  کـته  هیاـم  هک  یلمع  ره  زا  تسا  تراـبع  هاـنگ  دنـشاب . موصعم  هاـنگ  زا  موس :

. دشاب هتشاد  تافانم  تیدوبع  اب  هک  یلوق  لعف و  ره  ینعی  دوش . هدرمش 
هکنیا دوجو  اب  هک  دشاب  هتفای  تسد  يایلقع  توق  نانچ  هب  ینعی  دشاب . رود  هانگ  اطخ و  زا  یصخش  هکنیا  زا  تسا  ترابع  تمـصع  سپ 

، اطخ باکترا  مدـع  رد  دـنوادخ  هتبلا  دـیامن . كرت  ار  نآ  دوشیمن و  عقاو  هانگ  بولغم  تسا ، ناهانگ  همه  ماجنا  هب  رداـق  نارگید  لـثم 
دیامنیم . يرای  ار  موصعم 

. دنا هتفگ  تمصع  یحالطصا  فیرعت  رد  ار  نیماضم  نیمه  هب  بیرق  زین  رگید  ياملع 
يا هنوگ  هب  يونعم  تلاـح  نیا  هک  تسا ، موصعم  رد  ییونعم  تلاـح  ناحبـس و  يادـخ  بناـج  زا  فطل  تمـصع ، تقیقح ، رد  نیا  رباـنب 

. تسا بجوم  ار  يدارا  ریغ  یتح  تعاط  كرت  عنتمم و  وا  زا  ار  تیصعم  رودص  شدوجو ، اب  هک  تسا 
نآرق رد  هّللا ؛» مکمصع  » دشاب یم  ادخ  طسوت  فارحنا  زا  يریگولج  ندومن و  موصعم  هک  نیا  رد  حیرـصت  ترایز و  زا  زارف  نیمه  هباشم 

َكوُّلُِضی .» ْنَأ  ْمُْهنِم  ٌۀَِفئاط  ْتَّمََهل  ُُهتَمْحَرَو  َْکیَلَع  ِهّللا  ُلْضَف  َْولَو ال  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  اجنآ  دراد ، دوجو  زین  دیجم 
. تسا تمصع  نامه  نیا ، دشاب و  یم  یهلا  تمحر  فطل و  لضف ، ملّسلاو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ظفاح  هیآ ، نیا  ربانب 

یم دیکات  نادب  هیلع  هللا  همحر  دیفم  خیش  نوچ  یناگرزب  فیراعت  زین  نآرق و  هیآ  نیمه  هک  تسا  ییاطعا  يرما  تمصع  تهج ، نیمه  زا 
. دیامن

نآ نوچمه  ترایز ، نیا  نیشیپ  ياه  هلمج  زا  يرایسب  يارب  تسا  یطرـش  عقاو  رد  تمـسق ، نیا  رد  هدش  هراشا  تمـصع  هک  تسناد  دیاب 
: دوش یم  هتفگ  هک  دراوم 

، ِِهیْحَِول ًۀَـمِجاَرتَو  ِِهتَمْکِِحل ، ًاعَدْوَتْـسُمَو  ِهِْملِِعل ، ًۀـَنَزَخَو  ِهِّرِِـسل ، ًۀَـظَفَحَو  ِِهنیدـِل ، ًاراـْصنَاَو  ِِهتَّیَِرب ، یلَع  ًاـجَجُحَو  ِهِضْرَا ، یف  َءاـفَلُخ  ْمُکَیِـضَرَو  »
، نیمز يور  رد  شیوخ  نانیشناج  ار  امش  وا  ِهِطارِص :» یلَع  َءّالِدَاَو  ِهِدِالب ، یف  ًارانَمَو  ِهِدابِِعل ، ًامالْعَاَو  ِهِْقلَخ ، یلَع  َءادَهُشَو  ِهِدیحْوَِتل ، ًاناکْرَاَو 

ياـه ناـینب  یحو ، نارّـسفم  تمکح ، نارادـتناما  شناد ، ناراد  هنیجنگ  زار و  ناـنابهگن  دوـخ و  نید  ناراـی  ناگدـنب ، رب  وا  ياـه  تّـجح 
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داد رارق  شهار  نایامنهار  اهرهش و  رد  نشور  ياه  هناشن  شناگدنب ، يارب  هتشارفارب  ياه  مچرپ  ناگدیرفآ ، رب  ِناهاوگ  دیحوت ،
ملع و نزاخ  وا و  يوس  هب  لیلد  ادخ و  تّجح  دوش  یمن  موصعم  ریغ  هکارچ  دنشاب . موصعم  هللا  تاولـص  مهیلع  هّمئا  دیاب  ریزگان  نیا  ربانب 

. تسا یهلا  تمکح  اب  ضقانتم  تروص  نآرد  دشاب و  وا  نید  هدنهد  يرای 
اذل دناد ، یم  ادخ  طقف  تسا ، یفخم  رما  کی  تمصع  نوچ  تسا ؛ هدادن  تیاضر  ار  اه  نیا  زج  هداد و  تیاضر  اه  نیا  هب  ادخ  ور  نیا  زا 

لـصا هک  نانچ  تسا  هدش  عورـش  مکیـضر »  » هملک اب  اه  نآ  همه  هک  تسا ، ادخ  لعج  هب  تسا  تمـصع  هب  طورـشم  هک  روکذم  بصانم 
هّللا .» مکمصع  : » دومرف اذل  تسا ، ادخ  هدارا  هب  تمصع 

شحاوفلا نع  انوصم  تالزلا ، نم  اموصعم  تافآلا ، نع  ابوجْحم  : » دـناهدومرف هللا  تاولـص  مهیلع  همئا  فصو  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
اهلک .»...

تسا . هدنام  نوصم  اهیتشز  همه  زا  هدش و  هتشادهاگن  اهشزغل  زا  هدشهدیشوپ ، اهتفآ  زا  هک  دنتسه  یناسک  اه  نآ  هک  انعم  نیدب 
نیا . دـشاب مدرم  رب  ادـخ  تجح  دـناوتب  ات  دـشاب  رود  هب  اطخ  یگدولآ و  هاـنگ ، زا  اـمتح  یتسیاـب  ادـخ  تجح  دـش  هراـشا  هک  روط  ناـمه 

. دنیامن یم  دییات  زین  ثیداحا  ار  تقیقح 
هدابع و یلع  هتجح  نوکیل  کلذب  هللا  هصخی  راثعلا  للزلا و  ایاطخلا و  نم  نما  دق  ددسم  قفوم  دیوم ، موصْعم  وهف  : » مالّسلا هیلع  اضرلا  لاق 

هْقلخ .» یلع  هدهاش 
، هدوب دنوادخ )  بناج  زا  هتشگ (  راوتسا  هتفای و  قیفوت  هدش و  تیوقت  دییات و  تسا و  موصعم  ماما ، سپ  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما 
رب وا  هاوگ  شناگدـنب و  رب  وا  تجح  ات  هدیـشخب  وا  هب  ار  اهتیـصوصخ  نیا  دـنوادخ  تسا . ناـما  رد  هابتـشا  شزغل و  اـطخ و  هنوگ  ره  زا 

. دشاب شتاقولخم 
اـضر ماما  نیدلا .» ماظن  ْملعلاب  موسْرملا  ْملعلاب  صوصْخملا  بویعلا  نع  اربملا  بونذـلا و  نم  رهطملا  مامالا  : » دـنیامرف یم  نینچمه  ناشیا 

، تسا يرابدرب  ملح و  اپ  اترـس  هتفای و  شناد  ملع و  هب  صاصتخا  رانک و  رب  اهبیع  زا  كاپ و  ناهانگ  زا  هک  ماما  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع 
. ددرگیم دنوادخ  نید  ماظن 

نیا لامتحا  موصعم  يارب  رگا  هک  تسا  رطاخ  نیدب  دنتـسه  نوصم  زین  يدارا  ریغ  ياه  شزغل  هابتـشا و  اطخ و  زا  ناشیا  دش ، نایب  هک  نیا 
دنک و ریـسفت  ار  يا  هیآ  دـیامن ، میلعت  ار  يزیچ  دـنک ، تیادـه  یهار  هب  تسا  نکمم  دـشاب . يداه  تّجح و  دـناوت  یمن  میهدـب  ار  ایاضق 

ریسفت تسه  هک  هچ  نآ  فالخ  رب  ار  يا  هیآ  دنکب ، انعم  سکعرب  ار  یبلطم  یشومارف  هابتـشا و  وهـس ، يور  زا  اّما  دیامن ، نایب  ار  یقیاقح 
ربمایپ و نیا  رگم  يدرکن ؟ لمع  صخش  نیا  هتفگ  هب  ارچ  هک  دنک  جاجتحا  هدنب  رب  ادخ  هک  دشاب  تّجح  دناوت  یمن  یسک  نینچ  و  دنکب ،

؟ دوبن نم  بناج  زا  بوصنم  ماما و  صخش ، نیا  رگم  دوبن ؟ نم  لوسر 
. مدرکن لمع  ور  نیا  زا  هدرک ، هابتشا  دوب  هتفگ  هک  يزیچ  رد  مداد  لامتحا  نم  دیوگب : دناوت  یم  هدنب 

هب دومنن  یّـسأت  ادتقا و  وا  هب  درکن و  لاثتما  ار  وا  رما  هدنب  رگا  هک  دـشاب ، موصعم  زین  نایـسن  وهـس و  اطخ ، زا  دـیاب  ادـخ  تّجح  نیا ، ربانب 
. دیآ یم  مزال  ضقانت  هنرگو  دشاب ، هتشادن  يرذع  دشاب و  مزلم  جاجتحا  دروم 

یلقع یلقن و  لیالد  و  دـشاب ، تّجح  ماـما و  دـناوت  یمن  هنرگو  هدوب ، اّربم  نایـسن  وهـس و  اـطخ و  زا  دـیاب  لـقع  مکح  هب  ماـما  عقاو ، رد  و 
تسا . بترتم  نآرب  یناوارف 

ار وا  هابتشا  وهس و  اطخ ، هک  تسین  یکش  و  دشاب ، هتـشادن  دوجو  شدوجو  رد  رّفنت  تهج  چیه  و  دشاب ، هتـشاد  هبذاج  دیاب  ماما  نینچ  مه 
. ددرگ یم  رابتعا  یب  وا  ياه  هتفگ  همه  دزادنا و  یم  مدرم  مشچ  زا 

یم اّربم  تّورم » یفانم   » روما ماجنا  زا  ار  سدقم  تاوذ  نآ  یتح  املع ، زا  یخرب  ات  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  اه  ترورـض  تیمها و  نیمه 
کحـض وأ  قیرطلا  یف  لکأ  نم  سانلا  نیب  لّذبتلاک  ةءورملا ، یفانی  اّمع  یّتح  ًاهّزنم  نوکی  نأ  بجی  لب  : » دیوگ یم  رّفظم  موحرم  دـنناد ،
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؛ دـشاب هّزنم  كاپ و  دراد  تافانم  تّورم  اب  هک  هچ  نآ  زا  ربمایپ  هک  تسا  بجاو  هکلب  ماعلا :» فرعلا  دـنع  هلعف  نجهتـسی  لمع  ّلکو  لاع ،
تـشز شماجنا  مدرم  مومع  فرع  رد  هک  هچ  نآ  ره  یّلک  روط  هب  ددنخن و  دـنلب  يادـص  اب  ای  دروخن ، اذـغ  هار  نایم  رد  زگره  لاثم  يارب 

. دهدن ماجنا  دشاب ،
، تمـصع هکارچ  دیامن  موصعم  ار  نانآ  دلوت  ودب  زا  دـنوادخ  ات  هدـش  ثعاب  لماک ، ياه  ناسنا  يرگ  تیادـه  شقن  نیا  رگید ، فرط  زا 

دـشاب ربمایپ  هراوهاگ  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  ًالثم  دـنک . یم  جاجتحا  ماما  یبن و  دوجو  هب  دـنوادخ  و  تسا ، ندوب  تّجح  طرش 
اِیبَص ِدْهَْملا  ِیف  َناک  ْنَم  ُمِّلَُکن  َْفیَک  اُولاق  ِْهَیلِإ  ْتَراشَأَف  :» دـیامرف یم  میرک  نآرق  تسا . هدوب  طرـش  نیا  ياراد  تقو  نامه  زا  ریزگان  سپ 

اِیبَن .» ینَلَعَجَو  َباتِْکلا  َِیناتآ  ِهّللا  ُْدبَع  ّینِإ  َلاق 
هب یسیع  هاگان  هک  مییوگب (  نخس  تسا  هراوهاگ  رد  هک  یکدوک  اب  هنوگچ  ام  دنتفگ : وا  هب  درک ، هراشا  یسیع )  ترضح  وا (  هب  میرم ) 

. تسا هداد  رارق  ربمایپ  ارم  هدرک و  تمحرم  نم  هب  ینامسآ  باتک  وا  متسه ، ادخ  هدنب  نم  تفگ : و  دمآ )  نخس 
و دـنراد ، دوخ  يدوخ  هب  تیـصعم  هانگ و  ماـجنا  رب  تردـق  اـه  ناـسنا  رگید  نوچمه  مالـسلا )  مهیلع  همئا (  دـش ، هتفگ  هچنآ  ساـسا  رب 

هدومن نانآ  لماش  ار  شیوخ  فطل  دنوادخ  نایم ، نیا  رد  هکلب  ةردقلا » ۀمـصعلا  یفانت  ال  : » تسین تردق  اب  یفانتم  تمـصع  تیموصعم و 
دنوادـخ طسوت  ییاطعا  يرما  تمـصع  رگا  هکنیا  رب  ینبم  دـنک ، داجیا  يا  ههبـش  دـناوت  یم  نایب  نیا  تسا . هداد  رارق  موصعم  ار  ناشیا  و 

؟! دنتسین راتخم  مالسلا )  مهیلع  همئا (  دیاش  ای  تسا و  عمج  لباق  اه  ناسنا  ندوب  راتخم  اب  هنوگچ  سپ  تسا 
رـس اه  نآ  زا  یفالخ  راک  دننامب  ملاع  رد  هچ  ره  نیموصعم  هسّدقم  تاوذ  تسناد  یم  ادخ  نوچ  هک  تفگ  دیاب  ههبـش  نیا  هب  خساپ  يارب 

. تسا هداد  رارق  هزیکاپ  يدیلپ  مسق  ره  زا  ار  اه  نآ  هدومن و  هدارا  ار  اه  نآ  تمصع  اذل  دنز ، یمن 

اه هنتف  زا  ینمیا  مود : راتفگ 

« نتفلا نم  مکنمآ  «و 
دیآیم . نتخاس  نِمیا  يانعم  هب  نمأ »  » هشیر زا  تسا و  هدوب  لاعفا )  باب  لوا  هغیص  نمْأأ ( »  » لصا رد  هژاو  نیا  نمآ :

: دناهتفگ نآ  يانعم  رد  تسا و  هنتف  عمج  هملک  نیا  نَِتف :
هژاو نیا  مه  شتآ  رد  لوخد  يارب  دوش و  راکـشآ  شدـب  زا  بوخ  صلاخان و  زا  صلاخ  ات  تسا  شتآ  رد  الط  نتخادـگ  ندرک و  لخاد 

تسا . هدش  هراعتسا 
نونج .2. تسانعم نیمه  زا  نونتفی )  رانلا  یلع  و  هفیرش (  هیآ  باذع و  .1: يانعم هب  هکنیا  هب  دنا  هدرک  هراشا  نآ  ددعتم  یناعم  هب  زین  یخرب 

مدرم . ءارآ  فالتخا  تلیضف 9 . رفک 8 . مثا 7 . لالض 6 . یش ء 5 . زا  ندمآ  شوخ  ناحتما 4 . . 3
، لاوما نآ (  قیداصم  همه  دـناهتفگ : دروآیم  بارطـضا  لـالتخا و  هک  دناهتـسناد  يزیچ  ار  هنتف  هکنآ  زا  سپ  ینآرق  نارگـشهوژپ  یخرب 

نیا هب  تسا ، هدش  هراشا  اهنادـب  نآرق  رد  تسا و  ناسنا  ّتیوه  ندـش  نشور  يارب  ینومزآ  هک  رفک و ) ... باذـع ، رظن ، فالتخا  دالوا ،
دوشیم . نشور  ناسنا  تیوه  هک  تسا  بارطضا  لالتخا و  نیا  شکاشک  رد  اریز  ددرگیمرب ، انعم 

دوشیم . بارطضا  لالتخا و  ببس  اریز  دنیوگ ، ناّتَف »  » و نتاف »  » ار ناطیش 
 ) تسا هتشاد  نمیا  ناطیش  ياهبیرف  یمامت  زا  ار  امـش  لاعتم  دنوادخ  موصعم ، ناماما  يا  هک  دوش  یم  هراشا  زارف  نیا  رد  تروص  ره  هب 

اطع یملع  امش  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  دهد . بیرف  ار  امش  تسین  رداق  ناطیش  و  دشاب )  بیرف  هک  هنتف  یناعم  زا  یکی  نتسناد  ضورفم 
هدرک تیانع  یتینارون  امـش  هب  دنوادخ  ناتیگدنب ، رثا  رد  دینادیم و  ار  لطاب  ياه  ررـض  دیهدیم و  صیخـشت  ار  تقیقح  قح و  هک  هدرک 

دراذگیمن . رثا  امش  رد  نارگید  گنرین  يراک و  بیرف  هدشن ، فارحنا  راچد  اذل  دیسانشیم . ار  باوص  هار  هک 
دارفا هک  تسا  یبلق  تایداقتعا  هب  طوبم  ًالامتحا  تسا  یهارمگ  فالتخاو و  ینادرگرس  تریح و  يانعم  هب  هک  هنتف  دنا  هتفگ  رگید  یخرب 
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اما دـندرگ  یم  التبم  داحلا  كرـش و  رفک و  هب  دـنوش و  یم  هدیـشک  یناوارف  ياه  يور  جـک  فارحنا و  هب  ناـشتایداقتعا  رد  يداـع  رـشب 
رهاظم دوخ  دبای و  یمن  هار  ناشسدقم  بلق  هب  داعم  یحو و  دیحوت و  هب  داقتعا  زج  دنتسه و  ادخ  ناما  رد  زین  رظن  نیا  زا  تمصع  نادناخ 

دنشاب . یم  یهلا  تاماهلا  یحو و  طبهم  دیحوت و 
و ۀنتف ؛ یلع  لمتـشم  وه  ّالإ و  ٌدحأ  سیل  ّهنأل  ۀنتفلا ! نم  کب  ذوعأ  ینإ  ّمهّللا  مکدـحأ : ّنلوقیال  : » دـنیامرف یم  ینایب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 

مهربتخی ّهنأ  کلذ  ینعم  و  ۀَـنِتف )  مُکُدـلوَاو  مُُکلومَا  امَّنَا  اومَلعاو  لوقی ( : هناحبـس  هللا  ّنإف  نتفلا ، تاّلـضم  نم  ذعتـسیلف  ذاعتـسا  نَم  نکل 
اب ياهنوگ  هب  ناگمه  اریز  دربن ، هانپ  ادخ  هب  هنتف  لصا  زا  امش  زا  یسک  زگره  همسقب .» یـضارلا  هقزرل و  طخاسلا  نّیبتیل  دالوألا  لاومألاب و 

لاوما و هک  دینادب  دیامرفیم : ناحبـس  يادخ  دربب . هانپ  نآ  هدننکهارمگ  مزاول  زا  دربب ، هانپ  ادخ  هب  دـهاوخیم  یـسک  رگا  دـنریگرد . نآ 
. دوش نشور  وا  يزور  زا  دنسرخان  دنسرخ و  ات  دیامزآیم  ود  نیا  اب  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  يانعم  تسا . هنتف  امش  دالوا 

ناسنا هک  تسا  نآ  مهم  دش . دـنهاوخ  نآ  زا  یعون  راچد  ناگمه  تسا و  يدام  یگدـنز  فیلکت و  مزاول  زا  هنتف  هب  يالتبا  ساسا ، نیا  رب 
هنتف زا  ندوب  نِمیا  نامه  نیا ، دـیآ . نوریب  هنتف  زا  دنلبرـس  دـنک و  ادـیپ  ار  هار  نآ  هدـننک  هارمگ  ریگسفن و  مخ ، چـیپرپ و  ياههندرگ  رد 

تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  ترایز  تمسق  نیا  رد  هک  تسا 
چیه تفرگ و  دـهاوخن  هتفرگن و  یـشیپ  ناـشیا  زا  سکچیه  هک  هللا  مسا  بتارم  نیرتـالاب  زا  ار  ناـشیا  دـنوادخ  هـک  تـسا  نـیا  دارم  سپ 

رازه و رابخا  زا  یخرب  بجوم  هب  دراد و  يا  هیلک  هیئزج و  ءامـسا  دنوادخ  تسا (  هدرک  فقو  دـنک ، یمن  كاردا  ار  هبترم  نآ  يراودـیما 
ره و  دراد ، دوجو  یتیصعم  تعاط و  ینءاش  هبترم و  ره  رابتعا  هب  و  دنا ، یهانتم  ریغ  بتارم  تانوؤش و  ياراد  مادک  ره  و  دراد ، مسا  کی 

. دنشاب هللا  مسا  نو  ؤش  زا  یضعب  ای  بتارم و  زا  یخرب  رابتعا  هب  هن  هللا  مسا  ظاحل  هب  هللا  مسا  شءادبم  سک 
ءادبم اما  دنتسه ، ملّسلاو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  دمحم  لآ  ناشیا  و  تسا ،  هداد  ار  نآ  هجرد  نیرتدنلب  تمصع و  هبترم  تیاهن  وا  هب  دنوادخ 
بتارم نیا  رد  هتبلا  دـشاب ، یم  نوؤش  ای  بتارم و  زا  یخرب  راـبتعا  هب  هللا  مسا  دنتمـصع ؛ لـها  هک  یناگتـشرف  ءایـصوا و  ناربماـیپ و  رگید 

دنموصعم و دنراد ، هللا  مسا  بتارم  زا  هک  يا  هرهب  رادقم  هب  هللا  تاولص  مهیلع  همئا  نیاربانب  دنراد ، فالتخا  بتارم  ظاحل  هب  ءایبنا  نودام 
شیامزآ هنتف و  يارب  ییاج  اذل  دندرک ، ادیپ  تسد  قیاقح  يادـنلب  هب  تیالو  توبن و  ياه  ماگ  اب  رطاخ  نیمه  هب   ( ، دـنبوجحم نآ  ریغ  زا 

نارگید . سنوی و  دوواد و  مدآ و  ترضح  لثم  مدرم ،  رگید  فالخ  رب  هدنامن  یقاب  ناشیا  قح  رد 
 ( هودنا رثات و  تدـش  زا  ربمایپ (  نادـناخ  تشذـگرد ، ملّـسلاو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  :» دـنیامرفیم مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

، دندیدیمن ار  وا  هک  دش  دراو  ناشیا  رب  تیلـست )  ضرع  يارب  دنوادخ  فرط  زا  ياهتـشرف (  لاح  نآ  رد  دـندنارذگ ... ار  بش  نیرتزارد 
نم مکنمآ  لـلزلا و  نم  مکمـصع  هللا ... نا  هتاـکرب ... هللا و  همْحر  ْتیبلا و  لـها  مکیلع  مالـسلا  : » تفگ وا  دندینـشیم . ار  وا  يادـص  یلو 

اههنتف و زا  هتشاد و  ظوفحم  شزغل  زا  ار  امش  دنوادخ  انامه  داب . هداوناخ  امـش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  ...«. هللا ءازعب  اوزعتف  نتفلا 
دیبای .» تیلست  دنوادخ  يرادلد  اب  امش  سپ  تسا . هتخاس  نمیا  ناطیش  ياهبیرف 

. دنشاب نامدرم  يارب  يرتهب  نایداه  دنناوتب  ات  تسا  هدیشخب  ینمیا  هنتف  ره  زا  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  میتسناد  نیا  ربانب 

یگدولآ هنوگ  ره  زا  كاپ  موس : راتفگ 

« سنّدلا نم  مکرّهطو  »
هک تسا  یـسک  بایثلا » رهاط  . » دنکیم تلالد  كرچ  یگدولآ و  زا  یکاپ  رب  هک  تسا  « رهط  » هشیر زا  لیعفت  باب  یـضام  لعف ، نیا  رّهط :

دشابن . هدولآ  شسابل 
تسا . هدش  لمح  ینعم  ود  نیا  رب  نآرق  تایآ  مومع  هک  سفن ، تراهط  مسج 2 - تراهط  - 1 تسا : هنوگ  ود  تراهط 

تسا . مدرم  ای  ادخ و  دزن  رد  نیش  صقن و  ثعاب  هک  يزیچ  دارم  و  تسا . يونعم  يدام و  یگدولآ  كرچ و  يانعم  هب  هژاو  نیا  سندلا :
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هدولآ و ار  لد  هک  تسا  اـه  نیا  ریاـظن  دـسح و  صرح و  لـخب و  ربـک و  زا  هتـسیاشان  ياـه  يوخ  هّیقلخ و  لـیاذر  زا  هیاـنک  اـجنیا  سند ،
تسا . هتخاس  كاپ  یقالخا  یگدولآ  سند و  هنوگره  زا  ار  كاپ  ياه  رهوگ  نآ  دنوادخ  دزاس و  یم  نیکرچ 

نآ رثا  رد  هک  دروآ -  بلق  تواقـش  هتخاس و  نیکرچ  ار  بلق  هک  يراـک  ره  زا  ار  هللا  تاولـص  مهیلع  موصعم  ناـماما  دـنوادخ  نیا  رباـنب 
تسا . هدومن  كاپ  دیآیم -  دوجو  هب  يدیلپ 

هلآو هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  سندـلا .» نم  انرهط  سْجرلا و  اـنع  هللا  بهْذا  تیبلا  لـها  نحنف   : » ملّـسلاو هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  لاـق 
رارق نیکرچ  بلق  یگدولآ و  هنوگ  ره  زا  كاپ  ار  ام  هدرک و  رود  يدیلپ  هنوگ  ره  زا  ار  ام  دنوادخ  میتسه  ینادناخ  ام  دـندومرف : ملّـسلاو 

. تسا هداد 

يدیلپ عفد  مراهچ : راتفگ 

« سجّرلا مکنع  بهذأ  «و 
تسا . نتفر »  » يانعم هب  بهذم )  بوهُذ و  باهَذ ، نآ (  ردصم  تسا و  بهذ »  » هشیر زا  لاعِفا  باب  یضام  لعف ، نیا  بهذأ :

ای یـسک  ندرک  رود  ندـنار و  ندُرب ، يانعم  هب  دوشیم و  يّدـعتم  ّرج ، فرح  اب  زین  لاعفا و  باب  هزمه  اب  دراد و  یمزال  ياـنعم  هشیر  نیا 
: درک نایب  تهج  ود  زا  ناوتیم  ار  هیدعت  ود  نیا  توافت  تسا . نّیعم  یّلحم  زا  يزیچ 

لعف ود ، نیا  ققحت  يارب  هک  تسا  قاصلا  تبحاصم و  يانعم  هب  ءاب »  » اریز تسا ، طرش  ترشابم  هب ، )  بهذ  ّرج (  فرح  هب  يدعتم  رد  .1
دوخ هارمه  دریگب و  ار  شتـسد  هکنآ  لثم  تسا ؛ ندرب  دوخ  اب  يانعم  هب  هب » بهذ  ، » ساسا نیارب  دریگ . ماجنا  میقتـسم  هطـساویب و  دـیاب 

ندرک مخا  ندز ، رـشت  اب  هکنآ  دننام  دریگ ؛ تروص  هطـساو  اب  دناوتیم  تسین و  طرـش  ترـشابم  هبهذأ )  هزمه ( ، هب  يدعتم  رد  اما  دربب ؛
. دنارب ار  یسک  و ...

بهذ يرشابم (  ندنار  رد  هک  یلاح  رد  عفد ، )  دیایب (  وا  دراذگن  نآ  دننام  ندز و  رشت  اب  يزیچ ، ای  یـسک  ندمآ  زا  لبق  تسا  نکمم  . 2
هن تسا  دارم  یعفد  هیزنت  اجنیا  رد  هک  تسا  لیلد  زین  هلاِزا »  » ياج هب  باهِذا »  » لامعتسا عفر )  تسا (  هدمآ  زیچ  ای  صخش  نآ  ًامتح  هب ) 

یعفر .
هللا تاولص  مهیلع  ةوبنلا » تیبلها   » هب باطخ  نآ  مک »  » ریمض هک  تسا  بهذأ »  » يارب هطساو  اب  لوعفم  رورجم و  راج و  هژاو ، نیا  مکنع :

مّدقم یلو  دمآیم ؛ سجرلا »  » ینعی هطـساویب  لوعفم  زا  سپ  دیاب  یبدا  دعاوق  قبط  هملک ، نیا  تسا . هدـمآ  ترایز  يادـتبا  رد  هک  تسا 
تسا . هللا  تاولص  مهیلع  تیب  لها  صوصخم  تسا ، هژیو  یضیف  هک  سجر  باهذا  سپ  دشاب ، رصح  دیفم  ات  دش 

ره ساسا ، نیا  رب  دروآیم . طالتخا  یگدولآ و  نوچ  دوشیم ، هتفگ  سجر  دنـسپان  دیلپ و  هب  تسا . طالتخا  يانعم  هب  سجر » : » سجرلا
هتیم دننام  دشاب ؛ يرهاظ  هاوخ  تسا ؛  سجر  درامـشب ، دنـسپان  ار  نآ  ملاس  لقع  لداع و  فرُع  دشاب و  ناسنا  لاح  هب  بسانمان  هک  يزیچ 

مِِهبوُلق یف  َنیذَّلا  اَّمَاو  : » یقالخا لیاذر  دننام  يونعم ؛ ینطاب و  هاوخ  ٌسجِر » ُهَّنِاَف  ٍریزنِخ  َمَحل  َوا  اًحوفـسَم  اًمَد  َوا  ًۀَـتیَم  َنوکَی  نَاِّالا  :» نوخ و 
نونِمُؤیال .» َنیذَّلا  یَلَع  َسجِّرلا  ُهللا  ُلَعجَی  َِکلذَک   » و نورِفک » مُهو  اوتامو  مِهِسجِر  یِلا  اًسجِر  مُهتَدازَف  ٌضَرَم 

، دب يوب  تنعل ، رفک ، کش ، فراعتمان ، يادص  راجنهان ، يادص  كرچ ، سجن ، دننام  زیگنا ، ترفن  یتشز  ره  دنـسپان و  زیچ  ره  نیا  ربانب 
تسا . سجر  قیداصم  زا  ریصقت و ... روصق ، لهج ، اضر ، مدع  تلفغ ، هسوسو ، راکنا ، دیدرت ، اطخ ، نایسن ، وهس ، كرش ،

لماـش ار  راربا و ... هنـسح  ـالْوَا ، كرت  تاـهورکم ، زا  معا  دنـسپان ، ره  تسا و  قارغتـسا  اـی  سنج  يارب  سجرلا »  » رد لا » ، » نیا رب  نوزفا 
مهیلع تیبلها  ینعی  هلمج ، نیا  ناـبطاخم  دـیدرتیب  نیا  رباـنب  دـشاب ، دوخ  فصو  دوخ و  یتسه  هب  هجوت  يدـیلپ ، نآ  رگا  یتح  دوشیم 

رب اهنت  هک  تسا  یبان  تراهط  ناـمه  ْقلطم  ریهطت  ینعی  سجر ، عون  ره  باـهِذا  اریز  دـنرادروخرب ، تمـصع  يـالاو  ماـقم  زا  هللا  تاولص 
دوشیم . قبطنم  تمصع  يانعم 
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یمامت زا  ار  اه  نآ  دراد و  هللا  تاولـص  مهیلع  نیموصعم  همئا  ندوب  رهطم  كاپ و  هب  تبـسن  یناوارف  دیکات  دـعبو  لبق  ياهزارف  زارف و  نیا 
مهیلع تیب  لها  ریباعت ، نیمه  اب  زین  بازحا  هروس  موس  یـس و  هیآ  رد  هکنانچمه  درامـشیم . رهطم  كاـپ و  هتـسناد و  رود  هب  اـهیکاپان 

ْتیْبلا و لْها  سْجرلا  مکنع  بهْذیل  هللا  دیری  امنا  . »... تسا هدناوخ  رهطم  كاپ و  ار  نانآ  هتسناد ، رود  هب  اهیکاپان  مامت  زا  ار  هللا  تاولص 
اریهْطت .» ْمکرهطی 

هیآ نیمه  زا  هتفرگ  ماـهلا  هـک  دراد  دوـجو  یناوارف  ثیداـحا  رد  يدـه  ناـماما  ندوـب  رهطم  كاـپ و  يدـیلپ و  زا  يرود  رب  دـیکات  نـیمه 
. دشابیم

هلاسرلا .» عضوم  هوبنلا و  هرجش  نم  هللا  مهرهط  تیب  لها  نحن  : » ملّسلاو هلآو  هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  لاق 
توبن تخرد  زا  نادناخ  نیا  تسا و  هدینادرگ  ناشکاپ  دنوادخ  هک  میتسه  ینادناخ  ام  دندومرف : ملّسلاو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 

. تسا تلاسر  هاگیاج  و 
بونذلا .» نم  نورهطم  یتیب  لهأ  انأف و  : » دومرف ملّسلاو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ 

دمحمب و انمرْکا  يذلا  دمْحلا هللا  : » دندومرف دایز  نبا  یخاتـسگ  هب  خـساپ  رد  مرحم ، مهدزاود  زور  رد  زین  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح 
رجافلا .» بذکی  قسافلا و  هللا  حضفی  امنا  اریهْطت  انرهط 

انامه دـینادرگ و  رهطم  كاپ و  تشاد و  یمارگ  ملّـسلاو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  دـمحم  ترـضح  هب  ار  ام  هک  مییوگیم  ساپـس  ار  دـنوادخ 
. تسا وگغورد  رجاف  دنادرگیم و  حضتفم  ار  قساف  دنوادخ ،

يا هناگ  تفه  ملاوع  هک  نیا  هچ  تسا ،  تنطیش  ینطاب  يرهاظ و  بتارم  نیرخآ  بتارم و  نیلوا  هب  هراشا  سجر »  » و سند »  » زا دارم  سپ 
نذا و ملاع  ءاضق و  ملاع  ردق و  ملاع  هدارا و  ملاع  تیشم و  ملاع  ملع و  ملاوع  لیبق  زا  تسا ،  نادب  يوامس  یـضرا و  تادوجوم  ماوق  هک 

نآ رد  رایتخا  تقیقح  ات  دشاب  دوجوم  ملاع  ود  نیا  ءادبم  دیاب  یـسفن  ره  رد  هک  نیا  و  دنا ، يواسم  تملظ  ملاع  رون و  ملاع  رد  لجا  ملاع 
. تسا تنطیش  تملظ  ملاع  ءادبم  هللا و  مسا  رون  ملاع  ءادبم  اذل  دوش ، مهارف  سفن 

: دندومرف ملّسلاو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  لقن  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  رطاخ  نیمه  هب  و 
ره تسا ،  تائیس  تانسح و  تبقاع و  هلجآ و  هلجاع و  یغ و  دشر و  تلالض و  تیاده و  لطاب و  قح و  ناطیـش و  ادخ و  اهنت  مدرم !  يا 

تسا . ناطیش  زا  يا  هئیس  ره  ادخ و  زا  يا  هنسح 
اه نآ  يزیمآ  گنر  هناگ ؛  تفه  یناطیـش  بتارم  زا  ناشیا  ندرک  كاپ  سجرلا » مکنع  بهذا  سندلا و  نم  مکرهطو   » هرقف زا  دارم  سپ 

تسا . ینارون  هناگ  تفه  تلبج  نداد  ییادخ و  گنر  هب 

قلطم یکاپ  مجنپ : راتفگ 

« ًاریهطت مکرّهطو  »
 ) تمـصع ِتیب  لـها  هژیو  ریهطت  ینعی  تسا ؛ میظعت  يارب  نآ  نیوـنت  يدـیکأت و  قـلطم  لوـعفم  لـیعفت و  باـب  ردـصم  هملک  نیا  ًاریهطت :

تسین . یلومعم  يداع و  ریهطت  مالسلامهیلع ، ) 
سجر یهاـگ  اریز  دـشاب ، سجر » باـهذا   » ناـمه رارکت  هـکنیا  هـن  دراد ، رب  رد  ياهفاـضا  ياـنعم  ریهطت ،»  » هـک تـسا  دـقتعم  يزار  رخف 

هب ریهطت ،»  » دراد و هراـشا  بوـنذ  یعفد ]  ] هـلازا هـب  سجر » باـهذا  ، » بـیترت نیدــب  ددرگیمن . ریهطت  نآ  ّلـحم  یلو  دوـشیم ؛ فرطرب 
تمارک . تعلخ  ندناشوپ 

تراهط ِتمارک  ِتعلخ  زا  يرادروخرب  هب  هکلب  تسا ، هدشن  افتکا  نابطاخم  زا  سجر  باهذا  هلازا و  هب  اهنت  ترایز  ياهزارف  نیا  رد  سپ 
. دناهدش فصتم  زین 
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نتـساریپ یکی  نداد ؛ افـص  يرگید  تسا و  ندرک  فاص  یکی  ندرک ؛ يزیمآگنر  ْریهطت  تسا و  نداد  لقیـص  ْباـهذا  نخـس ، رگید  هب 
یتوبث و تافـص  تابثا  يرگید  تسا و  یـصقن  یبلـس و  تافـص  یفن  یکی  هیلحت ؛ يرگید  تسا و  هیلخت  یکی  نتـسارآ ؛ يرگید  تسا و 

یلّوا هکلب  تسین  رارکت  سپ  دـسریم ، نارگید  هب  ًابلاغ  هک  دراد  یتاکرب  یکی  نیا  تسا و  یـصخش  شراـثآ  نیرتشیب  یکی  نآ  یلاـمک ،
دنکیم . مهارف  ار  یمود  هنیمز 

سامت و نآرق  تقیقح  اب  دناهدیـسر و  ناکاپ  ماقم  هب  لماک  تراهط  زا  يرادروخرب  اب  هللا  تاولـص  مهیلع  تمـصع  ِتیب  لـها  هکنآ  هجیتن 
نورَّهَطُملاَِّالا .»  ُهُّسَمَیال  : » دنراد لماک  طابترا 

: دـننام دـشاب ، عفد  هب  هاوـخ  تسا ، نتـشادهگن » كاـپ   » ياـنعم هب  ریهطت »  » و رّهطم » «، » رّهط  » هک تسا  تیمها  زئاـح  زین  هتکن  نیا  رکذ  هتبلا 
ِِهب .» مُکَرِّهَُطِیل  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  مُکیَلَع  ُلِّزَُنیو  : » دننام عفر ، هب  هاوخ  و  ٌةَرَّهَطُم »  ٌجوزَا  اهیف  مَُهلو  »

دشاب . هتشاد  تافانم  تمصع  اب  ات  تسین  ندش  كاپ  سپس  یلبق و  یگدولآ  يانعم  هب  ًاموزل  قوف ، ياههژاو  ندوب  يدعتم  نیا ، ربانب 
راـهطا همئا  هب  يداـمتعا  یب  هنوـگره  هار  تسا ، ریهطتهیآ  زا  هتفرگ  رب  نآ  یناـیاپ  شخب  هک  هرقف  نیا  عوـمجم  هک  تسناد  دـیاب  نـینچمه 

. دوب دهاوخ  نیسپ  ياهزارف  يارب  ياهمدقم  نیشیپ و  ياهتمسق  يارب  یلیلعت  هجیتن  رد  ددنبیم ، ار  هللا  تاولص  مهیلع 
لاؤس نیا  هار ، ياـهلیلد  تیادـه و  ياـهرانم  تیدوبع ، ياـهمَلَع  ناونع  هب  هللا  تاولـص  مهیلع  راـهطا  همئا  یفرعم  زا  سپ  هکنیا  حیـضوت 

تداعـس لزنم  هب  ار  ناورهر  دـننکیمن و  هابتـشا  هک  دـش  نـئمطم  درک و  داـمتعا  اـهنآ  يربـهار  هـب  ناوـتیم  هنوـگچ  هـک  دـیآیم  شیپ 
يافلخ ناونع  هب  ار  اهنآ  تاقولخم ، همه  نیا  نایم  رد  ارچ  هک  تسه  شسرپ  نیا  هباشم  زین  یلبق  ياهتمسق  هرابرد  هکنانچ  دنناسریم ،

تسا . هدیزگرب  ّرس و ... ناظفاح  دوخ ، نید  نارای  قلخ ، رب  تجح  نیمز ، رد  دوخ 
تابثا ةوبنلا » تیب  لها   » ینعی دوخ ، نابطاخم  يارب  ار  ریگارف  قلطم و  تمـصع  ریهطت ، هیآ  دننامه  زین  تمـسق  نیا  ینایاپ  شخب  دـیدرتیب 
هیلحت زا  يوهس ، يدمع و  يدنـسپان  سجر و  هنوگره  زا  اهنآ  سدق  تحاسهیلخت  نداد و  لقیـص  ندرک ، فاص  رب  نوزفا  اریز  دنکیم ،
مهیلع ینارون  تاوذ  نآ  تمـصع  ندوب  ریگارف  هبناج و  همه  هب  ییادتبا  شخب  رد  نکیل  دـهدیم ؛ ربخ  تراهط  رویز  هب  ناشیگتـسارآ  و 
هارمگ ياهبیـسآ  زا  ناشندوب  نِمیا  یگدولآ ، سند و  زا  اهنآ  ندـش  هتـشادهگنكاپ  زا  نوچ  تسا ، هدـش  يرتشیب  حیرـصت  هللا  تاولص 

، يوهـس يدـمع ، ياطخ  زا  قلطم  تمـصع  تابثا  اب  بیترت  نیدـب  هدرک و  شرازگ  يداراریغ  شزغل  للز و  زا  ندوب  نوصم  هنتف و  هدـننک 
تسا . هتسب  ار  يدامتعایب  ياههنزور  همه  یلمع و ،... یملع ،

دانـِسا هکنانچ  دـنکیم ، تلـالد  اـهنآ  ندوب  ریذـپان  دـیدرت  لاـعفا و  نیا  ققحت  ندوب  یعطق  رب  و ... نمآ » «، » مصع  » لاـعفا ندوب  یـضام 
: تسا هتکن  ود  يایوگ  نانآ  لاثما  ناگتشرف و  ندادنرارق  هطساو  ناحبس و  يادخ  هب  روما  نیا  میقتسم 

ناـیب يارب  زین  رگید  يدراوـم  رد  هک  هنوگناـمه  تسا ، رادروـخرب  هژیو  یتـمظع  زا  هللا  تاولـص  مـهیلع  هـمئا  ریهطت  سجر و  باـهذا  . 1
طقف ٍءیـش ، » ِّلُک  ُِقلخ  ُهللا  : » دنتـسه وا  قولخم  تادوجوم ، مامت  هکنآ  اب  ًالثم  دـهدیم ؛ تبـسن  ادـخ  دوخ  هب  ار  نآ  اهراک  یخرب  تمظع 

. تسا ناسنا  ماقم  میظعت  رد  اسر  يریبعت  نیا  و  يَدَِیب » ُتقَلَخ  : » تسا هدیرفآ  ار  وا  دوخ  تسد  ود  اب  هک  دیامرفیم  ناسنا  تقلخ  هرابرد 
یهاگ یهلا  سدقا  تاذ  هکنیا : حیضوت  دریذپیمن . فّلخت  زگره  دوشیم و  یلمع  ًامتح  ریهطت )  سجر و  باهذا  ثحب (  دروم  بلطم  . 2

هنیک دقح و  شتآ  ندرک  شوماخ  هرابرد  هکنانچ  تسا ، نایاپیب  شتردـق  هک  دـهدیم  تبـسن  دوخ  هب  ار  راک  یناوتان ، ههبـش  عفر  يارب 
اوءِفُطِیل َنودیُری  «؛ » هللا اَهَاَفطَا  ِبرَحِلل  اًران  اودَقوَا  امَّلُک  :» دیآیم هنحـص  هب  شدوخ  ادـخ  یهلا ، نید  دـض  رب  نازورفاشتآ  نازیگناهنتف و 

ِنیدو يدُـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَـسرَا  يذَّلا  َوُه  : » دـنکیم زوریپ  ناـیدا  ریاـس  رب  ار  قح  نید  و  نورِفکلا » َهِرَک  َولو  ِهِرون  ُِّمتُم  ُهللاو  مِهِهوفَاـِب  ِهللا  َروـن 
هنادـنمتردق يزوریپ  زورفاشتآ و  ناقفانم  نارفاک و  ییاهن  لالحمـضا  رد  ورنیازا  نوکِرـشُملا ، » َهِرَک  َولو  ِهِّلُک  ِنیّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل  ِّقَحلا 

تسین . يدیدرت  چیه  قح  ِنید 
یتاذ هللا  تاولـص  مهیلع  همئا  تراهط  روکذـم ، هیآ  ترایز و  نیا  صن  ساسارب  رگا  هک  دوش  حرطم  يا  ههبـش  تسا  نکمم  ناـیم  نیا  رد 

هریبک هعماج  ترایز  رد  همئا  ریهطت  راثآ  www.Ghaemiyeh.comيواکاو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 86زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا ربج  مزلتسم  رما  نیا  تسا 
دنـشاب و یم  راتخم  یتادوجوم  اه  ناسنا  دنتـسه و  ناسنا  هللا  تاولـص  مهیلع  همئاو  ءایبنا  هک  تفگ  دـیاب  یخـساپ  نخـس و  هاتوک  رد  نکل 
؛ دوب دـهاوخن  ناـسنا  رگید  تروص  نآرد  هک  دوش  یمن  بلـس  ناـسنا  زا  هاـگچیه  ، لـمعو هدارا  رکف و  رد  يدازآ  ینعی  راـیتخا  هصیـصخ 

. دنتسه توافتم  مه  اب  لمعو  هداراو  رکف  ياهدمایپو  راثآ  تخانشو  تفرعم  ثیح  زا  اه  ناسنا  یهتنم 
يارب رایتخا  يدازآ و  نتشاد  نیع  رد  اذلو  دنشاب  یم  راثآ  تخانش  تفرعم و  ثیح  زا  زاتمم  ياه  ناسنا  هللا  تاولـص  مهیلع  ناماما  ءایبنا و 
الـصا دنراد  هانگ  زیگنا  كاله  راثآ  هب  تبـسن  هک  یتخانـشو  تفرعم  نامه  رثارب  هک  نانچ  نآ  دـننک  یم  يراددوخ  نآزا  هانگ ، باکترا 

رد ادـتبا  زا  ار  تفرعم  ملع و  زا  هجرد  نیا  دـنوادخ  نآ و  باکتراو  هدارا  هب  دـسر  هچ  ات  دـمآ  دـهاوخن  ناشرطاخ  رد  هانگ  باکترا  رکف 
نآزا یشزغل  نیرتمک  رگا  اذلو  تسا  هداد  رارق  اه  نآ  شود  رب  ار  يرشب  هعماج  يربهر  تیلوئـسم  نوچ  هداد  رارق  ناشیا  دوجو  نامتخاس 

. دومن دهاوخ  لومشم  ار  اه  نآ  تازاجم  دشا  هب  دوش  رداص  اه 
هانگ باکترا  رب  ییاناوت  مدع  هلوقم  زا  هن  تسا  ناسنا  يالعا  لامک  لماک ، تخانش  یهاگآو و  ملع  هلوقم  زا  تمـصع  هکنیا  نخـس  لاح 

تسا . تادامج  اب  یشود  مهو  گرزب  یصقن  هک 

ریهطت هیآ  هب  یهاگن  مشش : راتفگ 

هراشا

یـسررب هفیرـش و  هیآ  نیا  هب  تشاد  میهاوخ  یهاگن  راتفگ  نیا  رد  ریهطت ، هیآ  اب  هدـش  هراشا  ياه  زارف  یناـیاپ  شخب  تهباـشم  تهج  هب 
. نآ یلامجا 

نیا هرابرد  یناوارف  ياههلاقم  اههلاسر و  اهباتک و  تسا  هعیـش  تیناـقح  ياـه  دنـس  زا  یکی  هیآ  نیا  نوچ  تسا  نشور  هک  هنوگ  ناـمه 
رب ینس ، هعیـش و  ياههاگدید  زا  معا  اهنآ ، همه  كرتشم  هطقن  هک  تسا  هدش  هتـسیرگن  نآ  هب  ینوگانوگ  يایاوز  زا  هتفای و  شراگن  هیآ 

ربمایپ و نارـصاعم  مهف  هب  هجوت  نآ و  لوزن  نامز  یـسانشاضف  اب  اریز  تسا . تیبلـها  دـنمجرا  ماـقم  هب  هراـشا  ربتعم ، تاـیاور  هوبنا  هیاـپ 
ناشیا سأر  رد  ربمایپ و  نادناخ  زا  صاخ  یهورگ  دنلب  تلزنم  ماقم و  رب  ریهطت  هیآ  تلالد  هک  دوش  یم  هتفایرد  ناعبات ، ناشیا و  باحصا 

. تسا هدوب  یمالسا  هعماج  ياضف  رد  بلاغ  تینهذ  ترضح ، نآ  دوخ 
ياعدا دـننام  دـشاب . یم  ذاـش  اـنبم و  یب  هک  تسا  هدـش  هئارا  هیآ  زا  یفارحنا  يریـسافت  دـمع ، يور  زا  اـی  ًاوهـس  زین  دراوم  یخرب  رد  هتبلا 

زا هیآ ، هراـبرد  عیاـش  ماـع و  روـصت  بیذـکت  نمـض  يو  هکنیا  هچ  ربماـیپ . ناـمز  هب  هـیآ  باـطخ  صاـصتخا  رب  ینبم  هـمرکع ، یـصخش 
یبنلا . ءاسن  وه  امنا  هیلا  نوبهذت  يذلاب  سیل  دیوگیم : نخس  ربمایپ  نانز  هب  نآ  موهفم  صاصتخا 

لوزن نادـهاش  زا  لوقنم  دـهاوش  ربمایپ و  نایب  هب  دانتـسا  لالدتـسا و  ناهرب و  رب  هیکت  ياج  هب  شیوخ  هراـگنا  نیا  يارب  يو  هکنآ  بلاـج 
یبنلا .» جاوزأ  یف  تلزن  اهنأ  هتلهاب  ءاش  نم  : » دنکیم هلهابم  هب  توعد  ار  مدرم  هیآ ،

: دومن يدنب  میسقت  یلک  هتسد  هس  رد  ار  هیآ  نیا  هرابرد  تارظن  عون  ناوت  یم  ساسا  نیمه  رب 
یتبقنم لصف و  يایوگ  هکنآ  نودب  تسا ، نآ  هب  طوبرم  تایآ  رد  عقاو  تاباطخ  یعرـش و  ماکحا  هفـسلف  رگ  نایب  ًافرـص  روکذـم  هیآ  . 1

لمع هدیاف  ضرغ و  زا  یعرـش و  تاباطخ  نایب  ماکحا و  لعج  رد  یهلا ، یعیرـشت  هدارا  زا  هیآ  عقاو ، رد  دـشاب . هیآ  نابطاخم  يارب  صاخ 
اما دشاب ؛ قداص  یفلکم  ناسنا  ره  هب  باطخ  دـناوتیم  هک  درادیم ، نایب  ار  روبزم  تاباطخ  ییاغ  تلع  دـیوگیم و  نخـس  ماکحا  نیا  هب 

. دنراد يرتساسح  تیعضو  دنباطخ و  نیا  هجوت  فده  رتشیب  يدنواشیوخ ، صاخ  هاگیاج  تلع  هب  تیبلها 
هک ار ، امـش  هکنآ  زج  درادـن ، یفدـه  امـش  هب  دوخ  دـیدش  تاـباطخ  زا  دـنوادخ  : » دوـب دـهاوخ  نینچ  ریهطت  هیآ  موـهفم  ساـسا ، نیا  رب 
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دزاس .» ناتکاپ  درادب و  نوصم  سجر  یگدولآ و  زا  دیتسه ، تیبلها 
تایآ وترپ  رد  هک  تسا  نابطاخم  يارب  هژیو  یتبقنم  لضف و  زا  یکاح  یعرش ، تاباطخ  زا  یهلا  ضرغ  تلع و  نایب  نمـض  ریهطت ، هیآ  . 2

. تسا هدش  لصاح  دنراد ، ربمایپ  تیب  اب  هک  يدنویپ  هطساو  هب  یهلا و 
نابطاخم ناونع  هب  ربمایپ ، نانز  ریهطت  بابـسا  سجر و  باهذا  لیاسو  هب  رظان  ار  ریهطت  هیآ  زا  لبق  ییاشنا  تاباطخ  رظن  نیا  هب  نیدـقتعم 

نیا بطاخم  تراهط ، بسک  يارب  یتقو  نیمز ، يور  نانز  نیرتكاپ  ناونع  هب  ربماـیپ ، ناـنز  هک  دـننکیم  هراـشا  دـننادیم و  هیآ  صاـخ 
هدارا ساسا  نیا  رب  دنبابـسا . لیاسو و  نیا  هب  رتدنمزاین  بتارم  هب  دـنرادن ، ار  نانآ  هاگیاج  تلزنم و  هک  نارگید  دـناهدش ، عقاو  اهروتـسد 

دنناد . یم  ینیوکت  هدارا  ار  ریهطت  هیآ  رد  یهلا 
، ماکحا عیرشت  ضرغ  هفسلف و  نایب  زا  غراف  یعیرـشت و  ماکحا  زا  لقتـسم  هتـشادن ، ربمایپ  نانز  یعرـش  تاباطخ  اب  یطابترا  ریهطت ، هیآ  . 3
لضف و هاوگ  هیآ  ساسا ، نیا  رب  تسا . نآ  صاخ  يانعم  هب  تیبلها ، هرابرد  دنوادخ  یمتح  يراج و  تنس  یهلا و  یعطق  هدارا  زا  یکاح 

. تسین نآ  راوازس  یسک  ناشیا ، موصعم  كاپ و  نادناخ  ربمایپ و  زج  هک  تسا  تیبلها  يارب  هژیو  یتبقنم 
یعون هکلب  تسین ، هدـنیآ  هب  طوبرم  و  ریهطت »  » و سجر » باـهذا   » رب ینبم  یهلا  طورـشم  رارق  هدـعو و  ًافرـص  ریهطت ، هیآ  ساـسا ، نیا  رب 

ار نانآ  نیرخآ  تایح  نایاپ  ات  نانآ  درف  نیتسخن  تقلخ  زاغآ  زا  هک  تسا  تیبلها  قح  رد  یهلا  نوناق  تنـس و  زا  یعطق  ربخ  تیاـکح و 
تسا . لماش 

یخرب نایب  رد  لیـصفت ، ای  لامجا  هب  دـنچ  ره  تسا ، هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  یعیـش  نارـسفم  ناملاع و  مـالک  رد  رت  شیب  ریخا ، درکیور 
دراد . هقباس  زین  راثآلا  لکشم  فلؤم  يواحط ، رفعجوبا  لیزنتلا و  دهاوش  فلؤم  یناکسح ، مکاح  دننام  تنس ، لها  نارسفم  ناملاع و 
رگنایب تسا ، رصح  يارب  تغل ، ملع  نادنمشناد  حیرصت  هب  هک  امَّنِإ »  » اب هیآ  نیا  عورش  هب  دانتـسا  اب  ار  رظن  نیا  هعیـش  ياملع  ساسا  نیا  رب 

يارب هک  ِْتیَبـْلا » َلـْهأ   » ِبصن بارعا  زین  و  سجرلا )  هب (  ٌلوعفم  رب  مکنع )  رورجم (  راـج و  میدـقت  تسا . ناـنآ  هب  یهلا  هدارا  راـصحنا 
رود لابند  هب  یگزیکاپ  تراهط و  رب  يدیکأت  َسْجِّرلا » مُْکنَع  َبِهُْذِیل   » یپ رد  مُکرِّهُطی »  » ریبعت دـیازفایم . دـیکأت  نیا  رب  تسا ، صاصتخا 

مال فلا و  اب  هک  َسْجِرلا » . » دوریم رامـش  هب  تراهط  يارب  رگید  يدـیکأت  زین  تسا  قلطم  لوعفم  هک  ًاریِهْطَت »  » تسا و اـه  يدـیلپ  ندـش 
. دریگیم رب  رد  ار  هانگ  لهج و  قافن ، رفک ، كرش ، زا  ّمعا  یلمع ، يرکف و  يدیلپ  هنوگ  ره  هدمآ ، سنج 

ناگژاو یسانش  انعم  لوا : ثحبم 

دانتسا تاجاجتحا و  تهج  هب  زین  تسا و  يدیلک  ناگژاو  تخانـش  تسخن ، هلحرم  يا  هناراوحم  شهوژپ  یـسررب  ره  رد  هک  ییاج  نآ  زا 
هب ات  مینآرب  زین  ام  ور  نیمه  زا  تیب ، لها  هب  نآ  ياوتحم  صاصتخا  مدع  ای  صاصتخا  روظنم  هب  هیآ  نیا  ناگژاو  لیلادم و  هب  ددـعتم  ياه 

. میزادرپب هیآ  نیا  ناگژاو  يانعم 
یم يراد  دوخ  نآ  یـسانشانعم  هرابود  حرط  زا  تسا و  هدش  یـسررب  رت  شیپ  ریهطت » سجرلا و  بهذ ، : » ناگژاو هک  تسا  رکذت  هب  مزال 

. مینک
لها طقف  و  درادن . سجر  باهذا  ریهطت و  زج  ياهدارا  ِتیَبلا )  َلهَا  هرابرد (  دنوادخ  هک  دـهد  یم  ناشن  تسا و  رـصح  تاملک  زا  اّمنإ » »

. تسا هدومن  ریهطت  ار  مالسلا )  مهیلع  تیب ( 
همئا ریهطت  هب  هیآ  حیرـصت  دـیآ و  یم  تسد  هب  اّمنإ » » رـصح قیرط  زا  طقف  مالـسلا )  مهیلع  تیب (  لها  هب  هیآ  تلـالد  هک  نخـس  نیا  هتبلا 

یم هدافا  ار  نآ  مدـع  یفن  یبلطم و  دـیدش  دـیکأت  موهفم  رتشیب  نآ  هباشم  تادا  و  اـّمنإ »  » ًـالوصا هکارچ  تسین  یحیحـص  تشادرب  تسا ،
. دنریگیم رارق  صاصتخا  رصح و  ماقم  رد  زین  یهاگ  هچرگ  دننک ،

اُوبَْرقَی ـالَف  ٌسََجن  َنوُکِرْـشُملا  اـمَّنِإ  : » تسا دـیکأت  هکلب  هدوبن ، رـصح  موهفم  هب  هک  تسا  اـّمنإ »  » دربراـک زا  يدراوم  یبـلطم  نینچ  دـهاش 
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ُهَءاِیلْوَأ .»...  ُفِّوَُخی  ُناْطیَّشلا  ُمُِکلذ  امَّنِإ  « ؛ .»...  َمارَحلا َدِجْسَملا 
، هدـعاق رباـنب  هک  هیآ ، رد  مـالک  مود  ءزج  هک  تسا  ور  هبور  لاکـشا  نیا  اـب  میـشاب  هتـشاد  رـصح  هداـفا  اـّمنإ » » زا میهاوخب  رگا  عقاو  رد  و 
تسا و مـالک  موس  ءزج  عقاو ، رد  هک  تیبلـها ، ناوـنع  هن  َبِهْذـُِیل ،»...  ُهَّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِإ  : » تسا سجر  باـهذا  لـصا  تسا ، هیف  روـصحم 

. تسین تباث  نآ ، رب  رصح  تلالد 
هکلب رـصح ، صاصتخا و  تهج  هب  هن  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هرابرد  هیآ  مکح  اـما  تسا  صاـصتخا  رـصح و  اـّمنإ » » هچرگ هک  نآ  هجیتن 

. تسا لوزن  دهاوش  صاخ و  باطخ  رب  ینتبم 
دوشیم . همجرت  هتساوخ »  » هب یسراف  نابز  رد  هک  تسا  باختنا  رایتخا و  اب  هارمه  بلط  يانعم  هب  َدََور »  » هشیر زا  یعراضم  لعف  ُدیُری :

ّرمتـسم و یگـشیمههتساوخ ، يانعم  هب  دـیری »  » هجیتن رد  دـنک و  یم  تلالد  رارمتـسا  ماود و  رب  عراضم ، لعف  میناد ، یم  هک  هنوگ  نامه  و 
ای دبایب  ققحت  الاح  هک  تسین  نتفای  ققحت  هب  كوکشم  هدعو  کی  اهنت  همئا  ریهطت  هب  تبـسن  یهلا  هدارا  ساسا  نیمه  رب  هک  تسا . یمئاد 

. تسادخ یگشیمه  هدارا  زا  یکاح  دیری »  » هکلب ریخ 
بوجو و تلع  هدـنهد  ناشن  ات  تسین  لیلعت  يارب  تنـس  لـها  نارـسفم  یخرب  رظن  نوچمه  مـال » » نیا هک  تسناد  دـیاب  بهذـیل : رد  « مـال »
 ) امش زا  یخرب  رب  تهج  نآ  زا  هدش  دای  ماکحا  تیب  لها  يا  : » دوشیم نینچ  هیآ  يانعم  دشاب و  نیـشیپ  تایآ  رد  روکذم  ماکحا  تمرح 

يدیلپ زا  ار  نارگید )  نارـسمه و  تیب (  لها  امـش  همه  تسا  هدرک  هدارا  ادخ  هک  هدـش  بجاو  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نانز 
«. دنک كاپ 

هکنآ لاح  دشاب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمرکاربمغیپ  نارـسمه  هب  باطخ  ًالوا  هلمج ، نیا  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  رظن  نیا  اریز 
دنتسه . زین  نارگید  نآ  بطاخم 

یعیرشت . هن  تسا  دارم  ینیوکت  هدارا  هیآ  نیا  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، راگزاس  یعیرشت  هدارا  اب  انعم  نیدب  لیلعت  ًایناث ،
ناتیاههناخ رد  امش  هک  دوش  یم  هتفگ  ربمایپ  نانز  هب  ییوگ  هکنیا  هچ  دوب  دهاوخ  یقطنم  ریغ  لوقعم و  ان  هیآ  موهفم  تروص  نیا  رد  ًاثلاث 

نارسمه ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصهللا  لوسر  تیب (  لها  تسا  هدرک  هدارا  ادخ  نوچ  دییوگم و ،...  نخس  كزان  نامرحمان  اب  دینامب و 
. دنک كاپ  يدیلپ  زا  ار  رفعجلآ و ) ... مالسلامهیلع ، )  نینسح (  ارهز ، همطاف  نانمؤمریما ، وا ،

... راتفگ و رد  زان  كرت  جّربت ، كرت  يونعم  راثآ  ساسا ، نیا  رب  ددرگیم و  رب  نآ  لـماع  هب  یلمع  ره  يونعم  راـثآ  میناد  یم  هکنآ  لاـح 
هلآ و هیلع و  هللا  یلصهللا  لوسر  هب  هن  دننکیم ؛ لمع  اهروتسد  نیا  هب  هک  دسریم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  نارسمه  هب  طقف 

. سابعلآ لیقعلآ و  رفعجلآ ، نادرم  ریاس  و  مالسلامهیلع )  نینسح (  نانمؤم ، ریما  ملس ،
يارب لیلعت  هک  حیـضوت  نیا  اب  اما  دـشاب  یلیلعت  مـال » » نیا دـناوت  یم  هک  تفگ  دـیاب  تسا  یعون  هچ  زا  روکذـم  مـال » » هک نیا  هراـبرد  اـما 

هلآ هیلع و  هللا  یلصمرکاربمایپ  نانز  صوصخم  هک  نیشیپ  تایآ  رد  روکذم  ماکحا  يارب  لیلعت  هن  تسا  فوذحم  هک  دشاب  ُدیری »  » لوعفم
. تسا ملس  و 

نع مکباهذإ  هللا  دـیری  امنإ  : » دوش یم  نینچ  هیآ  ریدـقت  دـشابن و  فوذـحم  ُدـیری »  » لوعفم دـشاب و  هیدـعت  مال »  » نیا دـناوت  یم  نینچمه 
... «. سجرلا

دنتفگ . یم  تیبلالها »  » راصتخا هب  زین  لوزن  هنامز  نامه  رد  هک  هدوب  ةوبنلاتیب » لهأ  ، » لصا رد  تیبلا » لها   » هیآ نیا  رد  تیَبلا :» َلهَا  »
لهأ ای  ادن (  فرح  نوچ : يدراوم  ریدقت  تهج  هب  دـناوت  یم  تنـس ، لها  صخالاب  املع  تداهـش  ساسا  رب  لهَا )  ندوب (  بوصنم  تلع 
حدـم ماقم  رد  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  تیبلا . لهأ  صخأ  ّصخأ :» ، » تیبلا لـهأ  ینعأ  ینعأ :» ، » تیبلا لـهأ  حدـمأ  حدـمأ :»  ( ، » تیبلا

زا ادن  نوچ  اما  تسا  ادن  فرح  ًافرص  دوش و  یمن  هدید  یحدم  ًاتحارـص  تسخن ، ریدقت  ضرف  رد  هچرگ  - تسا تیبلا  لها  ینعی  نابطاخم 
. تسا تیب  لها  میظعت  حدم و  تقیقح  رد  زین  دروم  نیا  سپ  دهد ، یمن  رارق  بطاخم  ار  ناگتسیاش  ناگ و  هدبُز  زج  وا  تسا و  ادخ 
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نانمؤم قح و  يایلوا  مالسلامهیلع ، )  ایبنا (  ناگتشرف ، يارب  فولأم  فورعم و  هدش و  هتخانش  یتیب  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  تیَبلا )  لا ( » »
. تسا هدوب  تلاسر  رصع 

 ( ص ربمایپ (  اب  یبسن  ای  یببس  تبارق  ياراد  هک  دنشاب  يدارفا  زین  تیبلا )  لها  ات (  تسین ، ینوکـسم  يا  هناخ  هیآ ، نیا  رد  تیب »  » زا دارم 
. دنتسه صخشم  ياه  یگژیو  اب  نیعم  يدارفا  ةّوبنلا » تیب  لهأ   » هکلب دنتسه 

یتیب نینچ  صاخ  یگژیو  هدـنهد  ناشن  هک  تسا  يا  هفاـضا  عقاو  رد  هوبنلا » تیب  لـها   » هک تسا  نیا  نوچ  يدراوم  ییاـعدا  نینچ  دـهاش 
تسا يا  هطیح  لماش  زین  روکذم  تیب  هک  دناسر  یم  عقاو  رد  دراد ، هراشا  ار  ربمایپ  یقوقح  تیصخش  هک  توبن  هب  تیب  هفاضا  نوچ  تسا 

. دندرگ نآ  دراو  ای  دنوش  شلماش  دنناوت  یمن  نآ  اب  تیخنس  ياراد  دارفا  زج  هک 
هب زین  يرگید  ددعتم  دراوم  رد  هکارچ  تسین  ریدـقت  ای  حیرـصت  هب  يریباعت  نینچ  ندربراک  هب  رد  زین  نآرق  تداع  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
ام َنرُکذاو  « ؛» َّنُِکتوُیب یف  َنرَقو  « ؛» یبَّنلا َتوُیب  : » نوچمه دور  یمن  راک  هب  دراد  یقوقح  راب  هک  ریبعت  نیا  اما  دوش  یم  هراـشا  ربماـیپ  هناـخ 

مَُکل .» َنَذُؤی  نَاِّالا  یبَّنلا  َتوُیب  اولُخدَتال  اونَماء  َنیذَّلا  اَهُّیَای  « ؛» َّنُِکتوُیب یف  یلُتی 
: تسا هدش  هدرب  راک  هب  وا  رسمه  و  مالسلا )  هیلع  میهاربا (  ترضح  يارب  تیبلا )  لها  يریبعت ( : نینچ  یهباشم  دروم  رد  رگید ، یفرط  زا 
وا و دوخ  لـماش  ادـخ  گرزب  ربماـیپ  نآ  دوـجو  نُمی  هب  ار  هژیو  تاـکرب  تمحر و  دـنوادخ  هک  تیَبـلا » َلـهَا  مُکیَلَع  ُُهتکََربو  ِهللا  ُتَمحَر  »
هک تسا  هیآ  نیا  لوزن  ناش  ساسا  رب  میهاربا  ترضح  هناخ  هب  باطخ  يارب  دارفا  رد  دیحوت  نیا  تسا - هدرک  يرگید  درف  هن  شرسمه و 

-. تسین نآ  حرط  ياج  لاجم  نیا  رد 
هب دنا . هدشن  توبن  تیب  لها  زا  ربتعم  تایاور  یهاوگ  هب  اما  دنا  هدوب  تبارق  تنوکس و  تیب  لها  زا  يدارفا  هک  تسا  هدوب  رایسب  نینچمه 

دشاب یم  مه  یقالخا  ياه  تهازن  ياراد  يدرف  هدوب و  ملسلا )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ (  نارسمه  زا  یکی  هک  هملس  ما  هنومن ، ناونع 
. دهد یمن  ار  ءاسک  ریز  رد  يو  روضح  هزاجا  دریذپ و  یمن  توبن  تیب  لها  ناونع  هب  ار  يو  ربمایپ  اما 

ياه یگژیو  یخرب  نوچ  اما  دنرادن  ربمایپ  اب  ینوکـسم  یبسن و  ای  یببـس  تبارق  چیه  ياراد  هک  دنـشاب  یناسک  تسا  نکمم  زین  لباقم  رد 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ (  هک  دشاب  یم  ناملـس  بانج  نآ  زراب  هنومن  هک  دنوش  یم  یناونع  نینچ  هتـسیاش  دنراد ، ار  ندش  توبن  تیب  لها 

تیبلا .» لها  اّنم  ٌناملس  : » دنیامرف یم  فورعم  لقن  نآ  رد  ملسلا )  هلآ و 
هک تسا  هدرکن  دیدرت  یسک  رگید ، يوس  زا  دنـشاب ؛ رادروخرب  تمـصع  يالاو  ماقم  زا  دیاب  هلمج  نیا  نابطاخم  هک  دش  مولعم  نیا  رب  انب 

باطخ نانآ  هب  تیَبلا )  َلهَا  بیکرت (  و  مُک )  ریمـض (  ود  اب  یلاـعتم  يادـخ  هک  تسا  یناـسک  صوصخم  ریهطت ، سجر و  باـهذا  هدارا 
تسا . هدرک 

ریهطت هیآ  رد  هدارا  موهفم  مود : ثحبم 

. دوشیم میسقت  ینیوکت  یعیرشت و  مسق  ود  هب  دارم »  » عبت هب  هک  تسا ، یقیقح  يرما  هدارا 
هک رگم  ددرگ  یمتح  نآ  قـقحت  دـشابن و  هطـساو  یـسک  اـی  زیچ  چـیه  نآ  قـقحت  هتـساوخ و  نیب  هک  تسا  نیا  ینیوـکت  هدارا  زا  روـظنم 

ار راک  نالف  ات  دهاوخ  یم  يرگید  درف  زا  يدرف  هک  تسا  نآ  یعیرـشت  هدارا  اما  دراد  یگتـسب  دیرم »  » دوخ هب  اهنت  نوچ  دهاوخن  شدوخ 
یعیرشت هدارا  مه  دنچره  هک  تسا  هطساو  راتخم  يدرف  ای  یعطق  ریغ  يرما  شدارم  ققحت  وا و  هتساوخ  نیب  رگید ، ریبعت  هب  ای  دهدب  ماجنا 

. تسین زاسراک  ییاهنتهب  هدنهد  نامرف  هدارا  اریز  تسا ، ریذپفلخت  مه  زاب  دشاب ، يّدج 
زا یهاون  رماوا و  نامه  ای  تایعیرـشت  رد  هدارا  لامعتـسا  و  تسا ، ینیوکت  هدارا ، زا  روظنم  لـصا ، رد  هک  تسا  تیمها  زئاـح  زین  هتکن  نیا 

دوش . یم  هارمه  هنیرق  اب  ًابلاغ  تسا و  زاجم  يور 
زا وا  هتـساوخ  نامه  دنوادخ ، یعیرـشتهدارا »  » زا روظنم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  قداص  زین  دنوادخ  لاعفا  هرابرد  اه  هدارا  يدنب  میـسقت  نیا 
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هک تامّرحم  زا  زیهرپ  تابجاو و  ماجنا  رد  دنوادخ  هدارا  دننام  تسا . يریذپ  فّلخت  لباق  راتخم ، دبع  هدارا  تطاسو  اب  هک  تسا  ناگدـنب 
ْمُکَرِّهَُطِیل .»...  ُدیُری  ْنِکل  َو  ٍجَرَح  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَعْجَِیل  ُهّللا  ُدیُری  اَم  : » دوشن قّقحم  ناوارف  دراوم  رد  تسا  نکمم 

َلوقَی نَا  ًاءیش  َدارَا  اذِا  ُهُرمَا  امَّنِا  : » تسا ریذپ  ان  فلخت  دریگیم و  قلعت  دارم  هب  ًامیقتـسم  دنوادخ  ینیوکت » هدارا   » هک تسا  یلاح  رد  نیا 
« . نوکَیَف نُک  َُهل 

فلخت هک  تسا  تعیرش  ماکحا  نیناوق و  لعج  نآ  زا  روظنم  تسا و  عیرـشت » هدارا   » هب ربعتم  هک  دراد  زین  يرگید  عون  ینیوکت  هدارا  هتبلا 
. دریذپیمن

ياراد ندوب  یجیردـت  ای  یعفد  زین  يرابتعا و  ای  یقیقح  هب  هتـسب  یعیرـشت  اـی  ینیوکت  ياـه  هدارا  زا  کـیره  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  هتبلا 
هدارا زین  ار  همئا  ریهطت  هک  هنوگ  نامه  میمانب  ینیوکت  ار  نیمز  اـه و  نامـسآ  شنیرفآ  نوچ  يا  هدارا  تسا  نکمم  تسا و  ییاـه  تواـفت 

. میناد یم  ینیوکت  يا 
نکمم اما  تسین  دـیرم  طسوت  رما  ققحت  زج  يا  هطـساو  چـیه  یلک  تروص  هب  ینیوکت  هدارا  رد  میداد  حیـضوت  رت  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه 

ات دوش  ثعاب  يو  فعض  نیمه  ًالصا  دنکب و  روبع  عناوم  زا  یتحار  هب  دناوتن  دشاب و  فعض  رد  ای  دوش  نامیـشپ  دوخ  هدارا  زا  دیرم  تسا 
. دنکب دیدج  عناوم  داجیا  دوخ ،

ٍءیش ِّلُک  یلَع  َهللا  َّنِا  : » تسا ینکمم  ان  نکمم و  ره  قلطم  رب  رداق  دنوادخ  وس  کی  زا  اریز  دریذپیمن ، یفلخت  ادخ  ینیوکت  هدارا  رد  اما 
ِضرَالاو .» ِتومَّسلا  ُدونُج  ِهِّللو  : » تسا وا  نآ  زا  ملاع  مامت  هکارچ  درادن  دوجو  وا  هدارا  رد  زین  یعنام  چیه  رگید  يوس  زا  و  ریدَق »

: تسا میسقت  لباق  هنوگ  راهچ  هب  دنوادخ  هدارا  ریهطت ، ثحب  رد  اما 
دوخ ات  تسا  هتساوخ  ملع ، )  تردق و  لقع ، غولب ، فیلکت (  ماع  طیارش  لوصح  زا  سپ  دوخ  ناگدنب  همه  زا  هک  یعیرشت  هدارا  تسخن :

دنیارگب . تعاط  هب  هیلخت و  نایصع  زا  ار 
دناموصعم . ادخ  ینیوکت  هدارا  اب  هک  ناگتشرف  زا  یخرب  دننام  ینیوکت  هدارا  مود :

ياهژیو طیارش  هب  دراد و  دوجو  موصعم  لماک و  ياهناسنا  هب  تبـسن  ریهطت  ثحب  رد  هدارا  عون  نیا  هک  ینیوکت ، یعیرـشت و  هدارا  موس :
 ) ابع لآ  نت  جـنپ  ًاصوصخم  و  مالـسلا )  مهیلع  همئا (  هراـبرد  هتبلا  هک  تسا  یلیـصحت  یناـمز  تسا و  یلوصح  یهاـگ  هک  دراد  یگتـسب 

دوجو مزلتـسم  يدنویپ  نینچ  هتبلا  هک  توبن  تیب  اب  هژیو  دنویپ  زا  تسا  ترابع  هک  دراد  دوجو  یمهم  یلیـصحت  طرـش  مالـسلا ، )  مهیلع 
تسا تراهط  تمصع و  تیحالص 

. اه نآ  لاثما  لافطا و  ناگناوید ، دننام  دنتسین  فلکم  هک  يدارفا  رد  یهلا  هدارا  قالطا  مدع  مراهچ :
دنوادـخ ینعی  تسا ؛ ینیوکت  هدارا  نیا  هک  تفگ  دـیاب  تیبلا » لـها   » ریهطت رب  ینبم  یهلا  هدارا  بازحا و  هکراـبم  هروس  33 هیآ هرابرد  اما 

زا يرود  هدارا ، نیا  یپ  رد  تسا و  هداد  رارق  هزیکاـپ  كاـپ و  ار  ناـنآ  دنـشاب و  رود  يدـیلپ  هنوـگره  زا  ربماـیپ  تیب  لـها  هک  هدرک  هدارا 
: دوش یم  هراشا  ًالیذ  هک  دشاب  یم  یقطنم  یملع و  یلیالد  هب  تشادرب  نیا  تسا . هتفای  قّقحت  نانآ  يارب  تراهط  تفص  اه و  یگدولآ 

هب فیلاکت ، ماـجنا  اـب  اـهناسنا  یگزیکاـپ  اهيدـیلپ و  زا  ندوب  رود  رب  ینبم  دـنوادخ  هدارا  تروص  نیا  رد  دـشاب ، یعیرـشت  هدارا  رگا  -1
هب رذـحرب و  اهيدـیلپ  زا  اهناسنا  همه  تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  هکنیا  هچ  تسا  لماش  ار  اـه  ناـسنا  همه  درادـن و  صاـصتخا  تیبلـها 
اَم : » تسا هتفهن  وضو  لسغ و  نوچ  یماکحا  هرابرد  ام  نید  ياه  روتـسد  رد  يا  هدارا  نینچ  هنومن  دنـشاب و  فصّتم  یگزیکاپ  تراـهط و 
 ( رصح ّالإ ( » سیل   » يانعم هب  هک  امَّنِا )  اب (  هک  روکذم  هیآ  تروص  نیا  رد  ْمُکَرِّهَُطِیل .»...  ُدیُری  ْنِکل  َو  ٍجَرَح  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَعْجَِیل  ُهّللا  ُدیُری 

. تسانعمیب تسا  هدش  هارمه  تسا ،
یگژیو رگید  دشاب ، یعیرـشت  ًافرـص  هدارا  رگا  تسا و  تیبلها  شیاتـس  تبقنم و  رد  هیآ  نیا  نیقیرف ، ناوارف  ربتعم  تایاور  ساسا  رب  - 2
هتـساوخ زین  اهنآ  زا  دنوادخ  نوچ  دراد ، دوجو  زین  ناقـساف  نارفاک و  یتح  ناگمه  يارب  هدارا ، نیا  اریز  دوب ، دـهاوخن  یحدـم  صاخ و 
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هب تسا و  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هژیو  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  دنیامیپب . ار  تیاده  حیحـص  هار  ْتیـصعم  كرـش و  رفک ، كرت  اب  هک  تسا 
دناشنیم . الاو  سب  یهاگیاج  رد  ار  نانآ  ناگمه  فارتعا 

كاپ و ار  ناـنآ  هدودز و  تیب  لـها  زا  ار  يدـیلپ  هنوگره  دوخ  ریذـپانفلخت  ینیوکت  هدارا  اـب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  ماـیپ  هجیتن  رد 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ار  ثیدح  نیا  هفیرش  هیآ  ریـسفت  رد  تنـس ، لها  نارـسفم  نایوار و  زا  یخرب  هکنانچ  تسا ، هتخاس  رّهطم 

ياهجاجتحا نمـض  رد  زین  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  میتسه . اربم  هزیکاـپ و  ناـهانگ  همه  زا  متیب  لـها  نم و  هک  دـناهدرک  شرازگ  هلآ 
دناهتسناد . هزیکاپ  یتشز  ره  زا  موصعم و  يدب  ره  زا  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هدرک و  داهشتسا  هیآ  هب  كدف  يارجام  رد  شیوخ 

ياـه هطـساو  قیرط  زا  دـنوادخ  ینیوکت  هدارا  اریز  تسین ، مزـالم  ْربـج  اـب  دـنوادخ ، ینیوکت  هدارا  هک  تسا  يرورـض  زین  هتکن  نیا  رکذ 
یگتـسیاش لیلد  هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  و  دریگیم ؛ ّقلعت  دـباییم ، تسا و  هتفای  قّقحت  ملاـع  رد  هچنآ  رب  راـتخم  تادوجوم  اـی  يربج 

دننکیمن . هانگ  ناشدوخ  رایتخا  هب  ندرک ، هانگ  يارب  رایتخا  تردق و  نیع  رد  یباستکا ، یتاذ و 
كرمأل و مهترتخا  نیذلا  هتیب  لهأ  بئاطأ  یلع  لص  َّبر ! : » تسا دوجوم  زین  مالسلاهیلع )  نادجاس (  دیـس  ياعد  رد  هیآ  نومـضم  هباشم 

ًاریهطت سندـلا  سجرلا و  نم  مـهترّهط  كداـبع و  یلع  کـججح  کـضرأ و  یف  کـئافلخ  کـنید و  ۀـظفح  کـملع و  ۀـنزخ  مـهتلعج 
«. کتنج یلإ  کلسملا  کیلإ و  ۀلیسولا  مهتلعج  کتدارإب و 

تیبلا لها  قادصم  موهفم و  موس : ثحبم 

: دراد دوجو  یلک  رظن  هس  تیبلا ، لها  قادصم  موهفم و  هرابرد 
لها زا  دوصقم  دعب  لبق و  تایآ  هب  هجوت  اب  دنا  هدومن  حرطم  ار  رظن  نیا  هک  يدارفا  ملسلا : )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ (  نارـسمه  -1

. دنا هتسناد  ربمایپ  نارسمه  طقف  ار  تیب 
رد طقف  ریمض  تسا و  ثنؤم  هلمج ، نیا  زا  دعب  لبق و  ياههلمج  رد  ریامـض  همه  اریز  تسا ، حیحـص  ان  ًالماک  رظن  نیا  هک  تفگ  دیاب  اما 

. تشادن یهجو  قایس  ریمض و  رد  رییغت  دوب ، نارسمه  هب  باطخ  رگا  تسا و  هدمآ  رّکذم  عمج  تروص  هب  هتفای و  رییغت  هیآ  زا  شخب  نیا 
یلع رکذملا  بلغ  نهئابآ  ّنهلمشی و  تیبلالهأ  ناک  امل  : » ناشیا نارسمه  ناردپ  و  ملـسلا )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ (  نارـسمه  - 2

مُکنَع .» )  یف (  باطخلا  یف  ثنؤملا 
نیا اب  تسا ، هدش  لالدتسا  تایآ  قایس  هب  رظن ، نیا  تابثا  يارب  ربمایپ : نادنزرف  زین  و  ملسلا )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ (  نارـسمه  -3

« مکنع  » ریمـض لاح ، نیع  رد  تسا ، طوبرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  هب  نآ ، زا  سپ  هیآ  ریهطت و  هیآ  زا  شیپ  تایآ  هک  نایب 
دنالخاد . تیب  لها  رد  زین  نادرم  زا  يدادعت  هک  دهدیم  ناشن 

نیاربانب دنتـسه ، . سابعلآ  ای  رفعجلآ  لیقعلآ ، ای  یلعلآ  زا  هک  یناسک  ینعی  دنتـسه : دارم  درم )  نز و  زا  معا  مشاهینب (  ناـنمؤم  -4
دنا ! هدش  ریهطت  تسا و  هتشگ  رود  نانآ  زا  يدیلپ  سجر و  دنتسه و  تیبلا » لها   » وزج سابعینب  يافلخهمه  ریسفت ،

، یلع ربماـیپ ، هیآ ، نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلـها  زا  دارم  هک  تسا  نآ  تسا  هعیـش  رواـب  هاگدـید و  مالـسلا : )  مهیلع  هبیط (  هـسمخ  -5
. دنتسین لخاد  نآ  رد  هجو  چیه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  دنتسه و  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ،

نابطاخم هیآ ، موهفم  ساسا  رب  هک  تسا  نآ  باطخ  نیا  رد  ملـسلا )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ (  نارـسمه  تلاخد  مدـع  للع  زا  یکی 
 ( ملـسلا هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ (  نارـسمه  هک  تسا  حـضاو  ُرپ  هکنآ  لاح  دنتـسه و  ینیوکت  ّتینوصم  تمـصع و  ياراد  ًاعطق  نآ 

. تسا هدرکن  ییاعّدا  نینچ  سک  چیه  نانآ ، هرابرد  دنا و  هتشادن  ار  یگژیو  نینچ 
یم دـییأت  ار  هبیط  هسمخ  هب  تیبـلا  لـها  ناونع  صاـصتخا  ینعی  موس  رظن  زین  یّنـس  هعیـش و  قیرط  زا  هدـش  لـقن  ناوارف  تاـیاور  نینچمه 

. دیامن
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نب نسح  مالسلا ، اهیلع  همطاف  مالسلا ، هیلع  یلع  هباحص (  زا  نت  هدزناپ  لیزنتلا  دهاوش  رد  ّتنس ، لها  ناملاع  زا  یناکسح  هنومن  ناونع  هب 
نب هللادـبع  کلام ، نب  دعـس  صاّقو ، یبانبدعـس  يراصنا ، هللادـبع  نبرباج  يراـصنا ، بزاـع  نب  ءارب  کـلام ، نب  سنا  مالـسلا ، هیلع  یلع 
نیا لوزن  نأش  ثیدح  هک  دربیم  مان  ار  ءارمحلایبا )  عقسا و  نبۀلثاو  هملس ، یبا  نبرمع  هملـس ، ما  هشیاع ، راّیط ، رفعج  نب  هللادبع  سابع ،

تسا . هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  ار  ثیدح  زا 130  شیب  نینچمه  يو  دیامن . یم  دییأت  ار  توبن  تیب  لها  هرابرد  هیآ 
ریـسفت يربط و  ریـسفت  مکاح ،  كردتـسم  لبنح ،  نبدمحا  دنـسم  يذـمرت ،  حیحـص  ملـسم ،  حیحـص  دـننام  ّتنـس ، لها  عبانم  رگید  رد 

رد دننادیم . رتاوتم  ار  نآ  نارگشهوژپ ، زا  یخرب  هک  تسا  ناوارف  يردق  هب  تایاور  نیا  تسا . هدمآ  تایاور  نیا  زین  یطویس  روثنملارّدلا 
رازه زا  هنیمز ، نیا  رد  هعیش  عبانم  تسا و  هدش  يروآدرگ  ّتنـس  لها  فورعم  عبانم  زا  عبنم  داتفه  زا  شیب  هراب  نیا  رد  قحلاقاقحا ، حرش 

درذگیم . مه 
همطاف و یلع و  دوخ و  يور  رب  ياهچراپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هتفای ، ترهـش  ءاسک » ثیدـح   » هب هک  یناوارف  تایاور  ساسارب 

دش . لزان  ریهطت  هیآ  تشاذگ و  راگدای  هب  ناگدنیآ  يارب  ار  یتیب » لهأ  ءالؤه  مهللا   » هلمج هتخادنا ، نیسح  نسح و  ناشنادنزرف ،
داد و رارق  ییاسک  ناـنآ  رب  دروآ و  درگ  ار  ناـنآ  هیآ ، لوزن  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ثیداـحا ، نیا  زا  رگید  یخرب  قبط 

دناهتفای . ترهش  اسک  ثیدح  هب  تایاور ، نیا  ِیْتَیبُلْها . ِءالُؤه  َّمُهّللا  دومرف :
رد ترضح  و  میتسه ؟ تیب  لها  وزج  زین  ام  ایآ  دیسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  هدش  لقن  هملـس  ّما  زا  تایاور ، نآ  زا  یخرب  رد 
نم هژیو  تلیضف  نیا  نکیل  مایضار ؛ وت  زا  نم  ردقچ  ياهدوب و  يراگتـسر  ریخ و  هار  هب  هراومه  وت  داب . وت  رب  ادخ  تمحر  : » دومرف خساپ 

تسا .» نایمارگ  نیا  و 
حبص زامن  يارب  هک  یماگنه  هام  شش  تّدم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  نیا  زا  يرامش  رد 

َو ِْتیَْبلاَلْها  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهّللا  ُدـیُری  امَّنا  ِْتیَْبلاَلْها  اـی  َةـالَّصلا  : » دزیم ادـص  تشذـگیم ، مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هناـخ  راـنک  زا 
«. ًاریهْطَت ُمُکَرِّهَطَی 

: تسا هدمآ  هرابنیا  رد  سابع  نبا  زا  یتیاور  رد  هنومن  ناونع  هب 
ادخ تمحر  دورد و  دومرفیم : دمآیم و  بلاط  یبا  نب  یلع  هناخ  رد  هب  زامن  تقو  ندیسر  ارف  ماگنه  راب ، يزور 5  هام ، ات 9  ادخ  لوسر 

. دزاس ناتکاپ  هتسیاش  لماک و  روط  هب  دنادرگرود و  تیب  لها  امـش  زا  ار  يدیلپ  هنوگره  هک  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ  تیب ، لها  امـش  رب 
داب . امش  رب  ادخ  تمحر  دیوش . هدامآ  تسا ، زامن  تقو 

. تسا هدش  لقن  زین  هام  هدفه  یّتح  هام و  ُهن  هامتشه ،  هام ،  تفه  هام ، شش  تّدم ، نیا 
نیـسح نسح و  همطاف ، یلع ، هب  طوبرم  ار  هیآ  زا  شخب  نیا  زین  ّتنـس  لها  نارّـسفم  رتشیب  هدـش ، دای  تاـیاور  راـبتعا  یناوارف و  ببـس  هب 

دناهتسناد . مالسلا  مهیلع 
رد تسا  نکمم  هنوگچ  هک  ههبـش  نیا  حرط  اـب  اـی  نامیلـس  نب  لـتاقم  هورع و  همرکع ، نوچ  یخرب  رظن  تهج  هب  دـنا  هدرک  یعـس  یخرب 
هب هیآ  نیا  رد  تیبلا  لها  قالطا  رکنم  دریگیمن ، رب  رد  ار  نانآ  هک  هدش  هتفگ  یبلطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  فیاظو  نایب  يانثا 

: هکنیا هلمج  زا  دراد . دوجو  يددعتم  لیالد  ههبش  رظن و  نیا  درت  رب  هک  تسناد  دیاب  اما  دنوش . هبیط  همسخ 
رارق مه  راـنک  رد  هک  تسا  یناوارف  تاـیآ  میرک  نآرق  رد  تسا و  هدـش  هتخانـش  برع ، ناحیـصف  شور  رد  نتفگ ، نخـس  هنوـگ  نیا  - 1

دنیوگیم . نخس  نوگانوگ  ياهعوضوم  زا  یلو  دنراد ؛
، شخب نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  هکلب  دـشاب ، هدـش  لزاـن  تاـیآ  نیا  هارمه  ُهّللاُدـیُری » اـّمنإ   » هلمج هک  درادـن  دوجو  یلیلد  -2
رد هیآ ، نیا  هک  هدـماین  مه  تیاور  کی  رد  یّتح  تسا ؛ هدـش  هداد  رارق  مه  رانک  رد  نآرق  يروآدرگ  ماگنه  یلو  هدـمآ ؛ دورف  هناگادـج 

تسا . هدش  لزان  ربمایپ  نانز  تایآ  نمض 
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زا سنا ، نب  کلام  لبنح و  نب  دمحا  دناهدوب ؛ وگغورد  و  دامتعا ، لباق  ریغ  قساف ، یـصاخشا  تنـس ، لها  حیرـصت  هب  هدش  هراشا  دارفا  -3
دناهدیزرویم . يراددوخ  شتایاور  لقن  زا  هتخادرپ و  همرکع  شهوکن  هب  ملسم  زین  و  تنس ، لها  هناگراهچ  نایاوشیپ 

، لتاقم نارـصاعم  زا  بعـصم ، نب  ۀجراخ  دناهزاوآرپ و  ثیدح  لعج  رد  هک  درامـشیم  يرفن  زا 4  یکی  ار  لتاقم  ننـس ، بحاص  یئاسن ،
مردیم . ار  شمکش  مبای ، تسد  نامیلس  نب  لتاقم  رب  رگا  اّما  مرامشیمن ؛ لالح  ار  يدوهی  نوخ  نم  دیوگیم :

تدش هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  مان  ندینـش  اب  هدیزرویم و  ینمـشد  ربمایپ  تیب  لها  اب  هللادـبع  شردارب  نوچمه  زین  ریبز  نب  ةورع 
نانمؤم ریما  شهوکن  رد  هیواعم  زا  تفگنه  یغلابم  تفایرد  اب  هک  دوب  یناسک  زا  يو  یفاکسا  رفعج  وبا  هتفگ  هب  تسا . هدشیم  نوگرگد 

تخادرپیم . ثیدح  لعج  هب  مالسلا  هیلع 
نوچ یناسک  تایاور  زا  رتشیب  رایسب  تنس ، لها  ییاور  بتک  نایم  رد  یتح  دنادیم ، هبّیط  هسمخ  هژیو  ار  ریهطت  هیآ  هک  یثیداحا  رامش  -4

لالدتـسا نینچ  تیب  لها  موهفم  زا  یبنلا  ءاـسن  جورخ  رب  مقرا  نبدـیز  نوچ  یناـیوار  زا  لـقن  هب  عباـنم  نیا  زا  یخرب  یتح  تسا و  همرکع 
زا يو  اب  هک  دـنایناسک  هکلب  وا ، نارـسمه  هَن  ربمایپ  تیبلها  سپ  ددرگیم ، زاـب  دوخ  نادـنواشیوخ  دزن  هب  قـالط  زا  سپ  نز  دـناهدرک :

تسا . هتشگ  مارح  اهنآ  رب  هقدص  هدوب و  هشیر  کی 
یلص ربمایپ  نارسمه  تایآ  نمض  رد  هیآ  نیا  لوزن  رب  تیاور  کی  یتح  تسا و  ییاهنت  هب  ریهطت  هیآ  لوزن  رب  لاد  تایاور  زا  يرایسب  -5

. دنا هدرکن  رکذ  ار  نآ  زین  دنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  هب  هیآ  صاصتخا  هب  لئاق  هک  یناسک  هدشن و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا 
تایآ نیب  نآ  نتفرگ  رارق  هدوبن و  نآ  هب  لصتم  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارـسمه  تایآ  وزج  لوزن  بسحرب  ریهطت  هیآ  نیا ، ربانب 

و  » هیآ لاصتا  ماجسنا و  هک  تسا  نیا  نآ  دیؤم  هدوب و  ناشیا  تلحر  زا  دعب  فیلأت  ماگنه  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامرف  هب  ای  روبزم 
دروخیمن . مه  هب  نآ  ياههلمج  نیب  زا  ریهطت  هیآ  ندش  هتشادرب  ضرف  رب  َّنُِکتوُیب » یف  َنرَق 

نیـشیپ و تایآ  هکنآ  لاح  دزادرپ  یم  میظعت  حدـم و  هب  هیآ  نیا  هک  زیامت  زین  و  نیـشیپ ، نیـسپ و  تایآ  اـب  ریهطت  هیآ  ریامـض  تواـفت  -6
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ (  نارسمه  يارب  هیآ  نیا  لومـش  یبیـصن  یب  هدنهد  ناشن  هک  دنا  هتخادرپ  قیوشت  دیدهت و  فیلکت و  نایب  هب  نیـسپ 

تسا . ملسلا )  هلآ و 
لیاضف نایب  ناونع  هب  هدـش  هک  مه  دروم  کی  رد  ًامتح  دـندوب ، هیآ  لومـش  رد  ملـسلا )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ (  نارـسمه  رگا  -7

ای هشیاع  لمج ، گنج  نوچ  یساسح  عقاوم  یتح  داتفاین  قافتا  لمع  رد  يرما  نینچ  هکنآ  لاح  دنتسج ، یم  دانتسا  روکذم  هیآ  هب  شیوخ 
دندرکن . ناشیاه  یناوخ  زجر  رد  تبقنم  نیا  هب  يا  هراشا  چیه  لمج ، باحصا 

، نآرق رد  دوش و  یم  قالطا  یفلتخم  قیداصم  هب  ثیداحا ، تایآ و  یبرع و  فرع  رد  تیبلا » لـهأ   » هک تسا  يرورـض  زین  هتکن  نیا  رکذ 
. تساهتفر راک  هب  رـسمه  رب  لمتـشم  یعمج  ای  رـسمه  هب  لهأ »  » هفاضا زین  و  تسا . هدـش  قالطا  هداوناخ  نز  لماش  یعمج  هب  يدراوم ، رد 

تسا . هدش  قالطا  ردام ، ردپ و  زا  معا  نادناخ ، هداوناخ و  لک  رب  رظان  زین  یهاگ  هدمآ و  ردارب  هرابرد  هاگ 
لباـق مـالک ، نئارق  دـهاوش و  طـسوت  هب  نآ ، قیداـصم  یخرب  هب  نآ  صاـصتخا  اـی  یفرع  قیداـصم  همه  رب  نآ  لومـش  مومع و  نیا  رب  اـنب 

. دوشیمن بوسحم  یبرع  فرع  زا  فلخت  قیداصم ، یخرب  رد  نآ  دربراک  تسا و  قیدصت 

« ریهطت سجر و  باهذا   » موهفم مراهچ : ثحبم 

عفر نامه  زا  يرتقیقد  هبترم  عقاو ، رد  هک  يریگـشیپ ، عفد و  ياـنعم  هب  مه  و  دـشاب ، يزیچ  هلازا  عفر و  دـیفم  دـناوتیم  مه  باـهذا ، هژاو 
. دوب دهاوخ  يزیچ  ياههنیمز  عفر  يانعم  هب  نوچ  تسا ؛

هب باهذ  تسا . باهذ  بهذ و  هدام  يدـعتم  تروص  باهذا ، اریز  تسا ؛ عافد  لـباق  برع  فرع  رد  تغل  نیا  يارب  اـنعم  یگناـگود  نیا 
اب یتقو  هژاو  نیا  و  تسا . نداد  روبع  ندنارذگ و  ندرب و  يانعم  هب  نآ ، يدعتم  تروص  ًاعبط  تسا و  نتشذگ  ندرک و  ریس  نتفر ، يانعم 
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رود نتخاس و  فرـصنم  يانعم  اب  مه  تسا و  راگزاس  يزیچ  زا  يزیچ  ندرک  فرطرب  يانعم  اـب  مه  دـیآیم ، نع »  » اـب هارمه  دوخ ، قلعتم 
. تسا نآ  نتشاد 

معطأ نم  : » دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  نانچ  تساعدم ، رب  ایوگ  يدـهاش  زین  تایاور  رد  هژاو  نیا  دربراک  یگنوگچ 
. دنادرگ رود  يو  زا  ار  گرم  یخلت  دنوادخ  دزاس  نیریش  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  ماک  سکره  توملا :» ةرارم  هنع  هللا  بهذأ  ًةوالح  هاخأ 
هکلب دزاـسیم ، فرط  رب  ار  نآ  سپـس  دـناشچیم و  يو  هب  ار  گرم  یخلت  ادـتبا  هک  تسین  نآ  نخـس  نیا  زا  روظنم  هک  تسا  حـضاو  ُرپ 

. دوب دهاوخ  اراوگ  یصخش  نینچ  يارب  گرم  ادتبا  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم 
همه نآ  قلعتم  تسا و  يریگـشیپ  عفد و  يانعم  هب  باهذا  یهلا ، هدارا  ندوب  ینیوکت  ریهطت و  هیآ  باـطخ  لالقتـسا  هب  هجوت  اـب  نیا  رباـنب 

يایلوا رگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هرابرد  زج  تسا و  تمـصع  يانعم  مزالم  ًاـعبط  هک  دـشاب  یم  يدـیلپ  یگدولآ و  بتارم 
تسا . یفتنم  یهلا  هژیو 

هب میرک ، نآرق  رد  لـعف  نیا  رگید  ياـهدربراک  رد  هکنیا  هچ  تسین ؛ تراـهط  مدـع  هقباـس  ياـنعم  هب  ًاـموزل  زین  اریهطت » مکرّهطی   » موهفم
رد و  ٌةَرَّهَطُم .»...  ٌجاوْزَأ  اهِیف  ْمَُهلَو  : » هک تسا  یتشهب  نارـسمه  فصو  رد  نوچمه  تسا  هدـش  هراشا  یگدولآ  هقباـس  نودـب  ندوب ، رّهطم 

ًةَرَّهَطُم .» ًافُحُص  ْاُوْلتَی  ِهَّللا  َنِم  ٌلوُسَر  : » دیامرفیم ینآرق  ینارون  ياههفیحص  فصو 
هـصرع هک  تسا  قیمع  یتینارون  لماک و  یتراهط  یلـصا ، دارم  تسا و  يدیلپ  یگدولآ و  بتارم  همه  لماش  ماع و  یموهفم  زین  سجرلا » »

. درادیم كاپ  هزنم و  یصلاخان ، یگدولآ و  ره  زا  ار  مالسلا  مهیلع  تیبلها  يراتفر  يرکف و  يدوجو و 
دوشیم . دودحم  صاخ و  رایسب  هیآ ، لومش  هنماد  نآ ، هب  هجوت  اب  هک  تسا  یلهاج  تدالو  زا  تراهط  زین  ًاریهطت » مکرّهطی  »

هریبک و ناهانگ  زا  نانآ  تنایـص  يانعم  هب  هک  یتمـصع  دوش ، یم  تابثا  هیآ  نیا  ساسا  رب  مالـسلا )  مهیلع  تیب (  لها  تمـصع  نیا  ربانب 
ندوب مهارف  مئاد و  تبقارم  هاـنگ و  رطخ  حـبق و  هب  لـماک  قیمع و  تفرعم  وترپ  رد  هک  تسا  يوهـس  هچ  يدـمع و  تروص  هب  هچ  هریغص 

. دوش یم  لصاح  دلوت ، زا  شیپ  زا  كاپ ، ملاس و  ياههنیمز 

هیآ لوزن  نأش  مجنپ : ثحبم 

: تسا هدمآ  تایآ  زا  شخب  نیا  يارب  لوزن  نأش  هتسد  ود  یّنس  هعیش و  ریسافت  رد 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ (  نارسمه  هب  شباطخ  ریهطت  هیآ  دندقتعم ، ننست  لها  هک  نآ  تهج  هب  هک  تسا  تایآ 28و 29  هب  طوبرم  لوا  هتسد 

: دنا هدرک  رکذ  هیآ  ود  نیا  هرابرد  ار  تیاور  عون  ود  ًاعون  ننست  لها  دوش ؛ نایب  ات  تسا  مزال  تسا  ملسلا )  هلآ و  و 
هب رمع  دوـب . لاؤـس  مدرم  يارب  روـضح  مدـع  نـیا  دـشیمن . رـضاح  دجـسم  هـب  زاـمن  يارب  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــصمرکا  ربماـیپ  -1
اب دـش ] دراو  یتقو  . ] داد هزاجا  وا  هب  ات  درک  زاغآ  نخـس  دـنلب  يادـص  اب  لزنم ] نوریب  زا  و  . ] تفر ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپهناخ 
نم زا  تسا ] هدوب  شدوخ  رـسمه  يو  روظنم   ] ینالف منیبب  رگا  تفگ : ور  نیا  زا  ددـنخب ، ربمایپ  ات  میوگب  يزیچ  تسا  بوخ  تفگ : دوخ 

روضح  ] زا ارم  فراعتم ] ریغ  هقفن  ياضاقت   ] نیمه دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  منزیم . شکتک  تدـش  هب  دـهاوخیم ، هقفن 
يزیچ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصادخلوسر  زا  : تفگ تفر و  هصفح )  دوخ (  رتخد  غارس  هب  رمع  هاگ  نآ  . تسا هتشاد  زاب  امـش  عمج ] رد 
یبَّنلا اَهُّیَای   » هیآ نآ ، زا  سپ  و  ... تفر ترضح  نآ  نارسمه  رگید  غارس  هب  سپـس  ؛ نک هعجارم  مدوخ  هب  یتساوخ  يزیچ  رگا  نکن ؛ اضاقت 

هیآ نیا  لوزن  ناـیرج  رد  ار  هشیاـع  نارگید  زا  شیپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  دـش . لزاـن  اـمیظَع » اًرجَا  َکِـجوزَال ... لـُق 
نکیل درک ؛ ّریخم  وا  زا  ییادـج  ترخآ و  رب  ایند  حـیجرت  نیب  ترـضح و  نآ  اـب  یگدـنز  اـیند و  رب  ترخآ  حـیجرت  نیب  ار  وا  تشاذـگ و 

ار ترضح  نآ  اب  یگدنز  همادا  یگمه  یلو  درک ؛ ریخم  ود  نیا  نیب  ار  نارـسمه  رگید  سپـس  دیزگرب ؛ ار  ترـضح  نآ  اب  یگدنز  هشیاع 
دندیزگرب .
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: ) ّنهیف هل  هللا  نم  رییختلا  لزن  ًارهـش ؛ ّنهرجهف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصّیبنلا  یلع  نریاغت  دـق  هجاوزأ  ناـک  : » دـیوگیم دـیز » نبا  -» 2
نأ نیب  ّنهّریخف  یلوـالا )  ِۀَّیلِهجلا  َجُّرَبَت  َنجَّرَبَتـالو  غلب ( : یتـح  أرقف  اـهَتَنیزو ؛ )  اینُّدـلا  َةویَحلا  َندُِرت  َُّنتنُک  نِا  َکِـجوزَال  لـُق  یبَّنلا  اَـهُّیَای 

يوؤی ّهنأ  یلع  ًادـبأ و  نحکنی  نینمؤملا ال  تاهُّما  ّنهنأ  یلع  هلوسر  هللا و  ندرأ  نإ  نمقی  نأ  نیب  ّنهحّرـسی و  ّنهلیبس و  یلخی  نأ  نرتخی 
یغتبا نم  اـهیلإ و  هسأر  عفری  وه  نوکی  یتح  ءاـشی  نم  یجری  اـهیلإ و  هسأر  عفری  وه  نوکی  یتـح  هل  هسفن  بهو  نمل  ّنهنم  ءاـشی  نم  هیلإ 

یلع ّنهضعب  راثیإ  ّنهیلع  یئاضق  نم  ّهنأ  نملع  اذإ  نیَضرَیو )  َّنَزحَیالو  َّنُُهُنیعَا  َّرَقَت  نَا  یندَا  َِکلذ  هیلع (  حانج  الف  لزع  هدنع و  یه  نمم 
ّنهقرافی وأ  اذهب  نیضری  نأ  نیب  نهّریخف  هبـصی  مل  لزع  نم  هباصأ و  یغتبا  نم  تلَزَع )  نَّمِم  َتیَغَتبا  ِنَمو  لاق ( : نیـضری . نأ  یندأ  ضعب 

هنارگووَـه تداـسح  رگیدـکی  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارـسمه  هک  تسا  نـیا  شا  نومـضم  هـک  هلوـسر .»... هللا و  نرتخاـف 
. دش لزان  وا  نارسمه  رییختهیآ  هاگ  نآ  تفرگ ؛ هرانک  اهنآ  زا  هام  کی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصمرکاربمایپ  ورنیا  زا  دندیزرویم ،
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  همه  هب  هنانز  تریغ  هکنیا : هلمج  زا  دروخ  یم  مشچ  هب  ییاه  ضقانت  تیاور  ود  نیا  هراـبرد 
ةریغ کلذ  ببـس  ناک  ۀـشئاع ؛ اهتراغ  تناک  ةریغ  یف  : » تسا هدـش  هدرب  مان  هشیاع  زا  اـهنت  رگید  تیاور  رد  اـما  تسا  هدـش  هداد  تبـسن 

اهتراغ .» ۀشئاع  تناک 
. تسا هدوب  نارگید  زا  شیپ  شیب و  وا  لکشم  هک  دهدیم  ناشن  نارگید ، زا  شیپ  هشیاع  اب  رییختهیآ  نتشاذگ  نایم  رد  نینچمه 

: دنزادرپ یم  هیآ 33  لوزن  ببس  نایب  هب  هک  یتایاور  مود  هنوگ 
ُدیُری امَّنِا  تلزن (  هیف  تفگ « : وا  دش و  هدروآ  نایم  هب  نخس  مالسلاهیلع )  بلاطیبانبیلع (  زا  هملـس  ما  روضح  رد  هک  تسا  یلقن  رد  -1

اهبجحأ نأ  عطتسأ  ملف  ۀمطاف  تئاجف  ٍدحأل . ینذأت  ال  لاقف : یتیب  یلإ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصّیبنلاءاج  : ۀملـس ّمُا  تلاق  اریهطَت ؛ )  ُهللا ...
یلصّیبنلا لوح  اوعمتجاف  هبجحأ  نأ  عطتسأ  ملف  نیسحلا  ءاج  هُّما و  هّدج و  یلع  لخدی  نأ  هعنمأنأ  عطتـسأ  ملف  نسحلا  ءاج  ّمث  اهیبأ ؛ نع 

؛ ًاریهطت مهرّهط  سجرلا و  مهنع  بهذأف  یتیبلـهأ ! ءـالُؤه  لاـق : ّمث  هیلع ؛ ناـک  ءاـسکب  هللا  ّیبن  مهّللجف  طاـسب  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
ریهطتهیآ ریخ : » یلإ  ّکنإ  لاق : معنأ و  ام  هللاوف ! تلاق : انأ ؟ و  هللا ! لوسر  اـی  تلقف : تلاـق : طاـسبلا . یلع  اوعمتجا  نیح  ۀـیالا  هذـه  تلزنف 

. هدن دوروهزاجا  یسک  هب  دومرف : دمآ و  نمهناخ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تفگ : حیضوت  رد  هاگنآ  تسا ؛ هدش  لزان  واهرابرد 
مه زاب  دمآ ؛ مالسلاهیلع )  نسح (  سپـس  مرادزاب ؛ شردپ  رادید  زا  ار  وا  متـسناوتیمن  نم  نکیل  دمآ ؛ اهیلع )  هللا  مالـس  همطاف (  ناهگان 

. منک عنم  متسناوتیمن  زین  ار  وا  دمآ ؛ مالسلاهیلع )  نیسح (  نآ  زا  سپ  موش و  شردام  ّدج و  رب  وا  ندش  دراو  عنام  متسناوتیمن 
درامشیم . حیحص  يراخب ، طیارش  ساسا  رب  ار  ثیدح  نیا  كردتسم ، رد  يروباشین  مکاح 

رب هک  ییابع  اب  ار  اهنآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دندرک ، عامتجا  یشرف  يور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  درگ  یگمه  یتقو 
نیا رد  نادرگ . ناشرهطم  نک و  رود  اهنیا  زا  ار  يدنـسپان  سجر و  سپ  ، دنتـسه نم  تیب  لها  اـهنیا  ایادـخ ]! : ] تفگ دـناشوپ و  دوب  وا 

زین نم  ایآ  ملـس ! ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ] ادخلوسر يا  : متفگ نم  دش . لزان  ریهطتهیآ  دندوب ، هدمآ  درگ  شرف  نآ  يور  اهنیا  هک  لاح 
. یتسه ریخ  رب  وت  دومرف : اهنت  تفگن ! نم  هب  يرآ  باوج  هک  دنگوس  ادخ  هب  متسه ؟ هعومجم  نیا  وزج 

و هنع )  هللا  یضر  یلع (  یف  َّیف و  ۀسمخیف : ۀیالا  هذه  تلزن  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دیوگیم : يردخ » دیعـس  وبا  -» 2
ِتیَبـلا َلـهَا  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهذـُِیل  ُهللا  ُدـیُری  اـمَّنِا  اـهنع ( )  هللا  یـضر  ۀـمطاف (  و  هنع )  هللا  یـضر  نیـسح (  و  هـنع )  هللا  یـضر  نـسح ( 

 ) نیـسح هنع ، )  هللا  یـضر  نسح (  هنع ، )  هللا  یـضر  یلع (  نم ، هرابرد  تسا : هدش  لزان  رفن  جنپ  هراب  رد  هیآ  نیا  اریهطَت :» )  مُکَرِّهَُطیو 
 ( . اهنع هللا  یضر  ۀمطاف (  و  هنع )  هللا  یضر 

: لاقف هدی  یف  مهّدخ  و  ًاریهطت ، مهرّهط  سجرلا و  مهنع  بهذأ  نیذلا  تیبلا  لهأ  : » تسا هدمآ  يردخ  دیعـسوبا  زا  زین  دـئاوزلا  عمجم  رد 
مالسلا .» مهیلع  نیسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  ّیلع و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  ۀسمخ 

: دیوگیم دنیآیم ، باسح  هب  تیبلها  ربمایپ ، نانز  ایآ  هک  شسرپ  نیا  خساپ  رد  هک  تسا  هدش  لقن  مقرا  نب  دیز  زا  ملسم  حیحص  رد  -3
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اومّرح نیذـلا  ۀبـصع  هلـصأ و  هتیبلهأ  اهموق ، ههیبأ و  یلا  عجرتف  اـهقّلطی  مث  رهدـلا  نم  رـصعلا  لـجرلا  عم  نوکت  ةأرملا  نإ  هَّللا  میأ  ـال و  »
. دنکیم یفن  ار  ربمایپ  نانز  رب  تیبلها  یقیقح  قدص  ربمایپ ، فورعم  یباحص  ربخ ، نیا  رد  هدعب .» ۀقدصلا 

هیآ نیا  هرابرد  تایاور  هب  یهاگن  مشش : ثحبم 

هجوت دروم  هچنآ  رت  شیب  اما  تمـسق  نیا  رد  دـش ؛ هراـشا  هیآ  هراـبرد  تاـیاور  زا  یخرب  هب  یفلتخم  ياـه  تروص  هب  نیـشیپ  ثحاـبم  رد 
. تسا هدوب  شیوخ  تیناقح  دنس  زین  تاهابم و  ناونع  هب  هک  هیآ  نیا  هب  مالسلا )  مهیلع  همئا (  ياه  داهشتسا  هب  هراشا  تسا ،

 ) اربک هقیدص  تمصع  مالسلامهیلع ، )  اسک (  باحـصا  هرابرد  نآ  لوزن  ناونع  هب  هیآ  نیا  هب  لالدتـسا  اب  مالـسلاهیلع )  نانمؤمریما (  - 1
دجـسملا و یلإ  مالـسلاهیلع )  نینمؤملاریمأ (  ءاج  اهلیکو ، جرخأ  و  مالـسلااهیلع )  ۀمطاف (  رکبوبأ  عنم  اّمل  : » درک تابثا  ار  مالـسلااهیلع ) 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـصهللالوسر  هلعج  ام  ۀـمطاف  َتعنم  َِمل  رکبابأ ! ای  مالـسلاهیلع : )  لاقف (  راصنألا ؛ نورجاهملا و  هلوح  ٌسلاج و  رکبوبأ 
 ) لاـق یلب . لاـق : نآرقلا ؟ أرقت  رکباـبأ ! اـی  رکبیبـأل : مالـسلاهیلع )  نینمؤـملاریمأ (  لاـقف  هلوـق : یلإ  نینـس ؟ ذـنم  هیف  اـهلیکو  اـهل و  ملس 

ینربخأف مالـسلاهیلع : )  لاق (  مکیف . لاق : تلزن ؟ انریغ  یف  وأ  انیف  اریهطَت )  ... ُهللا ُدیُری  امَّنِا  ّلجوّزع ( : هللا  لوق  نع  ینربخأف  مالـسلاهیلع : ) 
ءاسن یلع  میُقا  امک  ّدـحلا  اهیلع  میُقا  ُتنک  لاق : ًاـعناص ؟ تنک  اـم  ۀـشحافب  مالـسلااهیلع )  ۀـمطاف (  یلع  ادهـش  نیملـسم  نیدـهاشلا  ّنأ  ول 
لبقت هللا و  ةداهـش  ُّدرت  َتنک  ّکنأل  مالـسلاهیلع : )  لاق (  َمل ؟ و  لاق : نیرفاـکلا . نم  هللا  دـنع  نذإ  َتنک  مالـسلاهیلع : )  لاـق (  نیملـسملا !
یکبف لاق : نیرفاکلا . نم  هللا  دنع  َتنک  هریغ ، ةداهـش  تلبق  هللا و  ةداهـش  َتددر  اذإف  ةراهطلاب ؛ اهل  دهـش  دق  ّلجوزع  هللا  ّنأل  هریغ ، ةداهش 

اومدمد .» اوقرفت و  سانلا و 
تفـالخ زارحا  يارب  ار  دوـخ  يراــصحنا  تیلباــق  تیحالــص و  تاــبثا  روـظنم  هـب  رکبوـبا و  اــب  جاــجتحا  رد  مالــسلاهیلع )  یلع (  - 2

ندیـشخب مالـسلااهیلع ، )  همطاف (  اب  جاودزا  ریدـغ ، يارجام  دـننام  دوخ  يراصحنا  ياـهتبقنم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصهللالوسر 
... یلع ّالإ  یتفال   » قادصم دودبع ، نب  ورمع  نتشک  ندوب ، مالسلاامهیلع )  نینـسح (  ردپ  ربیخ ، رد  ینیرفآراختفا  عوکر ، لاح  رد  رتشگنا 

: لاق کتیب ؟ لهأل  کل و  مأ  سجرلا  نم  ریهطتلا  ۀیآ  يدلو  یلهأل و  یلأ و  هللااب ! كدـشنُاف  : »... دـندومرف زین  هدومن و  هراشا  ندوب و ) ... « 
ءاسکلا موی  يدلو  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصهللالوسر  ةوعد  بحاص  انأ  هللااب ! كدـشنُاف  مالـسلاهیلع : )  لاق (  کتیب . لهأل  کل و  لب 

ّزع هللا  لعج  یّتلا  هبقانم  هیلع  ّدـعی  مالـسلاهیلع )  لزی (  ملف  کتیب ... لهأ  تنأ و  لب  لاق : تنأ ؟ مأ  رانلا » یلإ  کـیلإ ال  یلهأ  ءـالؤه  مهّللا  »
لاقف ملس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلصدّمحم  ۀُّما  رومُاب  مایقلا  ّقحتـسی  ههبـشو  اذهبف  لاق : تنأ ، لب  رکبوبأ : هل  لوقیو  هریغ  نود  هنود و  هل  ّلجو 

هنید .»...؟ لهأ  هیلإ  جاتحی  اّمم  ٌولخ  تنأو  هنید  نعو  هلوسر  نعو  هللا  نع  كّرغ  يذلا  امف  مالسلاهیلع : )  ٌّیلع (  هل 
نتفای شرورپ  هلمج  زا  تبقنم  داتفه  دوجو  هب  شیوخ  بقانم  نایب  رد  مالـسلاهیلع )  نانمؤمریما (  هک  تسا  هدـش  تیاور  لوحکم »  » زا - 3

 ) همطاـف يرـسمه  تیبـملا ، ۀـلیل  رد  ترـضح  نآ  ياـج  رد  ندـیباوخ  یلاـسدرخ ، زا  ملـسلا )  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ (  نـماد  رد 
، هّکم ناکرـشم  هب  تئارب  تایآ  غـالبا  ندوب ، راـّیط  رفعج  ردارب  ندوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  یبن  ملع  هزاورد  مالـسلااهیلع ، ) 

یبنلا باحـصأ  نم  نوظفحتـسملا  ملع  دقل  : » دندومرف دای  ار  هملـسما  هناخ  رد  اسک  يارجام  ًانمـض  دندرک و  هراشا  هلهابم و ... رد  تکرش 
مهنم ٌدحأ  اهیف  ینکرشی  مل  ۀبقنم  نوعبس  یلو  هتلّضفو  اهیف  هتکرش  دقو  ّالإ  ٌۀبقنم  هل  ٌلجر  مهیف  سیل  ّهنأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم 

یتجوزو ینمّونو  مان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصهللا  لوسر  ّنإف  نوعبسلا  اّمأو  مالسلاهیلع ... : )  لاقف (  ّنهب  ینربخأف  نینمؤملاریمأ  ای  تلق :
 ) لیئربج لاقو  اریهطَت )  ُهللا ... ُدـیُری  اـمَّنِا  اـنیف (  یلاـعتو  كراـبت  هللا  لزنأـف  ۀـیناوُطق  ةءاـبع  اـنیلع  یقلأو  نیـسحلاو  نسحلا  ياـنبإو  ۀـمطاف 

لیئربج .» انسداس  ناکف  دّمحم ، ای  مکنم  انأ  مالسلاهیلع : ) 
تراهط تمصع و  نادناخ  تالامک  لیاضف و  ندرمشرب  نمض  دوخ  ینارنخس  رد  حلـص ، شریذپ  زا  سپ  مالـسلاهیلع )  یبتجم (  ماما  - 4

انعمج ریهطتلا ، ۀـیآ  تلزن  اّملف  َبِهذـُِیل ؛ ) ... ُهللا  ُدـیُری  امَّنِا  یلاعت ( : هللا  لاـق  دـق  و  : » دـندومرف هدرک و  هراـشا  هملـس  ما  هناـخ  يارجاـم  هب 

هریبک هعماج  ترایز  رد  همئا  ریهطت  راثآ  www.Ghaemiyeh.comيواکاو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 86زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


، اهموییف اهترجح و  یف  کلذ  يربیخ و  ۀملس  ّمُال  ءاسک  یف  هسفن  انّللجف و  یبأ ، یُما و  یخأ و  انأ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصهللالوسر 
موی ّلک  انیتأی  هیلإ ، هللا  هضبق  یتح  هرمع ، ۀیقب  کلذ  دعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصهللا  لوسر  ثکم  ّمث  یتیب !... لهأ  ءالُؤه  ّمهّللا ! لاقف :

تیبلالهأ و نحنف  اریهطَت ... )  مُکَرِّهَُطیو  ِتیَبلا  َلهَا  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُذِیل  ُهللا  ُدیُری  امَّنا  هللا (  مکمحری  ةالـصلا  لوقیف : رجفلا  عولط  دـنع 
اًریهطت .» انرّهط  سجرلا و  اّنع  هللا  بهذأ  نیذلا  نحن 

... هللا ُدـیُری  امَّنِا  انیف (  هللا  لزنأ  دـق  ةراهطلا  تیب  لـهأ  نم  ّینإو  ٌسجر  کـّنإف  : » دومرف ناورم  هب  باـطخ  مالـسلاهیلع )  نیـسح (  ماـما  - 5
. تسا هدش  لزان  ریهطت  هیآ  ام  هرابرد  متراهط و  تیب  لها  زا  نم  يدیلپ و  وت  هک  وش  رود  نم  زا  قطنی .» ملو  هسأر  سکنف  اریهطَت ) 

یف تأرق  امأ  : » دومرف دوب ، ناشیا  شنزرس  ریقحت و  ددصرد  هک  یماش  يدرم  هب  دوخ  تیناقح  تابثا  يارب  مالـسلاهیلع )  داجـس (  ماما  - 6
هیآ ایآ  هک  معن .» مالـسلاهیلع : )  لاق (  مه ؟ متنأل  و  لاق : اریهطَت ؟ )  مُکَرِّهَُطیو  ِتیَبلا  َلهَا  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُذِیل  ُهللا  ُدیُری  امَّنِا  بازحألا ( 

. يرآ هک  دومرف  دییامش ؛ هیآ  نیا  دارم  رگم  هک  دیسرپ  یماش  درم  تسا و  هدناوخ  بازحا »  » هروس رد  ار  ُهللاُدیُری ) ... امَّنِا  ) 
نادناخ فصو  ناوت  یـسک  کشلا :» وه  سجرلا و  مهنع  هللا  عفر  ٌموق  فَصوی  فیک  فَصون و  انإ ال  : » دومرف مالـسلاهیلع )  رقاب (  ماما  - 7

. تسا هتشادرب  اهنآ  زا  ار  کش  ینعی  سجر  ادخ  هک  دوتس  ار  یهورگ  ناوتیم  هنوگچ  درادن ! ار  ام 
« تسا هدماین  نآرق  رد  مالسلاهیلع )  یلع (  مان  ارچ  دنیوگیم  مدرم   » هک ریـصبوبا »  » شـسرپ نیا  خساپ  رد  مالـسلاهیلع )  قداص (  ماما  - 8

جح دوب ؛ هدـشن  نایب  نآ  باصن  اما  دـش ؛ بجاو  تاکز  دوش ؛ ناـیب  نآ  تیفیک  تاـعکر و  دادـعت  هکنآیب  دیـسر ، زاـمن  روتـسد  : » دومرف
یلاعتم دـنوادخ  ار  تایئزج  نیا  حیرـشت  نییبت و  دـشاب . هدـش  نایب  نآ ] لیاسم  ریاـس  و   ] فاوط ندوب  رود  تفه  هکنآیب  دـیدرگ ، بجاو 

 ) نیـسح نسح و  یلع ، هراـبرد  مُکنِم )  ِرمَـالا  ِیلُواو  َلوـسَّرلا  اوـُعیطَاو  َهللااوـُعیطَا  تشاذـگ ( . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هدـهعرب 
... یتیب لهأ  هللا و  باتکب  مکیصُوا  نینچمه  هالوم و  ٌّیلعف  هالوم  تنک  نم  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دش و  لزان  مالـسلامهیلع ) 

، دنتـسه یناسک  هچ  شتیبلها  هک  درکیمن  نییبت  درکیم و  توکـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  رگا  درک . نییعت  ار  قادصم 
ار اریهطَت )  ُهللا ...  ُدیُری  امَّنِا  هیآ (  دوخ  ربمایپ  قیدصت  يارب  دنوادخ  نکیل  مییام ؛ تیبلها  قادصم  هک  دندرکیم  اعدا  نالفلآ  نالفلآ و 
: تفگ دروآ و  درگ  ابع  ریز  رد  هملسما  هناخ  رد  ار  مالسلامهیلع )  نینـسح (  همطاف و  یلع ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  درک . لزان 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  متسین ؟ وت  لها  زا  نم  ایآ  تفگ : هملس  ما  دنتسه . نم  لقث  لها و  اهنیا  دراد و  یلقث  یلها و  يربمایپ  ره  ایادخ !
....«. دنتسه نم  لقث  لها و  اهنیا  نکیل  یتسه ؛ ریخ  رب  وت  دومرف : ملس  و 

باتک یقیقح  ناثراو  باتک ، تثارو  رطاف و  هروس  33 هیآ باب  رد  سوط  ياملع  یسابع و  نومأم  روضح  رد  مالـسلاهیلع )  اضر (  ماما  - 9
 ) لاـق : » دـندومرف هرهاـط » ترتع   » یفرعم رد  و  دـندومن . یفرعم  ترـضح  نآ  هرهاـط  ترتـع  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمرکم  یبـن  و 
هللا مهفصو  نیذلا  مالسلاهیلع : )  اضرلا (  لاقف  ةرهاطلا ؟ ةرتعلا  نَم  نومأملا : لاقف  مهریغل . ةرهاطلا ال  ةرتعلل  ۀثارولا  تراصف  مالـسلاهیلع ) 

هیلع و هللا  یلـصهللالوسر  لاق  نیذـلا  مه  و  اریهطَت )  مُکَرِّهَُطیو  ِتیَبلا  َلهَا  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهذـُِیل  ُهللا  ُدـیُری  امَّنِا  لاقف ( : هباتک ؛ یف  یلاـعت 
فیک اورظناـف  ضوـحلا ؛ ّیلع  ادری  یّتـح  اـقرتفینل  اـمّهنإ  ـالأ و  یتـیب . لـهأ  یترتـع  هللا و  باـتک  نیلقثلا : مکیف  ٌفـلخم  ّینإ  ملـس : هلآ و 

ترتع و ادخ ؛ باتک  مراذـگیم : یقاب  امـش  نایم  رد  اهب  نارگ  رهوگ  ود  نم  مکنم :» ملعأ  مّهنإف  مهومّلعت  ال  سانلا ! اهیأ  امهیف . ینوفلخت 
ود نیا  اب  نم  زا  سپ  هک  دـیرگنب  دـندرگرب . نم  هب  رثوک  ضوح  رب  ات  دـنوشیمن  ادـج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  هک  دیـشاب  هاگآ  نم . تیبلها 

. دنرتاناد امش  زا  نانآ  اریز  دیزوماین ، يزیچ  نم  ترتع  هب  زگره  مدرم ! دینکیم . راتفر  هنوگچ  مراگدای 
ياـههمانترایز ناوارف و  تاـیاور  رد  مالـسلا ، مهیلع  همئا  هژیو  تلیـضف  تاـبثا  يارب  ریهطت ، هیآ  هب  جاـجتحا  هـک  تـفگ  دـیاب  نـیا  رباـنب 

تسا . هدش  لقن  ناشیا  ناتسود  باحصا و  مالسلا و  مهیلع  همئا  دوخ  زا  نوگانوگ ،

همئا ریهطت  ياهدمآ  یپ  راثآ و  مراهچ : لصف 
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هراشا

یپ راثآ و  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  لاح  تسا  هدومن  قلطم  روط  هب  كاپ  رهاـط و  ار  ینارون  تاوذ  نآ  دـنوادخ  هک  میتسناد  اـج  نیدـب  اـت 
؟ تسیچ لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  هژیو  ریهطت  نیا  ياهدمآ 

مهیلع همئا (  نأـش  ندرمـش  گرزب  هلمج  زا  يرایـسب  ياهدـمآ  یپ  ياراد  هک  تسا  ربـتعم  هژیو  ریهطت  هب  هک  دـنوادخ  طـسوت  همئا  ریهطت 
تسا . رگید  ياه  دمآ  یپ  يرایسب  اه و  نآ  زا  مدرم  قلطم  تعاطا  تیعبت و  زین  و  مالسلا ) 

شیوخ هژیو  ریهطت  ربارب  رد  همئا  شقن 

نآ رت  شیب  هک  تسا  هدش  سکعنم  هریبک  هعماج  ترایز  رد  اه  نآ  زا  یخرب  مالـسلا )  مهیلع  همئا (  ریهطت  فلتخم  ياه  دمآ  یپ  نایم  رد 
طـسوت تراـهط  تبهوـم  زا  يرازگ  ساپـس  ناوـنع  هب  هک  شیوـخ  ریهطت  ربارب  رد  مالـسلا )  مهیلع  هـمئا (  شقن  هـب  ددرگ  یم  رب  مـه  اـه 

. دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  لاح  دنناد . یم  یفیاظو  نداد  ماجنا  هب  مزلم  ار  دوخ  دنوادخ ،

یهلا لالج  تشاد  گرزب  لوا : ثحبم 

« هلالج متمّظعف  »
نیدب دـنکیم ، تلالد  تّدـش  توق و  یگرزب ، رب  تسا و  رقح »  » لباقم رد  نآ  لصا  و  مظع »  » هشیر زا  لیعفت  باب  یـضام  هژاو  نیا  مّظع :

دنیوگیم . مْظَع »  » ار ناوختسا  تهج 
نیع لوقنم ، سوسحم ، گرزب (  زیچ  ره  رد  كدنا  كدنا  تسا و  نآ  ناوختـسا  ندش  گرزب  يانعم  هب  ءیـشلا » مظع  «، » بغار  » هتفگ هب 

. دیآیم ندرمش  گرزب  نتشاد و  گرزب  يانعم  هب  لیعفت  باب  رد  هژاو  نیا  تسا . هتفر  راک  هب  انعم )  ای 
 ( رگید دراوم  زا  يرایـسب  دننام  نآ (  يوغل  عضو  لصا  دیاش  تسا . یگرزب  يانعم  هب  و  ّقد »  » نآ ضیقن  و  ّلج »  » هشیر زا  لالج » : » لالج

. دشاب هتفر  راک  هب  يونعم  ياهیگرزب  رد  سپس  و  لّلجم )  يانب  لثم  دشاب (  يدام  روما  يارب 
تسوا . یگرزب  يانعم  هب  یهلا  لالج  نیا  ربانب 

صقن ره  زا  اهنآ  هیزنت  یهلا ، يانـسح  يامـسا  هرابرد  نیتسار  دحوم  هفیظو  تسا . جردنم  دنوادخ  مسا  حیبست  تحت  یهلا ، لالج  میظعت 
یلعَالا .» َکِّبَر  َمسا  ِحِّبَس  : » تسا بیع  و 

تسا . مسا  نامه  بسانم  صقاون  بویع و  زا  نآ  هیزنت  یمسا و  ره  حیبست  هتبلا 
: تسه لامتحا  هس  یلاعت  دنوادخ  رب  لیلج »  » قالطا رد  هک  تسا  رواب  نیا  رب  يزار  رخف 

رب لعف  تفـص  هب  انعم  نیا  دـهدیم (  ناوارف  شاداپ  اهنآ  هب  دـنکیم و  میظعت  میرکت و  لیلجت ، ناـنمؤم  زا  یهلا  سدـقا  تاذ  لـِعفُم :» »1.
 ( . ددرگیم

. دنزرون رفک  نادب  دنشابن و  شتیهولا  رکنم  دننک و  فارتعا  وا  يایربک  لالج و  هب  نالقاع  تسا  راوازس  لوعفم :» .» 2
تسا . فصتم  لالج ، تافص  هب  هتاذ  ّدح  یف  وا  سدقا  تاذ  لعاف :» .» 3

: تسا مسق  هس  رب  نیموصعم  تالامک  هک  تسناد  دیاب 
تسا . هتفهن  اه  نآ  تاذ  رد  هک  یتالامک  لیاضف و  زا  تسا  ترابع  ینامسج . یناسفن و  زا  تسا  معا  هک  هیتاذ  تالامک  - 1

دناهداد . ماجنا  هداد و  زورب  دوخ  زا  هللا  تاولص  مهیلع  همئا  هک  یتالامک  لیاضف و  زا  تسا  ترابع  هیلعف ؛ تالامک   - 2
. تسا هدش  ققحم  ماما ، دوجو  هطساو  هب  جراخ  رد  هک  یتالامک  زا  تسا  ترابع  هیجراخ . تالامک  - 3
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دننام دوب  هیتاذ  تالامک  دش ، هدرمش  هللا  تاولص  مهیلع  نیموصعم  تارضح  يارب  هک  یتالامک  بلاغ  هریبک ، هعماج  ترایز  زا  زارف  نیا  ات 
... دـیحوت و ناکرا  یحو ، نامجرت  ملع ، يرادهنازخ  رارـسا ، تظافح  نید ، يروای  قلخ ، رب  تجح  نیمز ، رد  تفالخ  يارب  نانآ  شنیزگ 
دش هدرمش  تردن  هب  هیلعف  تالامک  تفای و  نایاپ  هژیو  ریهطت  سجر و  باهِذا  هنتف ، زا  ندینادرگ  نمیا  تمصع ، ياطعا  هب  تیاهن  رد  هک 

. دوب هللا  تاولص  مهیلع  نیموصعم  هیتاذ  تالامک  رابتعا  هب  مه  اه  نآ  هتبلا  هک 
همئا یلعف  تالامک  زا  لامک  هدزناپ  نآ  رد  هک  دوشیم  عورـش  هللا  تاولـص  مهیلع  همئا  لیاضف  زا  يدـیدج  باـب  زاغآرـس  تراـبع  نیا  زا 

. تسا هدیدرگ  رکذ  هللا  تاولص  مهیلع  نیموصعم 
. تسا هدش  عورش  عیرفت  ءاف  اب  باب  نیا  اذل  تسا . یتاذ  تالامک  نامه  هیلعف ، تالامک  ءاشنم  هک  تشاد  هجوت  دیاب 

يراک هچ  تاماقم  نیا  لباقم  رد  ناراوگرزب  نآ  تسا ، هدومن  يا  همیظع  بصانم  هلیلج و  تاماقم  زا  رادروخرب  ار  نانآ  دنوادخ  نیا  ربانب 
؟ تسا هدوب  هچ  ییایاطع  نینچ  راثآ  نخس  رگید  هب  دندرک و  راک  هچ  دنهد و  ماجنا  دیاب 

. دیامن یم  تامعن  تاماقم و  ياطعا  لابق  رد  يراتفر  هنوگچ  رشب  عون  هک  دید  دیاب  زیچره  زا  شیپ 
ینْغَتْسا .» ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ّالَک  دیامرف «: یم  فیرش  نآرق  رد  هنیمز  نیمه  رد  دنوادخ 

دنک . یم  نایغط  دش ، هداد  وا  هب  یماقم  دیسر و  ییاج  هب  درک ، ادیپ  يزیچ  رگا  هک  تسا  نینچ  ناسنا  عبط 
: تسا بتارم  ياراد  ککشم و  نایغط  هتبلا 

. دنک یم  ادیپ  رورغ  رگ ، نایغط  ناسنا  .1
. دنیب یم  ینغتسم  شتمعن  ّیلو  زا  ار  دوخ  رگ  نایغط  ناسنا  هک  تسا  نیا  رتالاب  هبترم  .2

. دنیب یم  شتمعن  ّیلو  ضرع  رد  ار  شدوخ  یناسنا  نینچ  هک  نیا  رتالاب  هبترم  .3
. دنک یم  مایق  وا  هیلع  درب و  یم  نیب  زا  ار  تمعن  ّیلو  ًالصا  هک  دسر  یم  ییاج  هب  رگ  نایغط  راک  یهاگ  . 4

دنراد . توافت  رشب  دارفا  رگید  اب  اّما  دنرشب ، زین  هللا  تاولص  مهیلع  راهطا  هّمئا  هچرگ  نایم  نیا  رد 
نآ يارب  زج  بصانم  نیا  لین  تاماقم و  نیا  هب  ندیـسر  هک  دومرف  تیانع  ناـنآ  هب  لزاـنم  تاـماقم و  همه  نیا  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  هچ 

روصت هک  يوحن  ره  هب  هکلب  هدـشن ؛ ضوع  اهنت  هن  تاماقم  نیا  هب  ندیـسر  اـب  هللا  تاولـص  مهیلع  هّمئا  لاـح  اـما  تسین . رّـسیم  ناراوگرزب 
. دندرک عوشخ  عوضخ و  یکچوک ، لاعتم  دنوادخ  ربارب  رد  ماسقا  عاونا و  همه  هب  دوشب و 

نیا زا  هدـش  رتشیب  تیانع  ماقم و  هّجوت ، فرط  نآ  زا  هچ  ره  هک  تسه  هللا  تاولـص  مهیلع  هّمئا  ادـخ و  نیب  هفرط  ود  یلماعت  کـی  ییوگ 
تسا . ینیفرط  لماعت  نیا  هک  هدوب  رتشیب  هّجوت  هدش  رتشیب  ّللذت  هچ  ره  هدوب و  رتشیب  عّشخت  ّللذت و  فرط 

هبترم و ره  هب  هللا  تاولـص  مهیلع  هّمئا  عـقاو  رد  دنتـسه و  یهلا  هاـگرد  هب  یقیقح  نادـباع  ناـنآ  نوـچ  تسا  نشور  زین  يرما  نینچ  تـلع 
. تسا هدوب  تیدوبع  قیرط  زا  هدیسر ، يا  هبترم  ره  هب  هتفای و  تیبرت  نانآ  بتکم  رد  هک  یسک  ره  زین  دنا و  هدیسر  هک  یماقم 

: میزادرپب الوم  دبع و  نیب  تعاطا  تیدوبع و  هطبار  هب  يا  هراشا  هک  تسا  وکین 
. دنک یمن  یچیپرس  الوم  یهاون  رماوا و  زا  هک  تسا  يّدح  رد  طقف  هدنب  تعاطا  تدابع و  یهاگ  .1

. تسا تامرحم  كرات  تابجاو و  هب  لماع  یناسنا  نینچ  تسا و  بوخ  یلیخ  تیدوبع  تعاطا و  زا  ّدح  نیا 
هک دنک ، بانتجا  زین  دریگ  یم  رارق  وفع  دروم  هک  ییاه  تفلاخم  زا  هک  دراد  شـشوک  الوم ، یهاون  رماوا و  زا  تعاطا  رب  هوالع  یهاگ  .2
نآ رد  هدـنب  نیا  یلو  دـیامن ؛ یم  وفع  ادـخ  دـنکب  تفلاخم  رگا  دوب . دـهاوخ  الوم  دزن  رت  برقم  رتالاب و  تیدوبع  رد  دـبع  نیا  هبتر  هتبلا 

. دنک یمن  تفلاخم  زین  دراوم 
. دنک یم  وفع  هچرگ  دش ، دهاوخ  ادیپ  الوم  رطاخ  رد  يرّدکت  ریزگان  نوچ  دشاب . یلوا  كرت  مدع  نامه  هبترم  نیا  دیاش 

هک دوش  یم  يا  هنوگ  هب  وا  اب  ترـشاعم  رثا  رد  وا  تالاح  زا  تخانـش  الوم و  اب  سنا  رطاخ  هب  تعاطا ـ  ود  نیا  رب  هوالع  ناسنا ـ  یهاگ  .3

هریبک هعماج  ترایز  رد  همئا  ریهطت  راثآ  www.Ghaemiyeh.comيواکاو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 86زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدشن  رداص  الوم  زا  ییهن  رما و  دنچ  ره  دنک ، یم  هدروآرب  ار  اه  نآ  دوش و  یم  هاگآ  الوم  ياه  هتساوخ  تالیامت و  هب  تبسن 
؛ دنز یمن  رـس  اه  نآ  زا  یلوا  كرت  طقف  هن  دننک و  یم  تعاطا  دـنوادخ  یهاون  رماوا و  زا  طقف  هن  هللا  تاولـص  مهیلع  هّمئا  لیلد  نیمه  هب 

یم ماجنا  دشابن ، ّتنس  باتک و  رد  نآ  هب  عجار  یمکح  چیه  هچرگ  تسا ؛ لاعتم  دنوادخ  ياضر  ّتبحم و  بجوم  هک  ار  يراک  ره  هکلب 
دنهاوخ رت  بّرقم  رتزیزع و  ناگدنب  رگید  زا  نانیا  ریزگان  نیا  ربانب  دنهد . یمن  ماجنا  دوش ، یم  وا  مشخ  طخـس و  بجوم  هچ  ره  دـنهد و 

. دوب
ترایز ياهزارف  رد  هک  هتـشگ  ادـخ  هدارا  لیلد  اـه  نآ  كرت  لـعف و  هک  دنـسرب  ییاـج  هب  یگدـنب  رثا  رد  هّمئا  هک  دوش  یم  ثعاـب  نیا  و 

تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  رایسب  تایاور  هعماج و 
: دیامرف یم  فیرش  نآرق  نینچمه 

لیلدو هللا  هجح  ای  کیلع  مالـسلا  میناوخ « : یم  نیـسای  لآ  ترایز  رد  ای  و  َنُولَمْعَی .» ِهِْرمَأـِب  ْمُهَو  ِلْوَْقلاـِب  ُهَنوُِقبْـسَی  ـال  َنُومَرْکُم  ٌداـبِع  ْلـَب  »
هتدارإ .»

دنرگید و تالامک  همشچرس  دوخ ، هتفرن و  رده  ناراوگرزب ، نآ  هب  یهلا  يایاطع  تالامک و  هعومجم  دش  هراشا  هک  روط  نامه  نیا  ربانب 
رد تسادخ و  زا  رکشت  ینادردق و  ياهنوگ  عقاو  رد  هک  تسا  هدرک  ییامن  دوخ  یلعف  تالامک  هنسح و  لامعا  هلضاف ، قالخا  تروص  هب 

عرفتم یتاذ  تالامک  رب  عیرفت ، ءاف »  » اـب يدـعب  تـالامک  ور  نیا  زا  دـننزیم ، رـس  ناـنآ  زا  هک  دـنوشیم  یتـالامک  هنیمز  هیاـپ و  تقیقح 
... «. هلالج و متمظعف  : » دناهدش

دیاهدرک . راکشآ  ار  يونعم  تالامک  هنوگنیا  امش  تسا ، هداد  امش  هب  ار  یتسه  عون  نیا  ادخ  نوچ  نخس ، رگید  هب 
وا تفرعم  رادـقم  هب  یـسک  ره  تشادـگرزب  هک  میدومن  حرطم  زین  رت  شیپ  و  تسا ؛ یهلا  لـالج  میظعت  لاـمکو ، ریهطت  نیا  رثا  نیتـسخن 
زا تسا ، هدش  هللا  تاولـص  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  يزور  تسوا ، ریغ  روسیم  هک  یهلا  سدـقا  تاذ  تفرعم  زا  رادـقم  نآ  دراد ، یگتـسب 

ییحم تیقزار ، تیقلاخ ، ّدح  رد  رتشیب  ار  ادخ  نارگید  دنکیمن : میظعت  اتمهیب  هناگی  نآ  ربارب  رد  نانآ  هزادنا  هب  يدوجوم  چـیه  ور  نیا 
، تقیقح رد  دـننکیم و  مـیظعت  اـی ... تـیمم  ییحم ، قزار ، قلاـخ ، يادـخ  ربارب  رد  تـهج  نیدـب  دنـسانشیم ، ندوـب و ... تـیمم  ندوـب ،
زآ يور  زا  هن  ینعی  تسادـخ ؛ تمظع  لالج و  ربارب  رد  سدـقم  تاوذ  نآ  میظعت  هک  یلاح  رد  ددرگیم ، رب  ساره  ای  زاین  هب  ناـشمیظعت 

دنباییم . میظعت  نیا  راوازس  ار  يو  سدقا  تاذ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هکلب  ساره ، هن  تسا و 
کتدجو نکل  کتّنج  یف  ًاعمط  كران و ال  نم  ًافوخ  کتدبع  ام  دومرف « : فصو  ار  دوخ  تدابع  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نامه  نیا  و 

کتدبعف .» ةدابعلل  ًالهأ 
: لاقف ُهَتْدَبَع  نیح  َکَّبَر  َتیَأَر  لَه  ِنینمؤملاَریمَا  ای  َلاقَف : هیَلَع  هّللا  ُتاوَلـص  نینمؤُملاریمَا  یلا  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه 

ِقئاقَِحب بُولُقلا  ُهتار  نِکل  راصبَالا و  ةَدَـهاشم  یف  نُویُعلا  ُهُکردـت  کـلیو ال  لاـق : ُهتیَأَر ؟ فیکو  لاـق : ُهَرا . مل  ًاـّبر  ُدـُبْعَا  ُتنک  اـم  َکَـلیَو 
: دومرف ییا ؟ هدید  شتسرپ  ماگنه  ار  تراگدرورپ  نانمؤمریما ، يا  تفگ : دیـسر و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  یـصخش  ِنامیالا : »

؟ يا هدید  ار  وا  هنوگچ  درک : ضرع  منک . شتسرپ  ما ، هدیدن  هک  ار  يراگدرورپ  هک  متسین  ییاه  نآ  زا  نم  وت . رب  ياو 
تـسا تقیقح  نیمه  دنا . هدید  ار ، وا  نامیا  قیاقح  اب  اه  لد  یلو  دـننک ، یمن  كرد  ار  وا  ندرک  رظن  ماگنه  ناگدـید  وت ، رب  ياو  دومرف :

ِکتفِرعَم ّقح  َکَفَرَع  ام  كریَغ و  يریَغ و  ِهتَفِرعَم  ّقح  ُهّللا  َفَرَع  ام  یلَع  اـی  : » دـندومرف ملـسلا )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا (  ربماـیپ  هک 
زج تخانـشن ، یـسک  زین  ار  وت  وت و  نم و  زج  تخانـشن ، تسوا  قح  هک  هنوـگنآ  ار  دـنوادخ  يدوـجوم  چـیه  یلع  يا  يریَغ :» هَّللا و  ریَغ 

. نم دنوادخ و 
، دنرادن یتفرعم  نینچ  هک  نارگید  دنناد و  یم  دجم  ياراد  گرزب و  میظع ، ار  دنوادخ  تاذ  دـنراد ، دـنوادخ  هب  یتفرعم  نینچ  نوچ  سپ 

. دنزجاع راک  نیا  زا 
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مدرم لوقع  زا  هک  دـنا  هتـشاد  گرزب  نانچنآ  ار  دـنوادخ  ناشن  هدـیدرگ ، یهلا  یعقاو  ياه  هناشن  کی ، ره  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
. تسا هتفر  رتارف 

. تسین یفیصوت  نینچ  يارای  ار  سک  چیه  هک  دنا  هدرک  فصو  ار  دنوادخ  نانچنآ  نانآ 
نِم لاقف : ءیـش ؟ يا  نِم  ربکَا  ُهّللا  َلاقَف : ربکَا . ُهَّللا  مالـسلا : هیلع  هّللادـبع  یبا  دـنع  ٌلجر  لاق  تفگ « : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  يدرم 

: دندومرف ماما  ربکا . هّللا  َفَصُوی :» ْنَا  نِم  ربکا  ُهّللا  ُلق  لاق : ُلُوقَا . فیک  لجرلا : لاقف  هَتْدَّدَـح . مالـسلا : هیلع  هّللادـبع  وبا  لاقف  ٍءیـش . ّلک 
ماما مییوگ ؟ هچ  سپ  تفگ : درم  ییا . هدرک  دودحم  ار  دنوادخ  دندومرف : ماما  اهزیچ . یمامت  زا  تفگ : تسا ؟ رتگرزب  يزیچ  هچ  زا  ادخ 

. دیآ فصو  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  دنوادخ  وگب  دندومرف :
هزنم و َِکتردق :»  ِبنَج  یف  ُهتَمَظَع  ُرَغـصَا  ام  کِقلَخ و  نِم  يَرن  ام  ُمَظْعَا  ام  کناحبـس  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نینچمه 
تردـق و شیپ  رد  نآ  یگرزب  تسا  کـچوک  رایـسب  هچ  منیب و  یم  وـت  شنیرفآ  زا  هچنآ  اـم  رظن  رد  تسا  گرزب  رایـسب  هچ  وـت ، یکاـپ 

. وت ییاناوت 
. دننیب یم  دوجو  مامت  اب  ار  وا  هتسشن و  وا  يوربور  رد  ییوگ  هک  دنیامن  یم  فصو  ار  دنوادخ  نانچ  دوخ  ياهاعد  اه و  تاجانم  رد  نانآ 

گرزب هچ  وت ، یکاپ  َكَْرمَأ :» َذَْفنَأ  َو  َکَتَُّوق ، َّدَشَأ  َو  َکَناَْطلُس ، َرَْهقَأ  َو  َکَنْأَش ، َمَظْعَأ  اَم  َکَناَْحبُس  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
. وت نامرف  تسا  يراج  هچ  وت و  ییاناوت  تسا  تخس  هچ  وت و  یهاشداپ  تسا  بلاغ  هچ  وت و  تلزنم  تسا 

: دنیامرف یم  یهلا  میظعت  ندوب  هبترم  يذ  هب  هراشا  نمض  یلمآ  يداوج  همالع 
یبوبر و ّزع  وسکی  زا  دوخ  بلق  يادـیوس  رد  ینعی  دـنکیم ؛ روـهظ  سدـقم  تاوذ  نآ  رواـب  داـقتعا و  رد  هلحرم  نیتـسخن  رد  میظعت  نیا 

ِینَغلا َوُه  ُهللاو  ِهللا  َیِلا  ُءارَقُفلا  ُُمتنَا  ُساـّنلا  اَـهُّیَای  : » ار شیوـخ  تنکـسم  يدوـبع و  ّلذ  رگید  يوـس  زا  دـننکیم و  سح  ار  وا  قـلطم  ياـنغ 
اوبحص و  دنیامرف «:  یم  مالّسلا  هیلع  یلع  ؛ دنتسین يزیچ  ضایف  أدبم  هب  یگتخیوآ  قلعت و  زج  هک  دنباییم  یـضحم  رقف  ار  دوخ  و  دیمَحلا »
راصبأ رنأ  کیلإ و  عاطقنالا  لامک  یل  به  یهلإ  : » میناوخ سم  سدـقم  تاوذ  نآزا  ای  یلعألا ؛ » ّلـحملاب  ۀـقّلعم  اـهحاورأ  نادـبأب  ایندـلا 

کسدق .» ّزعب  ۀقّلعم  انحاورأ  ریصت  یّتح ... کیلإ  اهرظن  ءایضب  انبولق 
، یهلا هاـگرد  هـب  حاـحلا  رارــصا و  هباــنا ، هبوـت ، عوـشخ ، عوـضخ ، تاداــبع ، راــتفگ ، رد  یناــسفن  مـیظعت  نـیا  راــثآ  مود ، هـلحرم  رد 

... نارگید و ندرمـش  زیچان  ریقح و  وا ، سدـقا  تاذ  ربارب  رد  دوخ  نتـسناد  شقنیب  یعامتجا ، یگداوناخ و  یـصخش ، ياـهيریگعضوم 
مـالعا یتـسه  ماـظن  رد  ار  دوـخ  هناـبلط  لالقتـسا  یـشقنیب  یهلا  سدـقا  تاذ  ربارب  رد  میظعت  میلـست و  اـب  مـه  ینعی  دراد ؛ روـهظ  زورب و 

. دننکیم
؛ هل اوعـضاوتی  نأ  هتمظع  اـم  نوـملعی  نیذـلا  ۀـعفر  ّنإـف  مّظعتی ، نأ  هللا  ۀـمظع  فرع  نمل  یغبنی  ـال  ّهنإ  و  دـنیامرف «: یم  مالّـسلا  هـیلع  یلع 

هل .» اوملستسی  نأ  هتردق  ام  نوملعی  نیذلا  ۀمالسو 
نیع .» یف  قولخملا  رّغصی  كدنع  قلاخلا  مظع   :» دنرامگ یم  تمه  رما  نیدب  وا  ریغ  ندرمش  رادقمیب  اب  مه  و 

میظعت یگتـسیاش  تسا ، رادروخرب  تمـصع  ماقم  زا  یلمع  ظاحل  زا  هاگآ و  قیاـقح  نیا  هب  یملع  ظاـحل  زا  هک  یلماـک  ناـسنا  نیا  رباـنب 
دوخ ملع  فالخرب  دهدیمن  هزاجا  تمصع  نآ  هک  نانچ  ار ، يرگید  هن  دنیبیم و  گرزب  ار  دوخ  هن  ملع  نآ  اب  اریز  دراد ، ار  یهلا  لالج 

. دنک یهاتوک  لالج  نآ  میظعت  رد  ای  دنامب ؛ توافتیب  یهلا  لالج  ربارب  رد 

یهلا نأش  ندرمش  گرزب  مود : ثحبم 

« هنأش متربکا  «و 
. تسا رَغِص »  » لباقم رد  و  ربک »  » هشیر زا  لاعِفا  باب  باب  یضام  ربکا » : » ربکَا
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انعم ود  ره  هب  هک  هللا » تمظعأ   » دننام تسا ؛ باب  نیا  یناعم  زا  زین  نتفای  یتفـص  رب  ار  لوعفم  نکیل  تسا ؛ هیدـعت  لاعِفا  باب  یبلاغ  يانعم 
دشاب . « نتفای گرزب   » و نتشاد » گرزب  ندرمش و  گرزب   » يانعم ود  ره  هب  دناوتیم  متربکا » ، » ساسا نیا  رب  تسا . هدمآ 

دوشیمن . لامعتسا  گرزب  لئاسم  اهراک و  رد  زج  دراد و  تحلصم  دیآیم و  دیدپ  هک  تسا  يرما  تلاح و  نأش ،» : » نأش
ٍناءُرق نِم  ُهنِم  اولتَت  اـمو  ٍنأَـش  یف  ُنوـکَت  اـمو   » هیآ رد  رگیدـکی  رب  اـهنآ  فـطع  و  لـمع »  » زا نأـش »  » کـیکفت هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب 

تاضویف تاراهظا و  ینامز  هک  دـندقتعم  ساسا  نیا  رب  تسا و  هژاو  ود  نیا  توافت  يایوگ  اًدوهُـش » مُکیَلَع  اـّنُکِّالا  ٍلَـمَع  نِم  َنولَمعَتـالو 
هظحالم يو  هب  ناـشباستنا  لـعاف و  زا  ناشرودـص  تهج  اـهنت  دـنوشیم و  رهاـظ  اـضعا  ریاـس  هرهچ و  رد  هک  دـنمانیم  نأـش »  » ار ینطاـب 

و قلخ » ملاع   » نییبت نیا  اب  هکنانچ  دوشیم ، هدناوخ  لمع » ، » دوشیم هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  ققحت  عوقو و  تهج  هک  یماگنه  و  ددرگیم ؛
دناهدرک . ادج  رگیدکی  زا  ار  رما » ملاع  »

لاؤس وا  زا  هتـسویپ  ناگمه  اریز  تسا ، ندیـشخب )  لام  انِقا (  و  ندرک )  زاینیب  اـنِغا (  دـنوادخ ، نأـش  دنـسیون : یم  یلمآ  يداوج  همـالع 
يروهظ ره  رد  وا  تسا و  فنآ  فلاس و  روهظ  زا  ریغ  نآ  روهظ  ره  دـشخبیم و  اطع  يروهظ  ره  رد  يو  لباقم ، رد  دـنراد و  ییاطعتـسا 

. رگید ياهتسد  ندروآ  نییاپ  ای  دشاب  یهورگ  ندرب  الاب  مغ ، ندودز  ای  دشاب  هانگ  شزرمآ  هاوخ  دراد ؛ دیدج  یقولخم 
ره تسا و  روهظ  یلجت و  رد  هراومه  وا  هکلب  دومن  لیطعت  ای  درک  ضیوفت  ار  شاهرادا  دیرفآ و  ار  ناهج  هک  تسا  نانچ  هن  ساسا ، نیا  رب 

دنریذپاننایاپ . شنیرفآ  ياهیتفگش  ورنیا  زا  تسا ، دیدج  وا  راک  ره  تسا و  نیشیپ  روهظ  زا  ریغ  وا  روهظ 
هک ارچ  دناهدیدرگ . دنوادخ  یگرزب  تمظع و  دـجم و  ثعاب  دوخ  رادرک  راتفگ و  راتفر ، اب  ْكاپ  تاوذ  نآ  هک  دـنک  یم  هراشا  زارف  نیا 
اب ار  ریبکت  هدش ، لصاح  نانآ  تنیط  رد  یبوبر  تاذ  هب  یعقاو  تخانـش  نوچ  دناهتخانـش و  دیاب  هک  هنوگنآ  ار  دنوادخ  هک  دنتـسه  نانآ 

لامک رد  هک  دنتـسه  نانآ  دـناهدومن و  هارمه  دوخ  اب  ار  دـنوادخ  تمظع  هدـیدرگ ، لصاح  هنْاـش » متربْکا   » دـناهدرک و ادا  دوجو  یماـمت 
، دـننکیم هظحالم  ار  ادـخ  نآ  هارمه  هب  نآ و  رد  دـننیبیم  هچ  ره  نوچ  دـننیبیمن و  ار  دـنوادخ  زج  دـنربیم و  رـس  هب  هللا » یلا  عاـطْقنا  »

دناهدرک . لصاح  يدوهش  تفرعم  هتفای و  وا  هب  لماک  تخانش 
رد ناـنآ  تیموـصعم  هکلب  اـطخ ، مدـع  زین  شتلع  هک  تسا  یهلا  نأـش  ریبـکت  دـنوادخ  طـسوت  همئا  ریهطت  راـثآ  زا  رگید  یکی  نـیا  رباـنب 

چیه ار  دوخ  ناشیا  هک  دوش  یم  ثعاب  تفرگ  رارق  ناـنآ  ناـج  تراـهط  راـنک  رد  مهم  نیا  یتقو  هک  تسا  یهلا  هاـگیاجو  نأـش  تخاـنش 
ای ربکت  هاگچیه  یـسدقم  تاوذ  نینچ  زا  تسا  كاپ  ناشتاذ  نوچ  عقاورد  دـنرامگ  تمه  وا  میظعتو  ریبکت  هب  دـننیبب و  همه  ار  دـنوادخو 

. دنک یم  یییامن  دوخ  هک  تسا  نانآ  عوضخ  هکلب  دوش  یممن  رداص  رابکتسا 

یهلا مَرک  تشاد  وکن  موس : ثحبم 

« همرک متدّجمو  »
قلطم یگدرتسگ  نوچ  تسا و  یگرزب  يراوگرزب و  رد  شرتسگ  يانعم  هب  نآ  لصا  و  دجم »  » هشیر زا  لیعفت  باب  یـضام  دّجم » : » دّـجم

تسا . هتفرگ  رارق  وا  تافص  وزج  دیجم » ، » تسا یهلا  سدقا  تاذ  صتخم  تمحر ، لضف و  رد 
تسا . ییوگانث  میظعت و  يانعم  هب  لیعفت  باب  رد  هژاو  نیا  لامعتسا 

رما نآ  دوش  هدروآ  نآ  يارب  هک  یتفـص  ره  دـیاین و  رد  فصو  هب  تعفر  يدـنلب و  رطاخ  هب  يرما  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  دـجم  تقیقح 
لک ماهوءالا  غلبی  الف  دـیجم  اـی  : » … دومرف رحـس  فورعم  ياـعد  رد  مالّـسلا  هیلع  سیردا  ترـضح  هک  نیا  هچ  دـشاب ،  رتدـنلب  رت و  عیفر 

هدجم .»... هنءاش و 
هب فصتم  دنک  ادیپ  تفارـش  دوخ  عون  هعومجم و  رد  هک  يزیچ  ره  دیوگیم : بغار  تسا . نآ  ندش  زیزع  سیفن و  ءیـش ، تمارک  مرک :

دشاب . نآ  قادصم  دناوتیم  يونعم  يدام و  ياهتمعن  زا  کی  ره  هک  تسا  نتشاد  گرزب  بابسا  يانعم  هب  اجنیا  رد  دوشیم . مَرَک 
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هاوخان هاوخ و  تسا . یهلا  سدقا  تاذ  يوکین  تافـص  ندرک  نایب  يانعم  هب  هدنب  دیجمت  دنـسیون : یم  هنیمز  نیا  رد  یلمآ  يداوج  همالع 
اب نیا ، دـهدیم و  شرتسگ  رتـشیب  تاـقولخم  دزن  ار  یهلا  لاـمک  يراوگرزب و  یگرزب ، دـشاب ، رتاـبیز  رتـشیب و  هچ  ره  وکین  تافـص  رکذ 

دناسانشیم و رتهب  دسانشیم و  رتنوزف  ار  وا  تالامک  یهلا و  تافص  دشاب ، رتشیب  ْتفرعم  هچره  ینعی  دراد ؛ میقتسم  دنویپ  ْناسنا  تفرعم 
. دسریمن نانآ  دیجمت  هجرد  هب  يدیجمت  چیه  تسین ، موصعم  یسدق و  تاوذ  نآ  تخانش  دننامه  یتفرعم  چیه  نوچ 

هکنآ اب  دـناهدرک . مادـقا  نآ  هب  رون  نایاوشیپ  هک  تسا  یهلا  لیاضف  ندرمـش  رب  زا  یـشخب  يونعم ـ  يدام و  ياهتمعن  یهلا ـ  مرک  ناـیب 
. تسا هدنارن  نخس  نادیم  نیا  رد  نانآ  دننامه  یسک  دننکیم ، كاردا  ناگمه  ار  يدام  ياهتمعن 

هب وا  هیده  نیرتشزرا  اب  ادخ و  تمعن  نیرتالاب  نیرترب و  شنیرفآ ، رهوگ  نیرتسیفن  هللا  تاولص  مهیلع  همئا  دیدرتیب  هکنیا  مود  يانعم 
ربانب تسا ، لکـش  نیرتهب  هب  یهلا  مرک  دـیجمت  دوجو ، هصرع  هب  اهنآ  نتـشاذگ  اپ  ینارون و  تاوذ  نآ  تقلخ  ورنیا  زا  دـنایتسه ، ماظن 

«. همرک متدّجم  و  : » دیدرک دیجمت  ار  ادخ  ناتدوجو  اب  امش  هک  تفگ  ناوتیم  نانآ  هب  باطخ  اب  نیا 
نایب اب  ینعی  دـنیب ؛ یم  يرتشیب  بسانت  ياراد  قایـس  تدـحو  اب  ار  نآ  دریذـپ و  یم  ار  لوا  ياـنعم  تیاـهن  رد  یلمآ ، يداوج  همـالع  هتبلا 

دیدرک . دیجمت  ار  یهلا  مرک  يونعم ، يدام و  ياهتمعن 
هب ددرگ  یم  رب  یتخانـش  نینچ  تلع  هک  تسا  سدقم  تاوذ  نآ  طسوت  دـنوادخ  حیحـص  تخانـش  انامه  یهلا  مرک  دـجم  تلع  نیا  ربانب 

هچنآ تلاح  نآ  رد  دنا و  هدیسر  لامک  هب  هتفای و  ینوزف  نانآ  یلاعت  هجرد  دنا  هدیدرگ  كاپ  ناشیا  نوچ  ینعی  نانآ ، تراهط  تمصع و 
، وهس اطخ و  زا  تیموصعم  تهج  هب  یفرط  زا  دنا و  هتفای  تینأش  نوچ  تسا  نارگید  زا  رت  لماک  دنراد ، یم  تفایرد  دنوادخ  تخانـش  زا 

. ددرگ لصاح  ناشیا  طسوت  یهلا  تمارک  زا  اه  دیجمت  نیرتهب  دوش ، یم  ثعاب  هک  دشاب  یم  اطخ  لاکشا و  یب  یتخانش  نینچ 

وا دای  یگتسیاپ  مراهچ : ثحبم 

« هرکذ متمدأو  »
تسا . ءاقب  توبث و  يانعم  هب  نآ  لصا  و  َمََود »  » هشیر زا  هژاو  نیا  متمدأ :

زین انث  ترهـش و  فرـش ، يرترب ، يانعم  هب  تسا و  یـشومارف  تلفغ و  لباقم  رد  ددرگیم ، رب  ادـخ  هب  نآ  لـصتم  ریمـض  هک  رکذ » : » رکذ
تسا . هدمآ 

تیفیک و و  رکاذ »  » تبترم روکذـم ،»  » تفارـش تلزنم و  تسا : زیچ  هـس  ورگ  رد  رکذ  رمث  تفارـش و  دـنیامرف : یم  یلمآ  يداوـج  همـالع 
. دوشیم رکذ  هیام  هک  یملع  تیمک 

هب ياهدـع  تسادـخ ، هژیو  تردـق  روـهظ  فرظ  هک  هللا » ماـیا   » رگید یـضعب  تسادـخ و  يداـع  ياـه  « تـمعن  » نارکاذ زا  یخرب  روکذـم 
. دنراد وا »  » دوخ دای  ورگ  رد  لد  ْنارکاذ  زا  يدحوا  نکیل  مرگرس ؛ وا  مظعا  مسا  هب  يرامش  دنامرگلد و  ادخ  ینایم » يامسا  »

یهورگ ِنآ  زا  هجرد  نیرترب  هجیتن  رد  تسا ، ناشروکذم  تفارـش  ردق  هب  دنراد ، هک  يرکذ  زا  ناشهرهب  اههورگ و  نیا  زا  کی  ره  هجرد 
ياقترا رد  رکاذ »  » تلزنم تمرح و  وسنآ  زا  هک  نانچ  دنتـسه ، ادـخ  دوخ  دای  هب  هک  یهورگ  ینعی  تسا ؛ فرـشا  ناشروکذـم  هک  تسا 

زا رتشزرا  اب  رتدیفم و  رتمهم ، حلاص  هدـنب  زا  ادـخ  رکذ  هک  تفگ  ناوتیم  تهج  نیا  زا  دراد ، رثا  روکذـم  تلزنم  هجیتن  رد  رکذ و  هبتر 
رادیب و ار  وا  هک  هدنب  رکذ  زا  لبق  یکی  تسا : ناحبـس  يادخ  رکذ  ود  هب  فوفحم  حلاص  هدنب  راکذا  مامت  دنچره  تسادخ ، زا  دـبع  رکذ 

. تسوا رکذ  شاداپ  هک  هدنب  رکذ  زا  دعب  يرگید  دنکیم و  رایشه 
نارکاذ هجرد  توافت  تیاهن ، رد  رکذ و  هجرد  تواـفت  هیاـم  دراد ، یتواـفتم  بتارم  ددرگیم  رکذ  أـشنم  هک  یملع  نوچ  رگید ، يوس  زا 

دنراد . تمعن »  » هب هک  یملع  زا  یشان  یخرب  دنراد و  معنم »  » هب هک  تسا  یملع  زا  هتساخرب  نارکاذ  زا  یخرب  رکذ  ددرگیم :
هجرد شاداپ و  ورنیا  زا  تسا  هدش  هداد  تبـسن  هللا  تاولـص  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هب  ادـخ  دوخ  دای  ترایز ، هرقف  نیا  رد 
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وا . روکذم  مود  يوس  زا  دنتسه و  ادخ  دوخ  ِرکاذ  وسکی  زا  اریز  دنکیمن ، يربارب  اهنآ  هجرد  رجا و  اب  یسک 
. دنتسه لوغشم  دنوادخ  یلمع  یمئاد و  رکذ  هب  هک  دناهدمآ  لیان  یماقم  نانچ  هب  هللا  تاولص  مهیلع  موصعم  ناماما  نیاربانب 

زا هچ  دنشاب  یم  رکذلا » لها   » قیداصم هدومرف و  هراشا  نآرق  رد  دنوادخ  هک  دنتسه  يرکذ  ياه  نامرف  نارب  نامرف  مالسلا )  مهیلع  همئا ( 
اًماـِیق َهّللا  َنوُرُکْذَـی  َنیذَّلا  : » هدومرف هک  تـالاح  تهج  زا  اًریثَک ؛ » اًرْکِذ  َهّللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » هدومرف ادـخ  هک  ترثک  تهج 

: دوـمرف هک  یناـمز  تهج  زا  ًۀَـفیخَو ؛ » اًعُّرَـضَت  َکِـسْفَن  یف  َکَّبَر  ْرُکْذاَو  : » دوـمرف هک  نطاـب  رهاـظ و  تهج  زا  ْمِِهبوـُنُج ؛ » یلَعَو  اًدوـُُعقَو 
ًالیصَأَو » ًةَرُْکب  َکِّبَر  َمْسا  ِرُکْذاَو  »

نییاـپ نآ  زا  ياهبترم  چـیه  دـناهدنام و  تباـث  هللا » مسا   » ماـقم رد  هللا  تاولـص  مهیلع  موـصعم  ناـماما  هک  تـسا  نآ  دـنوادخ  یمئاد  رکذ 
دنتفرگ . ارف  نانآ  زا  ار  لمع  نیا  نارگید  هدرک و  سیدقت  حیبست و  ار  دنوادخ  هللا  تاولص  مهیلع  موصعم  ناماما  دناهدماین .

دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  دنا ، هدومرف  شرافس  مه  نانمؤم  رگید  هب  مالسلا )  مهیلع  همئا (  ار  نتشاد  رکذ  ماود  نیا 
هّللا رکذ  ّنأل  لاحلا ، کلت  یف  ّلجوّزع  هّللا  رکذ  عَدـَت  الو  نّذؤملا  لوقی  ام  لـثم  لـقف  ءـالخلا ، یلع  تنأو  ناذـألا  تعمـس  نإ  : » دومرف هک 
یّنم تنأ  دـیعبأ  ّبر ! ای  یـسوم : لاق  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ّلجوّزع  هّللا  یجاـن  اـمل  مالـسلا : هیلع  لاـق  ّمث  . لاـح ّلـک  یلع  نسح 

نوکأ ّینإ  ّبر ! ای  مالـسلا : هیلع  یـسوم  لاقف  ینرکذ . نم  سیلج  انأ  یـسوم ! ای  هیلإ : ّلجوّزع  هّللا  یحوأف  کیجانأف ؟ بیرق  مأ  کیدانأف ؟
لاح :» ّلک  یلع  ینرکذا  یسوم ! ای  لاق : اهیف . كرکذأ  نأ  کّلجأ  لاح  یف 

ندوب ادخ  دای  هب  نوچ  نکن . شومارف  لاح  ره  رد  ار  دـنوادخ  دای  نک و  رارکت  نّذؤم  اب  ار  ناذا  ياهزارف  يدینـش  ار  ناذا  يادـص  هاگ  ره 
مّلکت مالسلا  هیلع  یسوم  اب  دنوادخ  هک  یعقوم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  سپس  تسا . هدیدنسپ  وکین و  دشاب  هک  یتلاح  ره  رد  ناسنا  يارب 

؟ منک اوجن  وت  اب  ات  یتسه  کیدزن  ای  منزب ؟ تیادص  ات  یتسه  رود  نم  زا  وت  ایآ  اراگدرورپ ! درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دومرف ، یم 
. دشاب نم  دای  هب  هک  متسه  یسک  نیشن  مه  نم  یسوم ! يا  درک : باطخ  وا  هب  دنوادخ 

رکذ لاح  نآ  رد  هک  مناد  یم  نآ  زا  رت  گرزب  ار  وت  هک  متسه  یلاح  رد  نم  یهاگ  اراگدرورپ ! درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح 
. نک دای  یتسه  هک  یلاح  ره  رد  ارم  یسوم ! يا  درک : باطخ  یسوم  هب  دنوادخ  میوگب . ار  وت 

هک تسا  ناراوگرزب  نیا  هب  تراهط  تمـصع و  ماقم  ياطعا  رت  شیپ  یهلا ، یقیقح  رکذ  رد  تموادـم  یماقم و  نینچ  ياـطعا  تلع  ًاـعطق 
. دنزادرپ یم  دنوادخ  رکذ  هب  نانآ  زا  توافتم  هکلب  نارگید ، زا  شیب  دنا و  هتخانش  ار  دنوادخ  رتهب  دنا ، هدومن  ادیپ  هبتر  یلاعت  نوچ 

نامیپ دیکأت  مجنپ : ثحبم 

هراشا

« هقاثیم متّدکو  «و 
ار واگ  نآ  اب  هک  یبانط  هب  ورنیا  زا  دنکیم ، تلالد  یمکحم  تدـش و  رب  هک  تسا  دـکو »  » هشیر زا  لیعفت  باب  یـضام  هملک  نیا  دّـکو :

دوشیم . هتفگ  داکِو » ، » دندنبیم ندیشود  ماگنه 
نآ زا  ار  جاودزا  دقع  تسا . مکحم  نامیپ  يانعم  هب  و  ندرک )  مکحم  نتـسب و  قثو ( »  » هشیر زا  دراد  يردـصم  يانعم  هک  قاثیم » : » قاثیم

درادهگن هتسیاش  ياهنوگ  هب  یقالخا  قفاوت  تروص  رد  ار  شرـسمه  هک  دراپـسیم  نامیپ  دقع ، لاح  رد  رهوش  هک  دنیوگیم  قاثیم  تهج 
. دنک اهر  ییوکین  هب  قفاوت  مدع  ضرف  رد  و 

: تسا هدش  هراشا  هلحرم  ود  رد  لاعتم  يادخ  اب  هللا  تاولص  مهیلع  هّمئا  طابترا  هب  هلمج  نیا  رد 
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ّلجوزع يادخ  اب  نامیپ  هلحرم 

یم هک  اج  نآ  هدوب ، مدآ  نادـنزرف  مومع  زا  نامیپ  نیا  دوش . یم  ریبعت  رذ » ملاع   » هب نآ  زا  هک  هدوب  ملاع  نیا  زا  لبق  یملاع  رد  نامیپ  نیا 
ِۀَمایِْقلا َمْوَی  اُولوُقَت  ْنَأ  انْدِهَش  یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأَو  ْمُهَتَّیّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  یَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإَو  :» دیامرف
ِتایْآلا ُلِّصَُفن  َِکلذَـکَو  َنُولِْطبُْملا  َلَعَف  اِمب  انُِکلُْهتَف  َأ  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  ًۀَّیّرُذ  اّنُکَو  ُْلبَق  ْنِم  انُؤابآ  َكَرْـشَأ  امَّنِإ  اُولوُقَت  َْوأ  َنیِلفاغ  اذـه  ْنَع  اّنُک  ّانِإ 

َنوُعِجْرَی .» ْمُهَّلََعلَو 
َأ : » دومرف هک  تسا  لاعتم  يادخ  دیحوت  مالّسلا ،  هیلع  مدآ  ترضح  نادنزرف  مومع  زا  هدش  هتفرگ  نامیپ  نیلوا  هک  تسین  یّکـش  نیا  ربانب 

ٌمیقَتْسُم .» ٌطارِص  اذه  ینوُُدبْعا  ِنَأَو  : » دیامرف یم  نآ  دعب  هیآ  رد  و  ٌنیبُم .» ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َناْطیَّشلا  اوُُدبْعَت  ْنَأ ال  َمَدآ  یَنب  ای  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْمل 
تمایق رد  هک  تسا  نیا  نآ  زا  فدـه  دوشیم و  لماش  انثتـسایب  ار  تقلخ  ياهتنا  ات  ادـتبا  زا  اهناسنا  همه  هک  تسا  یمومع  یقاـثیم  نیا ،

هب ار  دوخ  ییارگ  لطاب  هانگ  دـنکن و  ییوجهناهب  ْكرـشم  ناکاین  زا  يوریپ  ای  یلاعت  قح  تیبوبر  زا  تلفغ  نداد  رارق  زیواتـسد  اـب  یـسک 
دراذگن . نارگید  ندرگ 

هّللا لوسر  هتفگ  یلب » « » تسلأ  » باوج رد  هک  یـسک  نیلوا  تایاور  ساسا  رب  رذ  ملاع  دـهع  ناـمه  رد  هک  دوش  هراـشا  اـت  تسا  وکین  هتبلا 
ضعب ّنإ  : » دیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دنا . هدوب  هللا  تاولص  مهیلع  هّمئا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ملّـسلاو ، هلآو  هیلع  هللا  یّلص 

نمآ نم  لّوأ  تنک  ّینإ  لاق : مهمتاخو ؟ مهرخآ  تثعب  تنأو  ءایبنألا  تقبس  ءیش  ّيأب  ملّسلاو : هلآو  هیلع  هللا  یّلص  هّللا  لوسرل  لاق  شیرق 
. یلب لاـق  ّیبن  لّوأ  اـنأ  تنکف  یَلب )  اُولاـق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأَو  نیّیبنلا (  قاـثیم  هّللا  ذـخأ  نیح  باـجأ ، نم  لّوأو  ّیبرب 

لجوزع .» هّللاب  رارقإلاب  مهتقبسف 
هّللادبع یبأ  نع  : » تسا هدش  هتفرگ  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تیالو  لوسر و  ترـضح  تّوبن  نامیپ  دیحوت  رب  هوالع  هک  هتکن  نیا  زین  و 

، رذلاک اوجرخف  ۀمایقلا ، موی  یلإ  هتّیرذ  مدآ  رهظ  نم  هّللا  جرخأ  لاق : ْمُهَتَّیّرُذ )  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  یَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَـخَأ  ْذِإَو  هّللا ( : لوق  یف 
یتفیلخ نینمؤملا  ریمأ  یلعو  یلوسر  دّمحم  اذـه  ّنإو  یَلب )  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  لاق ( : ّمث  . ّهبر دـحأ  فرعی  نل  کلذ  الولو  هسفن ، مهفّرعف 

«. ینیمأو

نامیپ هب  لمع  توعد و  هلحرم 

یعامتجا یـسایس و  نارادـمامز  يرکف و  ناربهر  هکنیا  تلعب  ادـخ ، تدابع  دـیحوت و  قاـثیم  رب  هوـالع  هللا  تاولـص  مهیلع  هّمئا  اـیبنا و  زا 
َمَیرَم ِنبا  یَـسیعو  یـسومو  َمیهربِاو  ٍحُون  نِمو  َکـنِمو  مُهَقثیِم  َنیّیبَّنلا  َنِم  انذَـخَا  ذِاو  : » هدـش ذـخا  نآ  هب  مدرم  توـعد  قاـثیم  دـناهعماج ،
اوُعْدَأ امَّنِإ  ُْلق  « ؛ » ِهّللا َیلِإ  اوُعْدَأ  یلیبَس  ِهِذه  ُْلق  : » هدش باطخ  ملّـسلاو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هب  اظیلَغ .» اًقثیم  مُهنِم  انذَخَاو 

اًدَحَأ .» ِِهب  ُكِرْشُأ  الَو  ّیبَر 
دنوادـخ اب  ار  قاثیم  نیا  اه  نآ  هک  مینیب  یم  مینک  یم  هعلاطم  هللا  تاولـص  مهیلع  راهطا  هّمئا  یگدـنز  رد  اـم  یتقو  تشذـگ  هچ  نآ  رباـنب 

. دنا هدرک  مکحم  ار  هرگ  نیا  تیوقت و  دیکأت و  ار  نآ  هراومه  دنا و  هتشاد  لاعتم 
: تسا هدوب  هنوگ  ود  هّمئا  ادخ و  نیب  قاثیم  هتبلا ،

. دنا هدومن  لمع  نادب  هتشاد و  ار  قاثیم  نیا  ایبنا  نوچ  هّمئا  هک  ماع ، قاثیم  .1
هژیو يدهعت  تسا ، هدش  هراشا  نادـب  فارعا  هروس  رد  هک  یمومع  دـهعت  زا  ریغ  یهلا  يایبنا  صاخ  ای  ماع  نانیـشناج  هک  ّصاخ ، قاثیم  .2

زا تیب ـ  لها  زا  مادـک  ره  ور  نیمه  زاو  تسا  رتنیگنـس  وا  قاـثیم  دـشاب ، رتشیب  اـهنآ  ینیـشناج  زا  شاهرهب  هک  سکره  هتبلا  دـناهدرپس .
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دنا . هدومن  لمع  یبوخ  هب  هتسب و  نامیپ  اه  نآ  لمع  هب  هتشاد و  يا  هّصاخ  فیلاکت  هرهاط ـ  هقیّدص  هلمج 
: دنیامرف یم  ناشیا  ، دنیامن یم  هراشا  زین  يا  هتکن  هب  یلمآ  يداوج  همالع 

رتدیکا و ْدّهعت  دشاب ، رتيوق  یناسنا  دوهـش  یهلا و  داهـِشا  هچ  ره  ینعی  تسا ؛ مدرم  دوهـش  ادـخ و  داهـِشا  دـیکأت  نوهرم  قاثیم ، دـیکوت 
، دنالماک دوخ  تیدوبع  ادخ و  تیبوبر  دوهش  رد  هللا  تاولص  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  نوچ  دوب و  دهاوخ  رتقیثو  ْدهع  يافیا 

. شیوخ یتاذ  ّتیدوبع  زا  تلفغ  راتفرگ  هن  دنایهلا و  ِقلطم  ِّتیبوبر  زا  لوهذ  هب  التبم  هن  اریز  دناّمات ، عماج و  زین  دّهعت  لاثتما  رد 
ًاقیقد یهلا  ياهنامیپ  هب  تبـسن  اقب  ثودـح و  هلحرم  رد  هللا  تاولـص  مهیلع  موصعم  لماک  ناـسنا  هک  دـنیامن  یم  هراـشا  نینچمه  ناـشیا 

تحاس رد  حـلاص  لمع  بئاص و  ملع  اب  هصالخ  دـنکیم و  لـمع  نآ  هب  ًاـقینَا  تسا و  ّقلختم  نآ  هب  ًاـقیرع  دراد و  رواـب  ًاـقیمع  كاردا و 
تسافواب . ادخ  قاثیم 

. تسا حضاو  ُرپ  قاثیم ، دیکوت  اب  تراهط  هطبار  راوگرزب  همالع  شیامرف  اب  نیاربانب 

يرب نامرف  نامیپ  میکحت  مشش : ثحبم 

« هتعاط دقع  متمکحأو  »
دیآیم . ندرک  مکحم  يانعم  هب  باب  نیا  رد  هک  تسا  « مکح  » هشیر زا  هژاو  نیا  متمکحأ :

نیا كدنا  كدنا  دوشیم . هتفگ  دوقعم » لبح   » هدروخ هرگ  بانط  هب  ساسا  نیا  رب  تسا . نتسب » مکحم   » و نتسب »  » يانعم هب  دقع » : » دقع
اب دوشیم  هتفگ  رین  دهع »  » هک روط  نامه  ؛ دش قالطا  دـقع  دوشیم ، هتـسب  رفن  ود  نایم  هک  ینامیپ  هب  تفر و  راک  هب  يونعم  روما  رد  هژاو 

تسا . دهع  زا  رتاسر  دقع ، هک  توافت  نیا 
دیق هس  یلک  روط  هب  دـیآیم و  ینتورف  عوضخ و  اـب  هارمه  ندرب  ناـمرف  یهارمه و  ياـنعم  هب  هک  تسا  عوـط »  » ردـصم هژاو  نیا  تعاـط :

تسا . هدش  ذخا  هژاو  نیا  رد  رما ، قباطم  ندرک  لمع  تبغر و  عوضخ ،
زا سپ  هک  دوب  نیا  درپـس  یتـسه  راـگدرورپ  هب  تسلَا » ملاـع   » رد دوخ  يدوبع  ّلذ  ادـخ و  یبوبر  ّزع  هدـهاشم  زا  سپ  ناـسنا  هک  یقاـثیم 

ملاع  » رد هک  یناسک  نایم  نیا  رد  دنیـشنن  تیدوبع  هاگیاج  رد  زج  دنک و  نورب  رـس  زا  تیبوبر  ياوه  نآ ، هب  رارقا  تیبوبر و  نیا  شریذپ 
نانچ ار  هرگ  نیا  دنوشیمن ، تلفغ  زیرنوخ  لاگنچ  ریـسا  زگره  رکذ  ماود  اب  هئـشن  نیا  رد  دـندرپس و  ندرگ  قاثیم  نیرتمکحم  هب  تسلَا »

. درادن ار  نآ  ندوشگ  ناوت  یتردق  چیه  هک  دندنبیم  مکحم 
. دنربیم نامرف  دشاب ، مزال  هک  ياهلحرم  ره  ات  ارچ  نوچیب و  دناهدیسر و  تمصع  ماقم  هب  هک  دنتسه  یناسک  نامه  نانیا 

مازتلا ّدح  رد  ینامز  تسا و  تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  هب  مازتلا  ّدح  رد  یهاگ  ادخ  تعاط  دـقع  دنـسیون : یم  یلمآ  يداوج  همالع 
اما . دربیم شیپ  تمصع  زرم  يوس  هب  مود  مازتلا  دناسریم و  تلادع  زرم  هب  ار  یمدآ  لوا ، مازتلا  ؛ تاهورکم كرت  تابحتـسم و  ماجنا  هب 
ود نیا  زا  رتارف  هک  دنکیم  تسارح  نآ  زا  مکحم و  ار  هرگ  نیا  نانچ  هللا  تاولـص  مهیلع  كاپ  رون  هدراهچ  هژیو  هب  موصعم  لماک  ناسنا 

دنزن . رس  وا  زا  ییالوا  كرت  ات  دنکیم  تبظاوم  دشیدنایم و  اه  « یلوا  » نایتا هب  مازتلا ،
ات دننک  یم  دـیکأت  نآ  رب  هدومن و  مکحتـسم  هرامه  دـنوادخ  اب  ار  ناشقاثیم  شیوخ و  يرب  نامرف  نامیپ  مالـسلا )  مهیلع  همئا (  نیا  رب  انب 

. دنتشگ یهلا  دهع  نامیپ و  دوخ ، هک  اج  نآ 
ُحِّبُسیف ُحِّبُسن و  ِشرَعلا  َلْوَح  ًاراونَا  َلََزن  َْمل  ِهّللا  هّمِذ  ُنَْحن  ِهّللا و  ُدْهَع  ُنَحن  هلاسِرلا و  ُندعم  ِةّوبنلا و  ُةرَجَـش  ُنحن  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  لاق 

ماما اَّنَع :» اَّنِمف و  ِضرالا  تاوامـسلا و  ِلها  یلا  َجَرَخ  ٍْملِع  ُّلُکف  ِضرالا ، ُلها  َحَّبـسَف  انحَّبـس  ِضرَالا  یلا  اْنلَّزن  اّـملَف  اـنِحیبْسَِتل  ِءامـسلا  ُلـها 
رد يرون  هک  نامز  نآ  دنوادخ . نامیپ  مییام  میدنوادخ و  دهع  ام  میتسه . تلاسر  ندعم  تّوبن و  تخرد  ام  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص 

حیبست میدمآ ، نیمز  هب  هک  هاگنآ  دنتفگ و  حیبست  دنتفرگ و  دای  ام  زا  نامـسآ  لها  میتفگ و  دـنوادخ  حـیبست  ام  دوبن ، یهلا  شرع  فارطا 
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. تسا ام  زا  دور ، نیمز  نامسآ و  يوس  هب  هک  ییاه  ملع  یمامت  سپ  دنتفگ . حیبست  زین  نیمز  نانکاس  میتفگ و  دنوادخ 
راکشآ ناهن و  رد  یگنرکی  متفه : ثحبم 

« هینالعلاو رّسلا  یف  هل  متحصنو  »
دیآیم . یهاوخریخ  و  یگنرکی )  صولخ (  يانعمهب  هک  تسا  تحیصن »  » و حُصن »  » نآ ردصم  و  حصن »  » هشیر زا  هژاو  نیا  متحصن :

راکشآ و يانعم  هب  هک  تسا  نلع »  » هشیر زا  ردصم  مسا  ۀینالع » : » ۀینالع تسا . یناهنپ » رما   » و زار »  » يانعم هب  نلع »  » لباقم رد  ّرـس » : » ّرس
دیآیم . نتشگ  زراب 

: دباییم انعم  ود  ثحب  دروم  هلمج 
یهاوخریخ نیا  ۀینالعلا .» ّرسلا و  یف  یلاعت  هللا  لجأل  سانلا  متحصن   » ینعی دیدوب ؛ مدرم  هاوخریخ  ادخ  ياضر  يارب  راکـشآ  ناهن و  رد  .1
ینوگاـنوگ ياـههولج  نیمَا ، .» ٌحِـصان  مَُکل  اـَنَاو  ّیبَر  ِتلـسِر  مُکُغَِّلبُا   » تسا ینارون  تاوذ  نآ  يارب  یهلا  ياـیبنا  ياـهثاریم  زا  یکی  هک 

تساهنآ . زا  یکی  مدرم  یمئاد  نداد  زردنا  دنپ و  هک  تشاد 
ْمُکَءآَج ْدََقل  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هّللا  لوسر  فصو  رد  دنوادخ  دنتشاد . نانآ  تیاده  رب  رارصا  مدرم ، هب  ینابرهم  رس  زا  نانآ 

ٌمیِحَّر » ٌفَُؤر  َنِینِمْؤُْملِاب  مُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  اَم  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِسُفنَأ  ْنِّم  ٌلوُسَر 
مْتبَّذـک و ِهّللا و  ِتاذ  یف  ُمتربَص  ُمتْحـصَن و  متْغََلب و  دـق  مکَّنَا  َدَهـشَا  يوْجَنلا  لها  مکیلع  مالَّسلا  : » تسا هدـمآ  زین  عیقب  ناماما  تراـیز  رد 

یهاوخریخ دیدناسر و  مدرم  هب  ار  قیاقح  امـش  مهد  یم  تداهـش  دیدوب . دنوادخ  اب  همزمز  لها  هک  امـش  رب  مالـس  متوفعف :» مکیِلا  َئَـسَأ 
ار نانآ  امش  دندومن و  ملظ  امش  هب  هدرک ، بیذکت  ار  امش  نارگید  دیدرک و  ییابیکشو  ربص  دنوادخ  يارب  هار  نیا  رد  دیدرک و  هناصلخم 

. دیدیشخب هدرک ، وفع 
هیلع ًایلع  ّنإ  دومرف « : مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  فصو  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیتشاد . لماک  یگنرکی  ادخ  اب  راکـشآ  ناهن و  رد  . 2

داقتعا يانعم  هب  وا  تحیـصن  ادخ و  اب  یگنرکی  نکیل  هّبحأف ؛ » ّلجوّزع )  هللا (  ّبحأ  هحـصنف و  ّلجوّزع )  ًاحـصان هللا (  ًادـبع  ناک  مالّـسلا 
چیه و اب  دـیحوت و  هب  لماک  داقتعا  زا  سپ  دـیاب  هجیتن  رد  تساتمهیب ،  تاذ  نآ  تدابع  رد  تین  صولخ  ظفح  وا و  یگناگی  هب  حـیحص 
. ددرگن بوشم  یصلاخان  هنوگچیه  اب  شلمع  رواب و  هک  ياهنوگ  هب  دنادب ، ادخ  يارب  ادخ و  زا  ار  زیچ  همه  نارگید  دوخ و  ندرمش  چوپ 

رارکت ياهنوگ  هب  لوا  يانعم  اریز  دسریم ، رظن  هب  رتبسانم  ادخ )  اب  صولخ  یگنرکی و  مود (  يانعم  هک  دندقتعم  یلمآ  يداوج  همالع 
تسا . هلیبس ... یلإ  متوعد  يدعب : هرقف 

سدقا تاذ  زا  دئاز  تافص  ندودز  اب  يزرودرخ ، یملع و  دُعب  رد  ادخ  يارب  تحیـصن  تسا ، صالخا  يانعم  هب  تحیـصن  نوچ  نیا  ربانب 
تاذ نیع  ًادوجو  ار  یگمه  رگیدـمه و  نیع  ًاقادـصم  ار  یهانتمان  یلامک  تافـص  همه  وا و  زا  ادـخ  ِتاذ  زا  يادـج  فاصوا  یفن  یهلا و 

هب قلعت  هنوگره  اریز  دـیآیم  دـیدپ  قئالع  همه  زا  تهازن  هب  یناسفن  تراـهط  یلمع و  دـُعب  رد  هک  ناـنچ  دـباییم  ققحت  نتـسناد  بجاو 
. تسا تراهط  اب  یفانم  ادخریغ 

یهلا هار  هب  وکین  زردنا  تمکح و  اب  هارمه  یناوخارف  متشه : ثحبم 

« هنسحلا هظعوملاو  همکحلاب  هلیبس  یلا  متوعد  «و 
ندرک و بلط  زا  تسا  تراـبع  توعد  عقاو ، رد  و  تسا . ندـناوخارف  ياـنعم  هب  توعد »  » نآ ردـصم  و  وـعد »  » هشیر زا  هژاو  نیا  متوـعد :

دورب . وا  يوس  هب  ای  دوش  بلج  یعاد  يوس  هب  يو  تبغر  ای  هجوت  ات  یصخش ، ای  يزیچ  ندناوخ 
نکیل ّرـش ؛ دـصقم  ای  دـناسرب  ریخ  دـصقم  هب  هاوخ  تسا ؛ قلطم  هژاو  نیا  لصا  دـشاب . ناسآ  نآ  ندومیپ ]  ] هک تسا  یهار  لیبس » : » لـیبس

دوشیم . لامعتسا  ریخ  ریسم  هرابرد  رتشیب 
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فلتخم ناکلاس  فادها  نوچ  دسرب و  یهلا  يانـسح  يامـسا  زا  یمـسا  هب  هک  دوشیم  یهار  ره  لماش  لیبس )  ریمـض  رد  تقد  ادخ (  هار 
هکنانچ تسا ، عونتم  اهتوعد  هجیتن  رد  ددرگیم ، نوگانوگ  زین  یهلا  ياههار  دهدیم ، رارق  دـصقم  ار  یـصاخ  مسا  یکلاس  ره  تسا و 

«. ملَّسلا ِراد  یِلا  اوعدَی  ُهللاو  : » دنسریم دصقم  هب  تمالس  هب  یگمه  دنچره  دنانوگهنوگ ،  هّضف  بهذ و  نداعم  دننامه  زین  اههار  ناکلاس 
« مکح  » هشیر زا  تمکح » . » تسا لعاف  راک  رازبا  تمکح )  نآ (  لوخدم  هک  دهدیم  ناشن  تسا و  تناعتسا  يارب  ءاب »  » فرح ۀمکحلاب :
زا یّـصاخ  عون  رب  تلالد  تسا و  ۀـلِعف »  » نزو رب  هک  تمکِح  دـیآیم . ملظ » زا  عنم   » يانعم هب  مکُح »  » زا نآ  لصا  تسا و  عنم »  » يانعم هب 

درادیم . زاب  لهج  زا  ار  ناسنا  هک  دوشیم  هدیمان  تمکح  تهج  نآ  زا  زین  دنکیم  مکح 
مـسا يانعم  ینامز  دراد و  يردـصم  ياـنعم  یهاـگ  هغیـص  نیا  ، دوشیم همجرت  زردـنا  دـنپ و  هب  یـسراف  ناـبز  رد  هک  هظعوم »  : » ۀـظعوم
نداد رکذـت  نآ ، هب  ندرک  هیـصوت  نداد و  تعاط  هب  نامرف  يانعم  هب  هدام  نیا  لصا  تسا . دارم  يردـصم  يانعم  اجنیا  رد  نکیل  یناکم ؛

تسا . هدمآ  دنکیم ، مرن  ار  وا  بلق  هک  باقع  باوث و  دننام  يزیچ  ریخ و  روما  هب  ناسنا 
دوشیم . همجرت  ییوکن  یکین و  هب  ۀنسحلا »  » ور نیا  زا  تسا ؛ یتشز  تحابق و  لباقم  نسح »  » هشیر ۀنسحلا :

یعامتجا یهلا  هفیظو  نیرتیلـصا  نیرتیمـسر و  تسا ، ۀَنَـسَحلا » ِۀَـظِعوَملاو  ِۀَـمکِحلِاب  َکِّبَر  ِلیبَس  یِلا  ُعدُا   » هیآ زا  هتفرگرب  هک  هرقف  نیا 
. دنکیم نایب  ار  ادخ  يایلوا 

لمع رد  هدش ، حرطم  ناگژاو  يارب  قیداصم  نیا  تسا و  میرک  نآرق  ءامسا  زا  زین  هظعوم »  » هدش و ریسفت  نآرق »  » هب تیاور  رد  تمکح » »
رد ار  یسک  ره  هدوب و  ّتیرـشب  مومع  يارب  تیاده  رون و  نوچ  تسا  تمکح »  » میرک نآرق  هک  انعم  نیدب  دنتـسه . قباطت  لباق  ًالماک  زین 

رارق ریثأت  تحت  دهد  شوگ  ای  دناوخب  ّربدت  اب  ار  نآ  یسک  رگا  نوچ  تسا  هظعوم »  » و درک . توعد  نآ  اب  دوش  یم  دشاب  هک  یحطـس  ره 
ِهّللا ِرْکِذ  یلِإ  ْمُُهبُوُلقَو  ْمُهُدُولُج  ُنیَلت  َُّمث  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیذَّلا  ُدُولُج  ُْهنِم  ُّرِعَـشْقَت  َِیناثَم  اًِـهباشَتُم  اـًباتِک  ِثیدَْـحلا  َنَسْحَأ  َلََّزن  ُهّللا  : » دریگ یم 

ُءاشَی .» ْنَم  ِِهب  يدْهَی  ِهّللا  يَدُه  َِکلذ 
رواب کـی  داـجیا  يارب  ناـیم  نیا  رد  دوب و  غیلبت  ناـبز  رب  هیکت  قح ، يوس  هب  توعد  ینید و  ياـهشزرا  ندـنارواب  رد  یهلا  ياـیبنا  هریس 

ار وا  فطاوع  تاساسحا و  زردـنا  دـنپ و  اب  ینامز  درک و  ریخـست  ار  بطاخم  لقع  یقطنم ، ياهلالدتـسا  یلقع و  نیهارب  اـب  دـیاب  یهاـگ 
، دوش هزرابم  وا  ینهذ  تسردان  ياهتشابنا  اب  ثحب ، هلداجم و  اب  ادـتبا  تسا  مزال  یهاگ  هکنانچ  ددرگ ، مارآ  مار و  شبلق  ات  تخیگنارب 

ربارب رد  شبلق  عضاخ و  ْلالدتـسا  رباربرد  رکف ، يدازآ  نیا  يارو  رد  ددرگ و  دازآ  یّنج  یـسنا و  نیطایـش  تائاقلا  زا  شدوجو  رهوگ  اـت 
. دوش مرن  هظعوم 

دنیادخ . يوس  هب  توعد  غیلبت و  رازبا  هس  لادج  هظعوم و  تمکح ، ْعقاو  رد 
، هدـننک توعد  هفیظو  نیتسخن  هک  تسا  نیا  هدـمآ  هعیـش  هربتعم  ددـعتم  بتک  رد  هک  هللا  تاولـص  مهیلع  هّمئا  تاـجاجتحا  تالالدتـسا و 

دشاب . تمکح  قباطم  وا  توعد  ینعی  دریذپب ؛ يو  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  لباقم  فرط  توعد 
فرط رگا  هژیو  هب  دـنک ، ناهرب  لیلد و  هماقا  دـیاب  تسا  زاین  لباقم  فرط  دادعتـسا  اب  بسانتم  ناهرب  لیلد و  هماقا  هب  رگا  هک  اـنعم  نیا  هب 

لاعتم و دـنوادخ  يوس  هب  ار  وا  ات  دوش  ثحب  وا  اب  ینابم  قباطم  یتسیاب  دـشاب ، رظن  يأر و  بحاص  حالطـصا ـ  هب  ملع و ـ  لـها  زا  لـباقم 
. دناوخارف وا  یهاون  زا  يراددوخ  وا و  رماوا  زا  تعاطا 

. دنکب ثحب  وا  اب  دیاب  دشاب  عقاو  رثؤم  هک  يروط  هب  وا  لاح  اب  بسانتم  وکین و  هظعوم  اب  دشاب  يداع  مدرم  زا  رگا  اما 
رگا دنا ، هدرک  ثحب  وا  اب  لقع  قیرط  زا  هدوب ، قیدنز  رگا  صاخشا  اب  ثحب  هرظانم و  رد  هللا  تاولص  مهیلع  راهطا  هّمئا  هک  تسور  نیا  زا 

دنا . هدرک  ثحب  وا  اب  ّتنس  نآرق و  قیرط  زا  هدوب  مالسا  هریاد  رد  رگا  دنا ، هدرک  ثحب  وا  اب  باتک  قیرط  زا  هدوب  باتک  لها 
نآ شیوخ  يراتفگ  يراتفر و  ياه  تحاس  همه  رد  دنیامن و  هشیپ  تمکح  یـشم  اه  نآ  ات  هدش  ثعاب  همئا  تراهطو  تمـصع  نیا ، ربانب 
هک یـسک  ینعی  لماک  ناسنا  زا  نآ  نیرتالاو  نایم  نیارد  هک  تسا  بتارم  ياراد  ندومن  هشیپ  تمکح  هک  تسا  نشور  دـندنب و  راـکب  ار 
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. ددرگ یم  رداص  تسا  رهاط  موصعم و  شتاذ  یلک  روط  هب  هدوب و  كاپ  یگدولآ  سجر و  ره  زا  شسدقم  تاذ 

یهلا ناوضر  هار  رد  يراکادف  مهن : ثحبم 

« هتاضرم یف  مکسفنا  متلذب  «و 
حابم سْفَن  تیاضر  اب  ندرک و  اطع  ندیشخب ، يزیچ ،  هب  یسرتسد  عناوم  نتـشادرب  يانعم  هب  عنم »  » ضیقن لذب »  » هشیر زا  هژاو  نیا  متلذب :

دیآیم . نآ  ندرک 
مـسج رب  نآ  قالطا  نکیل  دـناهدرک  رکذ  نوخ و ... حور ، دـننام  يددـعتم  یناعم  هژاو  نیا  يارب  دـناسفن . عمج  سوفن  و  سفنا » : » سفنأ

تسین . یندرک  راکنا  حور  مسج و  عومجم  رب  زین  وا و  حور  رب  ناسنا و 
تسا . رمتسم  تیاضر  يانعم  هب  ددرگیمرب ، هللا » مکمصع   » رد هللا  هب  نآ  ریمض  هک  تاضرم » : » هتاضرم

يراکادـف شالت و  نازیم  زا  دراد  هللا .» ِتاضرَم  َءاِغتبا  ُهَسفَن  يرـشَی  نَم  ِساّنلا  َنِمو  : » هیآ اب  یکرتشم  نومـضم  هک  تراـیز  زا  هرقف  نیا  رد 
. تسا هدروآ  نایم  هب  نخس  دنزادرپیم ، نآ  يارب  هک  ياهنیزه  رادقم  زا  دوصقم و  نیا  هب  ندیسر  يارب  یسدق  تاوذ  نآ 

و مُهَسُفنَا .» ِِهب  اوَرَتشا  اَمَـسِئب  : » دنهدیم رده  ار  نآ  تقیقح ، رد  ای  دنـشورفیم  كدنا  ییاهب  هب  ار  ناج  سیفن  عاتم  نیا  یخرب  عقاو ، رد  و 
نیرتسیفن هیامرـس و  نیرتیمارگ  هللا  تاولـص  مهیلع  تیب  لها  اـما  دـنبایتسد ، تشهب  تاـجرد  نیرترب  هب  هک  دـنراد  عقوت  نآ  لاـبق  رد 

دشاب و یـضار  اهنآ  زا  ادخ  هک  دنهاوخیم  طقف  دنـشاب و  هتـشاد  یعقوت  چـیه  هکنآیب  دـنراذگیم ، صالخا  قَبَط  رد  ار  دوخ  يدوجوم 
تیاضر و نامه  نانآ  تیاضر  هک  ارچ  دـندوبن . لـئاق  دوخ  ناـج  يارب  یـشزرا  یهلا  تیاـضر  ربارب  رد  مالـسلا  مهیلع  يدُـه  هّمئا  اـًلوصا 

تسا . دنوادخ  يدونشوخ 
. تسا تیب  لها  ام  يدونشوخ  تیاضر و  نامه  دنوادخ  يدونشوخ  تیاضر و  تیَبلا :» لهَا  اناضِر  هّللا  اضِر  : » مالسلا هیلع  نیسحلا  لاق 

نم كدابع  ذقنتـسیل  کیف  هتجهم  لذـبو  : » دوش تلالـض  تلاهج و  زا  اه  ناسنا  تاجن  هیام  اـت  دـندومن  ادـف  ار  دوخ  ناـج  ناـنآ  نینچمه 
هب ندیـسر  شتآ و  زا  ندـیهر  يارب  دـندرکیم  هیـصوت  دـندوب  رتنییاـپ  ياهبتر  رد  نوـچ  نارگید  هب  دـنچره  ۀلالـضلا ، » ةریحو  ۀـلاهجلا 

هباوث و ًایجار  کیلع  هللا  ضرتفا  امیف  کـسفن  لذـتبا  هلاـثمأ و  رکنت  اـم  بنتجاـف  : » دـننک كرت  ار  اهدنـسپان  لاـثتما و  ار  تاـبجاو  تشهب ،
هباقع .» ًافوختم 

یضرم وا  یلمع  یملع و  نوئش  مه  دنشاب و  یضار  یهلا  ردق  اضق و  زا  مه  دنهاوخ  یم  دوخ ، ناج  لذب  اب  مالسلا )  مهیلع  همئا (  عقاو  رد 
ۀَِّنئَمطُملا .» ُسفَّنلا  اَُهتَّیَای  : » هک دنوشب  باطخ  هنوگ  نیا  ات  ددرگ  ناحبس  يادخ 

يارب اضر  ضیف و  هطساو  دنا و  هتشگ  هنَع » اوضَرو  مُهنَع  ُهللا  یِـضَر  : » هیآ لماک  قادصم  هدش و  هنئمطم  سفَن  بحاص  نانآ  ساسا  نیا  رب 
. دنتسه زین  یهلا  ناوضر  ناکلاس  رگید 

هک يا  هتکن  دـننکیم . تیاکح  ینارون  تاوذ  نآ  شنیب  قمع  هرتسگ و  زین  و  هیف )  ٌلوذـبم  فدـه (  ییالاو  زا  ترایز ، هرقف  نیا  هجیتن  رد 
وأ لوتقم  ّالإ  اّنم  ام  : » ینوریب نمـشد  اب  تمواقم  دربن و  نادیم  رد  ندـش  مومـسم  ای  لوتقم  هب  یگتـشذگ  دوخ  زا  لذـب و  نیا  دراد ، دوجو 

راوشد ياهتعاط  نیگنـس و  ياهتدابع  اب  نورد  نمـشد  ربکا و  داهج  نادیم  رد  نآ  زا  شیپ  شیب و  هکلب  تشادـن ، صاصتخا  مومـسم »
تشاد . روهظ 

و ناج )  يدام (  تحاس  ود  رد  لیذـبت  نیا  هتبلا  هک  تسا  یهلا  ياضر  هار  رد  شیوخ  ناج  لذـب  همئا ، ریهطت  راثآزا  رگید  یکی  نیا  ربانب 
رت شیپ  هک  تراهط  اب  شا  هطبارو  ددرگ ـ یم  رب  نانآ  حیحـص  تخانـش  نامه  هب  زین  نآ  لـیلد  هک  دراد  دومن  سفن )  اـب  هزراـبم  يونعم ( 
یم وا  ياضر  بسک  رد  فورـصم  ار  دوخ  یعاسم  مامت  دـندید  شیوخ  کلام  بحاص و  ار  دـنوادخ  هک  هاـگ  نآ  هکنیا  هچ  دـش ـ هراـشا 

. دنیامن
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اه دنزگ  اه و  بیسآ  رد  ییابیکش  مهد : ثحبم 

« هبنج یف  مکباصا  ام  یلع  متربص  «و 
زا یکی  ًارهاـظ  دوـشیم  لامعتـسا  هلجع »  » ربارب رد  هک  ییاـنعم  اـما  تاـمیالمان ،  ربارب  رد  ندرکن  يرارقیب  نتـشاد و  هگن  دوـخ  متربـص :

تسا . تامیالمان  ربارب  رد  ندوب  رادهگن  دوخ  ندرکن و  عزج  مزاول  ای  قیداصم 
نیا رب  تسا . شدوخ  لحم  رد  نآ  نتفرگ  رارق  يزیچ و  ندـش  لزان  يانعم  هب  بوص »  » هشیر زا  لاعِفا  باـب  یـضام  مکباـصأ » : » مکباـصأ

لماـح ربا  هـب  هکناـنچ  دریگیم ، رارق  نـیمز )  شدوـخ (  ياـج  رد  دــیآیم و  دورف  نوـچ  دوـشیم ، هـتفگ  بوـص »  » ناراـب هـب  ساــسا ،
دنیوگیم . ّبیص » » ناراب

انعم ادخ  تعاطا  هب  ار  نآ  قودص  هک  هللابنج »  » اما دوشیم . هتفگ  ناسنا  يولهپ  هب  لصارد  ددرگیم ، همجرت  رانک »  » هب هک  هبنج » : » هبنج
دیآیم . وا )  بنج  زا  ایوگ  وا (  بناج  ادخ و  يوس  زا  یهلا  ياهنامرف  اریز  ددرگیمرب ، هشیر  نیمه  هب  هدرک 

دایقنا شماجنارس  هک  تادابع  تاعاط و  رب  ربص  دوشیم ؛ متخ  یهلا  ياضق  زا  اضر  هب  هک  اهتبیـصم  اهالب و  رب  ربص  تسا : مسق  هس  ربص 
دراد . یپ  رد  ار  یگشیپ  اورپ  یناسفن و  ياوقت  هک  ناهانگ  زا  ربص  تسوا ؛ اب  سنا  یلاعت و  قح  ربارب  رد  عوضخ  و 

تالکـشم و اـهالب ، رد  ربص  اـب  دـیوگیم  نخـس  میلـست  اـضر و  زا  سپـس  ربص و  زا  ادـتبا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  تراـیز  تارقف  نیا  قاـیس 
، نیا دوشیم و  مسق  هس  ره  لماش  دراد و  قالطا  ظفل  هچرگ  تسا ، رتگنهامه  یمـسج  مالآ  زا  هتـساخرب  یحور  ینامـسج و  ياـهراشف 

ظاحل هب  هللا  تاولص  مهیلع  همئا  دشاب و  دنمزاین  ربص  هب  دریگ و  رارق  راشف  رد  یمـسج  ياهیتحاران  ربارب  رد  هک  تسا  رـشب  عبط  ياضتقم 
. دندوبن انثتسم  اضتقا  نیا  زا  ندوب  رشب 

کته نادنز ، متش ، برـض ، دننام  یلیمحت  ياسرفناوت  ياهجنر  لّمحت  رد  یهاگ  یهلا  ناربهر  ربص  هک  تشاد  هجوت  دیاب  زین  ار  يا  هتکن 
دوخ رـس  تشپ  رد  یهلا  باتک  ذبَن  یلمع و  تلاهج  هاچ  یملع و  لهج  لادوگ  رد  هعماج  يدمع  نتفرورف  هدهاشم  رد  ینامز  تسا و  و ...
نانآ فیطل  حاورا  يارب  یکاندرد  تبیـصم  راگدرورپ ، هژیو  ضیف  زا  اهنآ  ندش  هرهبیب  ینایحو و  مولع  زا  هعماج  تیمورحم  عقاو  رد  و 

تسا .
لاعتم دنوادخ  اب  نانآ  نامیپ  قاثیم و  زا  زین  اه  نیا  دندرک و  ربص  دندرک و  لّمحت  ار  بئاصم  لئاسم و  نیا  همه  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا 

تسا هدوب  وا  رطاخ  هب  وا و  فده  هب  ندیسر  يارب  وا ، هار  رد  ینعی  تسا ؛ هدوب 
ِرَِّشبَو ِتارَمَّثلاَو  ِسُْفنَْألاَو  ِلاْومَْألا  َنِم  صْقَنَو  ِعوُْجلاَو  ِفْوَْخلا  َنِم  ءْیَِـشب  ْمُکَّنَُوْلبََنلَو  : » دـیامرف یم  هک  دنتـسه  هیآ  نیا  قادـصم  ناـشیا ، و 

َنوُدَتْهُْملا » ُمُه  َِکئلوُأَو  ٌۀَمْحَرَو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌتاوَلَص  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  ّانِإَو  ِهِّلل  ّانِإ  اُولاق  ٌۀَبیصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َنیذَّلا  َنیِرباّصلا 
دننامه يربمایپ  چیه  ُتیذوا :» ام  لثِم  ّیبَن  يذوا  ام  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  ییاج  ات  اه  نآ  رب  ربص  بئاصم و  نیا 

دشن . رازآ  تیذا و  نم 
. دیماجنا یم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ناماما و  ندش  هتشک  هب  هک  تفای  همادا  اجنآ  ات  اه  ّتیذا  نیا 

اْنِثا هُکلمی  َرمالا  َّنِا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوسر  يدَج  یبیبَح  ینَثَّدح  دقل  : » دومرف شردپ  ندش  هتـشک  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
تفالخ و رما  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مبیبح  مّدج و  انامه  ٌمومـسم :» وا  ٌلوتقَم  ّالا  اَّنِم  ام  ِِهتوفَـص  هتَیب و  ِلهَا  نِم  ًاماِما  َرَـشَع 

نیا ربانب  دندرگ . مومسم  ای  دنوش و  هتشک  هکنآ  رگم  دنتـسین ، وا  نانیـشناج  زا  کی  چیه  تسوا و  تیب  لها  زا  ماما  هدزاود  نآ  زا  تماما ،
. دندرک لّمحت  ار  يدایز  ياه  تّقشم  وا ، هار  رد  دنوادخ و  يارب  نانآ  تفگ  دیاب 

نیا همه  دومن . یم  بش  ار  نآ  دـش ، یم  دراو  راگزور  رب  رگا  هک  مدرک  لّمحت  ار  ییاه  تبیـصم  : » دومرف مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح 
تسا .» هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نید  ندنام  اجرباپ  یهلا و  ّبح  رطاخ  هب  دنوادخ و  ياضر  يارب  اه  تبیصم  لّمحت  اهربص و 
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ملح یتحو  ربص  ، دوش یم  رداص  نانآزا  هک  ییوکین  ياهراتفر  زا  یکی  تسا  لماک  تراهط  ياراد  ناراوگرزب  نآ  دوجو  نوچ  نیا ، رباـنب 
. دشاب یم  رتالاو  هتشاد و  توافت  نارگید  اب  نآ  نازیم  ربص و  فادها  دنتسه ، یناسنا  لامک  تراهط و  ياراد  ناشیا  نوچ  هک  تسا  نانآ 

زامن ییاپرب  مهدزای : ثحبم 

« هولصلا متمقاو  »
هک زیچ  ره  نکر  نوتـس و  هب  دیآیم . نداتـسیا »  » يانعم هب  نآ  لصا  هک  تسا  موق »  » هشیر زا  لاعفا  باب  یـضام  مهن  هغیـص  متمقَا » : » متمق

هارمه هیدعت  اب  هک  لاعِفا  باب  رد  هژاو  نیا  لامعتـسا  ساسا ، نیا  رب  دنیوگیم . زیچ  نآ  ماِیق  ای  ماِوق  ددرگیم  نآ  ماظتنا  یگداتـسیا و  هیام 
دیآیم . يرگید  نتشاد  اپرب  يانعم  هب  تسا 

هک تسا  زامن  هلیـسو  هب  یهاگ  دنکیم و  مرن  ار  نهآ و ... بوچ ، هک  تسا  شتآ  هلیـسو  هب  یهاگ  هک  تسا  ندش  مرن  يانعم  هب  ةولـصلا :
رب لمتـشم  زامن )  روهـشم (  صوصخم و  لاعفا  نوچ  هک  دـندقتعم  دـنا  هتفرگ  اعد  يانعم  هب  ار  هژاو  نیا  هک  یناـسک  . دـنکیم مرن  ار  بلق 

دناهدیمان . تالص »  » ار نآ  تساعد ،
ّالإ نامیإلا  رفکلا و  نیب  ام  : » رفک نامیا و  نایم  زرم  ةالصلا ، » مکنید  هجو  ٌهجو و  ءیـش  ّلکل  : » یهلا نییآ  نید و  هرهچ  همانـسانش و  زامن 

: نامحر تمحر  يریزارـس  هیام  ناطیـشلا ، » تاوطـس  نم  ٌنصح  ةالـصلا  : » ناطیـش ياههسوسو  ربارب  رد  مکحم  هاگهانپ  ةالـصلا ، » كرت 
رگید فاصوا  زا  يرایسب  و  ءایبنألا » ایاصو  رخآ  یه  ةالصلا و  ّلجو  ّزع  هللا  یلإ  لامعألا  ّبحأ  : » لامعا نیرترب  ۀمحرلا ، » لزنتست  ةالصلا  »

. تسا
تاولص مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  هزادنا  هب  سک  چیه  هن  نکیل  ةولَّصلا .» اومیقَاو  : » تسا هدرک  شرافس  زامن  هماقا  هب  ار  ناگمه  میرک  نآرق 

نتسب راک  هب  رد  هللا  تاولص  مهیلع  كاپ  نارادمامز  نآ  ردق  هب  یـسک  هن  دراد و  ییانـشآ  نآ  هراشا  دروم  دودح  فیاطل  فیارظ و  هب  هللا 
مهیلع یـسدق  تاوذ  نآ  ورنیا  زا  تسا ، لیدـبیب  تیفیک  تیمک و  ظاحل  زا  ناشتدابع  زامن و  هکنانچ  دـنکیم ، ادـیپ  قیفوت  اهنآ  قیقد 
تقیقح دیدرک و  هماقا  ار  زامن  امـش   » هک تفگ  نانآ  هب  ناوتیم  یطرـش  دیق و  چیهیب  لماک و  نانیمطا  اب  هک  دنایناسک  اهنت  هللا  تاولص 

. داد تداهش  بلطم  نیا  رب  و  دیزامن »
تراهط تمـصع و  تیبلها  ینعی  لماک  ناسنا  زامن  ْنید  دومع  نیرتراوتـسا  تساهزامن ، نیرتلماک  وا  تدابع  لماک و  ناسنا  زامن  نوچ 
تقیقح هکناـنچ  تسناد ، تالـص  تقیقح  ار  هللا  تاولـص  مـهیلع  یـسدق  تاوذ  نآ  ناوـتیم  تـهج  نـیا  زا  تـسا ، هللا  تاولـص  مـهیلع 

تسا . هتفریذپ  حیحص و  ًالماک  هدش  دای  زامن » تقیقح   » ناونع هب  نانآ  زا  رگا  سپ  دنتسه . زین  رگید  ياهتدابع 
رارمتـسا اب  یمود  ندناوخ و  زامن  راب  کی  اب  یلوا  هک  ارچ  دراد ، توافت  ندرک  زامن  هماقا  اب  ندناوخ  زامن  هک  دش  روآ  دای  دـیاب  نینچمه 

نیا هماقا  نآ  زا  زامن  یلـصا  تاکرب  راثآ و  لـیاضف ، هکنیا  اـب  تسا . راوشد  رایـسب  نآ  نتـشاد  اـپرب  زاـمن و  هماـقا  اـما  دوشیم ؛ ققحم  نآ 
مِّهِبَر َدـنِع  مُهُرجَا  مَُهل  َةولَّصلا ... اوماقَاو  ِتِحلّـصلا  اولِمَعو  اونَماء  َنیذَّلا  َّنِا  « ؛ » ةولَّصلا َنومیُقیو  نیقَّتُمِلل ...  يًدُـه  : » تسا ریظنیب  تداـبع 

... َةولَّصلا اوماقَاو  اوباَت  نِاَف  « ؛» نیِحلـصُملا َرجَا  ُعیـُضنال  ّانِا  َةولَّصلا  اوماقَاو  ِبتِکلاـِب  َنوکِّـسَُمی  َنیذَّلاو  « ؛ » نونَزحَی مُهـالو  مِهیَلَع  ٌفوَخـالو 
نیّدلا .» ِیف  مُُکنوخِاَف  َةولَّصلا ... اوماقَاو  اوباَت  نِاَف  « ؛» مُهَلیبَس اّولَخَف 

هماقا زامن  ینامز  بیترت ، نیدـب  دوش . لـصاح  نآ  زا  یلـصا  دوصقم  هک  دـش  هماـقا  زیچ  نـالف  هک  تفگ  ناوتیم  یناـمز  رگید ، نخـس  هب 
 ( ملـسلا هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ (  هک  دـیآ  تـسد  هـب  ادـخ و ) ... داـی  رکنم ، اـشحف و  زا  یهن  نآ (  عیرـشت  زا  فدـه  هـک  دوـشیم 

یطیارـش بادآ و  هب  فده  نیا  لیـصحت  و  هللا » رکذ  ۀماقإل  کسانملا  ترعـُشا  فاوطلا و  جحلاب و  رُما  ةالـصلا و  تضُرف  اّمنإ  : » دـندومرف
تسا . دنمزاین  هدمآ ، هقف  رد  هچنآ  زا  شیب 

تسا نآ  دودح  تقو و  ظفح  هدجس و  عوکر ، مامتا  ةالص » هماقا   » زا دوصقم  هک  هدمآ  مالسلاهیلع )  يرکسع (  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  رد 
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اـه و تیقاوم  ظـفح  اـه و  دوجـس  اـه و  عوکر  ماـمتإ  هب  ینعی  دـنکیم ، صقاـن  اـی  دـساف  ار  نآ  هک  ییاـهزیچ  زا  ندرک  زیهرپ  نینچمه  و 
اهصقنی . وأ  اهدسفی  اّمع  اه  تنایص  اهدودح و 

هب اهنت  تیقاوم ، ظفح  دوش و  هتفگ  ندـب  شمارآ  لاح  رد  نآ  راـکذا  اـت  تسا  زاـمن  رد  ّینأـت  تیاـعر  دوجـس ، عوکر و  ماـمتا  زا  دوصقم 
صقان ای  دـساف  ار  زامن  هک  ییاهزیچ  اما  تسا ؛ تقو  لوا  رد  نآ  يادا  رب  تبظاوم  هب  هکلب  تسین ، اـضق  ادا و  ثیح  زا  زاـمن  تقو  تیاـعر 

: تسا شرامش  لباق  شخب  ود  رد  درک  بانتجا  اهنآ  زا  دیاب  دنکیم و 
ياذغ ندروخ ، مدرم  لام  ندوب ، عرویب  ندش ، نیدلاو  قاع  زامن ، ندرمـش  کبـس  تاکز ، عنم  ندوب ، يّربت  ّیلوتیب و  دننام  یناهانگ  . 1

تسا . هدش  دای  زامن  یلوبق  عنام  ناونع  هب  اهنآ  زا  تایاور  رد  دنریگیم و  ماجنا  زامن  زا  شیپ  هک  يراسگیم و ... مارح ،
دوشیم . نآ  ندش  عیاض  بجوم  زین  زامن  زا  سپ  یتح  هک  تبیغ و ... دننام  یناهانگ  . 2

زا دعب  لبق و  یعرـش  ياهدـیابن  دـیاب و  طیارـش و  بادآ ، زا  ياهعومجم  تیاعر  هب  هکلب  تسین ، نآ  ندـناوخ  هب  اهنت  زامن  هماقا  نیا ، ربانب 
. دوشن هتساک  نآ  لامک  زا  ای  دورن ؛ نیب  زا  زا  زامن  حور  ات  درک  تبظاوم  دیاب  تسا و  هتسباو  نآ ،

تاکز ياطعا  مهدزاود : ثحبم 

« هوکزلا متیتأو  »
باب هزمه  اب  هک  یماگنه  ساسا ، نیا  رب  دـیآیم . ندـمآ  ياـنعم  هب  هک  تسا  یتأ »  » هشیر زا  لاـعفا  باـب  یـضام  مهن  هغیـص  متیتا » : » متیتا

تسا . يرگید  دزن  يزیچ  ای  یسک  ندروآ  يانعم  هب  دریگیم و  لوعفم  ود  دوشیم ، يّدعتم  لاعِفا 
رظن هب  دـنکیم . تلـالد  تداـیز  ّوـمن و  رب  تسا ، هدـش  لیکـشت  هّلع  فرح  کـی  و  ك »  » و ز »  » ملاـس فرح  ود  زا  هـک  هژاو  نـیا  ةوـکز :

تسا . لصا  دشر  هیام  دیاز  فذح  نوچ  دشاب و  اهیصلاخان  دیاوز و  فذح  يانعم  هب  هژاو  نیا  هشیر  دسریم 
تلالد مالسا  تعیرـش  رد  يدابع  لمع  نیا  تیمها  رب  تسا ، هدش  هارمه  زامن  هماقا  اب  میرک  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  دننامه  هک  هلمج  نیا 

هب زین  تاکز )  لمع (  نیا  دنکیم ، مکحم  ادخ  اب  ار  ناسنا  هطبار  تسا و  نید  نوتس  هک  زامن )  يدابع (  لمع  نآ  رانک  رد  اریز  دنکیم ،
هطبار میکحت  هیام  رگید  يوس  زا  دـشخبیم و  قمع  ار  قلاخ  قلخ و  هطبار  وسکـی  زا  تبرق ، دـصق  هب  نتـشادزاین  ندوب و  يداـبع  ظاـحل 

. دوشیم رگیدکی  اب  هعماج  دارفا 
تخادرپ ار  تاکز  امـش  هک  میهدیم  تداهـش  هللا  تاولـص  مهیلع  موصعم  هب  باطخ  رگید  ياـهترایز  تراـیز و  نیا  رد  هکنیا  ّرـس  اـّما 

موزل تروص  رد  ًالثم  هک  درادـن  ار  ینارون  تاوذ  نآ  تاکز  يادا  یگژیو  یهورگ  ای  درف  چـیه  تاکز  تخادرپ  هک  تسا  نیا  دـیاهدرک ،
دننک قافنا  ار  نآ  لام  هب  دوخ  دیدش  زاین  لاح  رد  ای  دـنزادرپب  دوشیم ـ  زین  هقدـص  لماش  هک  عماج  يانعم  هب  تاکز ـ  زین  عوکر  لاح  رد 

دنراذگب . یقرف  اهقحتسم  نیب  ای  دنشاب  هتشاد  لباقم  فرط  زا  یعقوت  هکنآیب 
: دراد دوجو  لامتحا  دنچ  تاکز  ءاتیا  صوصخ  رد 

یم تاکز  ناناملـسم  رگید  دـننام  دـندرک و  یم  تشادرب  یتّالغ  دنتـشاد و  یعارز  نیمز  هللا  تاولـص  مهیلع  هّمئا  زا  یخرب  تایاور ، قبط 
: تسا نینچ  رگید  تالامتحا  دنداد .

لیدبت و رییغت ، هنوگ  ره  زا  ار  ماکحا  نآ  دنتـشاداو و  تاکز  نداد  رب  ار  مدرم  دندومن ، میلعت  ار  تاکز  ماکحا  هللا  تاولـص  مهیلع  هّمئا  . 1
تاولص مهیلع  هّمئا  سپ  تسا . نید  هناشن  زامن ، لثم  تاکز  نوچ  دوش ، عقاو  یفّرـصت  دنتـشاذگن  دندرک و  ظفح  ناقفانم  طّسوت  یفیرحت 

. دندرک ظفح  نآ  ماکحا  نایب  نآ و  میلعت  هب  ار  تاکز  هللا 
. دندناسر اه  نآ  هب  ار  تاکز  دندرک و  تیاعر  ار  نمؤم  يارقف  قوقح  هک  تسا  نیا  تاکز  تخادرپ  زا  دارم  . 2

يروط نآ  دوش ، فرصم  دوخ  دراوم  رد  ات  دنتشاذگ  یم  هللا  تاولص  مهیلع  هّمئا  رایتخا  رد  ار  تاوکز  مدرم  هک  هاگ  نآ  رگید ، نخـس  هب 
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. دندرک یم  لمع  هللا  تاولص  مهیلع  هّمئا  دیاب  هک 
لاوما و نارگید  هک  دشاب  یم  یهارمگ  لالـض و  ناماما  لباقم  رد  قح  رب  ناماما  هللا و  تاولـص  مهیلع  هّمئا  تازایتما  زا  یکی  لامتحا  نیا 

. دندرک عرش  فالخ  تافّرصت  دندناسرن و  فرصم  هب  نآ  دراوم  رد  ار  یعرش  قوقح 
ماسقا همه  ناراوگرزب  نآ  هک  هدوب  نیا  تاکز  دروم  رد  مدرم  زا  هللا  تاولـص  مهیلع  هّمئا  زایتما  ینعی  دوش ؛ ذـخا  ماع  يانعم  هب  تاـکز  . 3
جئاوح ياضق  يارب  دـنک و  تطاسو  ناسنا  ینعی  وربآو  هاجو  ماقم  ، لام : نوچمه تاکز  دراوم  عیمج  روظنم  دـندرک ( . یم  ءاتیا  ار  تاـکز 

 ( . تسا نآ  میلعت  رشن و  هک  ملع  تاکز   ، دنک هنیزه  شدوخ  هاج  تیثیح و  وربآ و  زا  نانمؤم  تالکشم  لح  مدرم و 
هدرک تیانع  نانآ  هب  ار  نوئـش  نیا  همه  لاعتم  دـنوادخ  دـندرک و  ادا  دنتـشاد و  ار  تاـکز  ماـسقا  همه  هللا  تاولـص  مهیلع  هّمئا  نیا ، رباـنب 

. تسا
ار هفیظو  هک  یبیترت  نآ  هب  دنک و  یم  اضتقا  ترورض  هک  يوحن  نآ  هب  يدروم  ره  رد  ار  تاکز  هک  تسا  تماما  طرش  ماما و  هفیظو  سپ 

. دنک تخادرپ  دهد  یم  صیخشت 
هک دربب  راک  هب  دنک و  هدافتسا  شدوخ  ياج  رد  ار  ماسقا  نیا  زا  کی  ره  ماما  هک  دشاب  نیا  تاکز  ءاتیا  زا  دارم  هک  دراد  لامتحا  نیاربانب ،

. دراد تهج  هس  ماع ، يانعم  نیا  هب  تاکز  ندرب  راک  هب  ندرک و  هدافتسا  هتبلا 
هدوب نینچ  هللا  تاولـص  مهیلع  هّمئا  هک  دشاب  اراد  ار  لام  ماقم و  ملع ، ماما ، ینعی  دـشاب ؛ تانوئـش  زا  ماسقا  نیا  ياراد  مالّـسلا  هیلع  ماما  .1

. دنا
. دننکب فرصم  دیاب  اجک  رد  ار  مسق  مادک  ای  هار و  هچ  زا  دنناسرب و  فرصم  هب  هنوگچ  اجک و  رد  ار  اه  نآ  دننادب  نانآ  .2

. دنشاب هتشاد  ار  تانوئش  زا  کی  ره  ندرک  هدافتسا  ندرب و  راک  هب  تردق  .3
: تسا يرگید  تامیـسقت  تاکز  يارب  یفرط  زا  دـندرک و  تاکز  ءاتیا  انعم  مامت  هب  هک  دـندوب  تاـهج  نیا  ياراد  هللا  تاولـص  مهیلع  هّمئا 

بحتسم . تاکز  بجاو و  ینطاب و  تاکز  يرهاظ و  تاکز 
تاجرد : » دـنیامرف یم  دـننک  یم  هراـشا  صولخو  تبرق  دـصق  موزل  تاـکز و  تداـبع  ندوب  هژیو  هب  هک  نآزا  سپ  یلمآ  يداوج  همـالع 

دنزگ زا  ار  دوخ  حلاص  لمع  دـنکیم ، ادـها  دوبعم  هب  اهر و  دوخ  زا  ار  نتـشیوخ  هکنآ  دراد  یگتـسب  یّکزم  کلاس  تاجرد  هب  صولخ 
تسا و ّمات  نآ  ياضتقا  باصن  مه  دریگیم  ماجنا  ّلجوّزع )  ضحم (  دوبعم  يارب  اهنت  هک  یحلاص  لمع  دناهریم . صقن  بیـسآ  بیع و 

تاولـص مهیلع  موصعم  لماک  ِناسنا  زا  هک  هاگنآ  تاکز ، دـننامه  یتدابع  نیاربانب  لماک ، نآ  یبورهناـگیب  هزوح  ییادزریغ و  ورملق  مه 
نآ هاوخ  لـغاوش ؛ عطاوق و  عناوم ، ماـمت  زا  نوصم  مه  تسا و  تاـنراقم  تامدـقم و  طیارـش ، ازجا ، ماـمت  دـجاو  مه  دوشیم ، رداـص  هللا 

«. هناگیب ای  دشاب  يدوخ  لغاش 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهدزیس : ثحبم 

« رکنملا نع  متیهنو  فورعملاب  مترمأو  »
.2 تسا . نامرف  يانعم  هب  یسراف  رد  دوشیم و  هتـسب  عمج  رماوا  هب  هک  یهن  ضیقن  . 1: تسا هدش  رکذ  هژاو  نیا  يارب  انعم  ود  رمأ » مترمأ :

تسا . روما »  » نآ عمج  هک  نأش  راک و 
تـسا يزیچ  فورعم » . » دـیآیم نآ  راثآ  تایـصوصخ و  يزیچ و  زا  نتفای  یهاگآ  يانعم  هب  هک  تسا  فرع »  » هژاو نیا  هشیر  فورعملا :

دنسانشب . ییوکین  نسُح و  هب  ار  نآ  لقن  ای  لقع  هک 
 ) راتفگ اـب  اـی  ینیوکت )  دـشاب (  لـمع  اـب  هاوخ  دـیآیم ؛ يزیچ  زا  نتـشادزاب  ياـنعم  هب  یهن »  » هشیر زا  یـضام  مهن  هغیـص  متیهن » : » متیهن

یعیرشت . ) 
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زا یکی  اب  تخانـش  يانعم  هب  فرع »  » تسا و فرع »  » فالخ هژاو  نیا  لـصا  تسا . رکن »  » هشیر زا  لاـعفا  باـب  لوعفم  مسا  رَکنم » : » رکنم
هک دوشیم  هتفگ  يراک  هب  رَکنُم »  » اما دشاب . هدشن  هتخانـش  ّساوح  زا  یکی  اب  هک  تسا  يزیچ  هرکن »  » نیاربانب دـیآیم ،  هناگجـنپ  ساوح 

يرظن نآ  حـبق  نسح و  هرابرد  لقع  تسا  نکمم  هکنانچ  دـنکیم ، مکح  نآ  یتشز  هب  تسا ، عرـش  لـیلد  ود  زا  یکی  هک  حیحـص  ِلـقع 
درامشب . دنسپان  ار  نآ  عرش  یلقن  ِلیلد  یلو  دشابن )  یلقع  حبق  نسح و  دراوم  زا  دشاب (  هتشادن 

ياهشالت لِّمکم  تلاسر و  فادـها  ياتـسار  رد  تسا  تموکح  مدرم و  لـباقتم  قوقح  زا  هک  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناوتیم 
ۀفیلخ هللا و  ۀـفیلخ  وـهف  رکنملا  نع  یهن  فورعملاـب و  رمأ  نَم  :» دوـمرف ملّـسلاو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  تـسناد . یهلا  نـالوسر 

هلوسر .»
هسیاقم رد  ار  ادخ ـ  هار  رد  داهج  یتح  ادخ ـ  ناگدنب  کین  لامعا  همه  مالّـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ات  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  تیمها  نیمه 

هللا لیبس  یف  داهجلا  اهّلک و  ّربلا  لامعأ  ام  و  : » دـنادیم روانهپ  فرژ و  ییایرد  ربارب  رد  ياهرطق  دـننامه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـب 
قلطم كرت  یبلق  ینابز و  یلمع ، مسق  هس  هب  داهج  میـسقت  زا  سپ  و  ّیّجل .» رحب  یف  ۀـثفنک  ّالإ  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمـألا  دـنع 

ّمث مکیدـیأب ، داـهجلا  داـهجلا  نـم  هـیلع  نوـبَلُغت  اـم  لوأ  : » درامـشیم ناـسنا  تیوـه  ینوـگرگد  هیاـم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما 
هالعأ .» هلفسأ  هلفسأ و  هالعأ  لعُجف  َِبُلق  ًارکنم  رکنیمل  ًافورعم و  هبلقب  فرعیمل  نَمف  مکبولقب ، ّمث  مکتنسلأب ،

مهیلع رون  نایاوشیپ  تمـصع  هب  تداهـش  رب  هک  تراـیز  زا  هلمج  نیا  رد  دنـسیون : یم  تراـیز  زا  هرقف  نیا  هراـبرد  یلمآ  يداوج  همـالع 
هب یقیقح  نارمآ  ناونع  هب  ینارون  تاوذ  نآ  زا  تسا ، هدـش  بترتـم  یلمع  هئیطخ  یملع و  ياـطخ  زا  اـهنآ  نتـسناد  اّربـم  هللا و  تاوـلص 

؛ درادـن هار  ياهئیطخ  اطخ و  اـهنآ  یهن  رما و  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  ّبترت ، نیا  تسا و  هدـش  داـی  رکنم  زا  یعقاو  ناـیهان  فورعم و 
رما و رتالاب ، هکلب  دـننکیم  یهاتوک  ای  ییوگاجیب  ندرک  یهن  رما و  رد  هن  دـنوشیم و  اـطخ  راـچد  رکنم  فورعم و  تخانـش  رد  هن  ینعی 

تسا . رکنم  فورعم و  رایعم  اهنآ  یهن 
نتفگ طقف  رما  نوچ  دشاب ، زیچ  نآ  اب  بسانتم  دـیاب  يزیچ  ره  هب  رما  هک  تسا  نشور  دـندرک . یم  رما  فورعم  هب  مالـسلا )  مهیلع  هّمئا ( 

یلمع و يداقتعا ، فورعم  زا  تسا  ترابع  زین  فورعم  یفرط  زا  تسا . ندومن  یعاد  داجیا  نتـشاداو و  ياـنعم  هب  ندرک  رما  هکلب  تسین ؛
دنراد . یماو  یقالخا  یلمع و  يداقتعا ، فورعم  هب  ار  مدرم  مالسلا  مهیلع  هّمئا  نیاربانب ، یقالخا .

مّـسجت دوخ  بتارم  العا  رد  فورعم  ینعی  دوب . دـهاوخ  رَکنم  دوش  یم  فلاخم  تماما  اب  هک  یـسک  تسا و  ماما  نامه  فورعم  زا  روظنم 
یقیقح و يانعم  هب  رکنم  زا  نایهان  فورعم و  هب  نارمآ  هک  دوش  یم  مولعم  دـبای و  یم  ماما  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دوجو  رد 

دوب . دهاوخن  نیموصعم  ریغ  دزن  رد  انعم  نیا  دنتسه و  مالسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  مرکا و  ربمایپ  مات 
ارچ دنشابیم . اهتما  نیرتهب  رطاخ  نیمه  هب  دنتسه و  رکنم  یعقاو  ناگدننکیهن  فورعم و  یعقاو  ناگدننکرما  هک  دنتسه  نانآ  نیا  ربانب 

رکنْملا .» نع  نْوْهنت  فوْرعْملاب و  نورمْات  سانلل  ْتجرْخا  هما  ْریخ  ْمتنک  : » دیامرفیم نآرق  هک 
. دنتـسه ایـصوا  نآ  زا  روظنم  دش و  لزان  ملّـسلاو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  رب  هیآ  نیا  دـندومرف «: ریـصب  یبا  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
درک و لزان  ار  نآ  لییربج  مسق  ادـخ  هب  دـناهتفرگ . رارق  اهتما  نیرتهب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  هک  دنتـسه  ناـنآ  دومرف : سپس 

تشادن .» داب –  نانآ  رب  دنوادخ  مالس  هک  وا -  نانیشناج  ایصوا و  ربمایپ و  زج  يروظنم 
يرایبآ ار  نآ  دنمونت  تخرد  دوخ ، نوخ  اب  البرک  رد  هک  دومن  زاغآ  ار  یمایق  مالسا  نید  ییاپرب  يارب  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح 

يارب مدرکن  ماـیق  نـم  دوـمرف «: مالّـسلا  هـیلع  نیــسح  ماـما  دوـمن . یفرعم  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هـب  رما   » ار ماـیق  نـیا  زا  فدـه  درک و 
مالّـسلا و هیلع  مدـج  تما  رد  حالـصا  يارب  مدرک  مایق  هکلب  ندومن . متـس  ملظ و  ندرک و  اـپرب  ْداـسف  يارب  هن  یتسمرـس و  يرـسکبس و 

«. تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مدصق 

ادخ هار  رد  یقیقح  داهج  مهدراهچ : ثحبم 
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« هداهج ّقح  هللا  یف  متدهاجو  »
تسا . نداتفا  تقشم  هب  ندرک و  ششوک  يانعم  هب  دهج »  » هشیر زا  هژاو  نیا  متدهاج :

. دزادنایم تقشم  هب  ار  شدوخ  ناسنا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هیمست  نیا  تسا . نمشد  اب  ندیگنج  يانعم  هب  داهج » »
ندوب یلیلعت » ، » نآ رتفیطل  يانعم  نکیل  دشاب ؛ فاضملا )  فوذحم  هللا ( » لیبس  یف   » نامه هللا » یف   » هک دسریم  رظن  هب  ادتبا  رد  هللا : یف 

نیا زا  تسا ، دـهاجم »  » و هللا »  » نیب لیبس »  » نتخادـنا هلـصاف  هللا » لیبس  یف  داهج   » ریبعت زا  هللا » یف  داـهج   » ریبعت ندوب  رتفیطل  ؛ تسا یف » »
تسا . رادروخرب  يرتشیب  صالخا  زا  رتکیدزن و  ادخ  هب  هللا » یف  دهاجم   » ور

ای هیف » داهجلا  قح   » لصا رد  تسا و  فوصوم  هب  تفص  هفاضا  درک ، همجرت  هتـسیاش  داهج  هب  ار  نآ  ناوتیم  هک  بیکرت  نیا  هداهج : ّقح 
ناـیب ارهللا  تاولـص  مهیلع  موصعم  ناگدـش  تراـیز  داـهج  لکـش  هک  تسا  یعون  ِقلطم  ِلوـعفم  هدوـب  نآ  دـننام  و  هیف » مکداـهج  قـح  »

زا دهدیم  صاصتخا  يو  هب  ار  نآ  ددرگیمرب و  ادـخ  هب  هک  ه »  » ریمـض هب  داهج »  » هفاضا وس و  کی  زا  داهج »  » رب قح »  » میدـقت دـنکیم .
تسا . رتشیب  هغلابم  هدافا  يارب  رگید ، يوس 

َْریَْخلا اُولَْعفاَو  ْمُکَّبَر  اوُدـُبْعاَو  اوُدُجْـساَو  اوُعَکْرا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دـیامرف یم  هک  تسا  جـح  هروس  رد  يا  هکرابم  هیآ  هباـشم  زارف  نیا 
ْمُکابَتْجا .» َوُه  ِهِداهِج  َّقَح  ِهّللا  ِیف  اوُدِهاجَو  َنوُِحْلُفت  ْمُکَّلََعل 

فادـها دربشیپ  يارب  هک  ار  یـششوک  شـالت و  عون  ره  هکلب  تسین ، هناّحلـسم  دربن  گـنج و  ینعم  هب  اـهنت  داـهج ، هک  تشاد  هّجوت  دـیاب 
. دوش یم  لماش  دریگ ، ماجنا  یهلا  سّدقم 

. دوش یم  لماش  زین  ار  یسایس  یگنهرف و  يداصتقا ، یملع ، تازرابم  یمجاهت ، یعافد و  ياهدربن  رب  هوالع  نیا  ربانب 
زاین گنج  مایق و  هب  مالـسا  هک  ییاج  نآ  رد  دـندومن . ار  تدـهاجم  تیاهن  فلتخم ، ياـه  هنیمز  رد  مالـسلا )  مهیلع  همئا (  ناـیم  نیا  رد 

زا تشاد ، لوصا  اه و  هیاپ  میکحت  هب  زاین  نید  هک  ییاجنآ  دـنداد و  رارق  دوخ  راک  هحولرـس  ار  نایتوغاط  رب  هزراـبم  تدـهاجم و  تشاد ،
هیلع هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  تسوا . نابز  حالـس و  نمؤم ، یـشوکتخس  تدهاجم و  رازبا  اریز  دندرکن . يراذـگورف  یملع  بلاطم  هئارا 

ِهناِسل .» هِفیَِسب و  ٌدهاُجم  نمؤُملا  َّنِا  : » هلآو
. تسه زین  داهج  هلحرم ي  نیرتراوشد  هک  تسا  داهج  ندومن  نمشد  میلست  ار  دوخ  حلص و  یطیارش  رد  نینچمه 

َّنَِأب ْمَُهلاْومَأ  َو  ْمُهَسُْفنَأ  َنینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف هفیرـش  هیآ  رد  هک  تسا  هدوب  شیوخ  لام  ناج و  اب  زین  يداهج  نینچ  تیفیک 
اوُرِْـشبَتْساَف ِهَّللا  َنِم  ِهِدـْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  َو  ِنآْرُْقلا  َو  ِلیْجنِْإلا  َو  ِةارْوَّتلا  ِیف  اقَح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو  َنُولَتُْقی  َو  َنُوُلتْقَیَف  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  َنُوِلتاـُقی  َۀَّنَْجلا  ُمَُهل 

میظَْعلا .» ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  َو  ِِهب  ُْمتْعَیاب  يذَّلا  ُمُکِْعیَِبب 
رد زج  هک  هدوتس  یفـصو  هب  ار  ناشیا  هک  نیا  هچ  هدش ، لزان  مالـسلا  مهیلع  همئا  هرابرد  هفیرـش  هیآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  یمق  یـشایع و 

مامت اب  هک  تسا  يداهج  قح ، هتسیاش و  داهج  زا  دارم  هدشن و  هدایپ  ناشیا 
تخـس و ياه  تدابع  نآ و  ياه  تنیز  ایند و  یناف  لاوما  زا  يرود  لام و  ناج و  نداد  ریـشمش و  اب  ماـیق  لـماش  دـشاب و  اوق  تاـناکما و 

يا هلحرم  رد  ناشیا  دیاب  دشاب  يونعم  يروص و  تالامک  یخرب  هب  فصتم  یسک  ینامز  رد  رگا  هک  نیا  هژیو  هب  بادآ  تابحتسم و  يادا 
نامز ياه  توغاط  زا  یتوغاط  رگا  و  ددرگ . بولغم  ناشیا  تالامک  ضرع  رد  دوش و  یناف  ناشیا  لامک  راـنک  رد  يو  لاـمک  هک  دنـشاب 
مهیلع همئا  دیاب  دـندرگ ، فرحنم  ادـخ  نید  زا  هدـش و  هتفیرف  نادـب  مدرم  هک  دـشاب  فصتم  رگید  تافـص  هب  ای  ملح و  تافـص  هب  ناشیا 
ناشیا راکنا  سکره  ات  تسا  ناشیا  اب  قح  هک  دننادب  دننک و  مامت  مدرم  رب  ار  ادخ  تجح  ات  دنشاب  هجرد  یلعا  رد  تافص  نآ  رد  مالـسلا 

تیدوبع دنیامن و  يوریپ  ناشیا  زا  هک  تسا  مزال  مدرم  رب  دنتسه و  ربمایپ  ءایـصوا  ادخ و  ياهتجح  ناشیا  هک  نیا  هب  نیقی -  ملع و  اب  دنک 
. دنک راکنا  ار  ناشیا  دنریگ -  ندرگ  رب  ار  ناشیا 
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دنک یم  هراشا  زین  يا  هتکن  هب  زارف  نیا  و  تسا ، هّللا  یف  ناشداهج  هکلب  دنراد ؛ راک  ادخ  دوخ  اب  عمط  فوخ و  يور  زا  هن  ناراوگرزب  نآ 
رد مالـسلا )  مهیلع  هّمئا (  دـشاب ، هلـصاف  زین  یهار  یتح  اه  نآ  داهج  نیب  دـیابن  نوچ  تسا  هتفرن  راک  هب  مه  لیبس »  » هملک هک  تسا  نآ  و 

یناعم نیا  لها  همه  يادـتقم  سفن  اب  داـهج  رد  مود  دـندومن و  داـهج  نانمـشد  اـب  نید  ظـفح  ادـخ و  هب  توعد  يارب  کـی  تحاـس ، ود 
. دنتشگ

تسا مزال  هک  یلاح  رد  تسا ، مزال  هک  یلکش  هب  تسا ، مزال  هک  يرادقم  هب  دوخ  ياج  رد  ار  داهج  ماسقا  همه  ناراوگرزب  نآ  نیا ، ربانب 
دنداد . ماجنا  تسا  مزال  هک  یسک  اب  و 

ینع اناّیإ  : » دومرف ْمُکابَتْجا » َوُه  ِهِداهِج  َّقَح  ِهّللا  ِیف  اوُدِهاجَو  : » هیآ قادصم  هرابرد  یلجع  دیرب  شسرپ  هب  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. میناگدش هدیزگرب  ام  میتسه و  ام  طقف  اه  نآ  نوبتجملا :» نحنو 

َنینِسْحُْملا » َعََمل  َهّللا  َّنِإَو  انَُلبُس  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انیف  اوُدَهاج  َنیذَّلاَو  : » هکرابم هیآ  لیذ  رد  رگید  تیاور  رد  نینچمه 
. تسا هدش  لزان  تیب  لها  ام  هرابرد  هیآ  نیا  تیبلا :» لهأ  انیف  تلزن  : » دنا هدومرف 

مالـسلا و مهیلع  دّمحم  لآ  هرابرد  هیآ  نیا  مهعایـشألو :» دّـمحم  لآل  ۀـیآلا  هذـه  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زین  رگید  یتیاور  رد 
. دشاب یم  ناشناوریپ 

مالسلا و مهیلع  هّللا  لوسر  تیب  لها  زا  ناموصعم  دزن  رد  رگم  تسا  هدرکن  ادیپ  ققحت  جراخ  رد  داهج ،» قح  »
. تسا هارمه  تمصع  اب  هداهج » قح  هّللا  یف  داهج   » دشاب و تمصع  هک  تسا  ییاج  نآ  تایآ ، نیا  هب  تبسن  تیقادصم 

رد نایـسن  نایـصع و  زا  ناشندوب  نوصم  هللا و  تاولـص  مهیلع  رون  ناـیاوشیپ  نآ  تمـصع  هب  تداهـش  دنـسیون : یم  یلمآ  يداوج  همـالع 
هنافـصنم یـسررب  هکنانچ  تسا ، نادـیم  نیا  رد  ناشيزوریپ  ربکا و  داهج  نادـیم  رد  اهنآ  داهج  هب  تداهـش  هناوتـشپ  نیـشیپ  ياههلمج 

هب شدوخ  رـصع  تایـضتقم  قباطم  یـسک  ره  نکیل  تسا ؛ رغـصا  داهج  نادـیم  هب  ناشدورو  زا  یکاح  اـهنآ  زا  کـیره  یگدـنز  خـیرات 
زا نآ  رد  تمواقم  نادیم و  نیا  هب  دورو  رد  هللا  تاولـص  مهیلع  یـسدق  تاوذ  نآ  درکیم . مادقا  یماظن و ... یـسایس ، یگنهرف ، ياهراک 

دوب . هِداهِج )  َّقَح  لکش ( : نیرتهب  هب  ادخ  مکح  لاثتما  ناشهزیگنا  اهنت  هکلب  دنتشادن ، یتشادمشچ  یسک 
لماش ار  يدراوم  ناوت  یم  دـنک ، یم  داهج » قح   » تیاعر هب  لیدـبت  ّربعتم و  ار  داهج  کـی  هک  ییاـه  یگژیو  اـه و  صخاـش  یـسررب  رد 

زین یهاگ  شناکم و  هب  یهاگ  دراد و  یگتـسب  شنامز  هب  یهاگ  هزرابم  يراوشد  ًـالوصا  هزراـبم ؛ عون  نیا  ندوب  راوشد  نوچمه : تسناد 
. تسا رثؤم  رگید  روما 

يوبن ثیدح  ساسا  رب  هکنیا  هچ  دـشاب  یم  داهج  نیمه  زین  نآ  عون  نیرت  راوشد  سپ  تسا ، داهج  قح  داهج ، عوت  نیرترب  نوچ  یفرط  زا 
. تسا رترب  ناور  لهس و  راک  زا  ّقاش  راک  اهزمحأ :» لامعألا  لضفأ  »

نِم اوقَفنَا  َنیذَّلا  َنِم  ًۀَجَرَد  ُمَظعَا  َِکئلُوا  َلَتقو  ِحتَفلا  ِلبَق  نِم  َقَفنَا  نَم  مُکنِم  يوَتـسَیال  : » دنک یم  دیکأت  زین  میرک  نآرق  ار  تقیقح  نیمه 
ریبَخ .» َنولَمعَت  اِمب  ُهللاو  ینسُحلا  ُهللا  َدَعو  الُکو  اولَتقو  ُدَعب 

. تسا داهج  زا  عون  نیا  ياه  هصخاش  زا  رگید  یکی  زین  لمع  رد  صالخا  صلاخ و  تین  نتشاد 
. دوب دهاوخن  رادروخرب  داهج  قح  زا  تسین  هَرَس  شدصق  هک  يدهاجم  دوشیم . يراذگ  شزرا  ّتین  هبترم  رادم  رب  یلمع  ره  عقاو  رد 

 ( تدرأ دـیرت (  هللا  نکت  مـل  کـّنأک  و  : »... دـنیامرف یم  هدرک و  هراـشا  تـین  رد  صـالخا  هـب  يا  هیـصوت  رد  مالـسلاهیلع )  ناـنمؤمریما ( 
ّکبر » نم  ۀّنیب  یلع  نکت  مل  ّکنأک  كداهجب و 

ار لمع  رد  صالخا  دـنا ، هدرک  نایب  رتشا  کلام  هب  باطخ  رد  هک  شترا  نارـس  نتـشاد  دـحاو  ّمه  هب  ناـشیا  دـیکأت  زا  ناوت  یم  نینچمه 
نم مهءارو  نم  عسی  مهعـسی و  امب  هتدج  نم  مهیلع  لضفأ  هتنوعم و  یف  مهاساو  نم  كدـنع  كدـنج  سوؤر  َُرثآ  نکْیلَو  : » درک طابنتـسا 

ّودعلا .» داهج  یف  ًادحاو  ًاّمه  مهّمه  نوکی  یتح  مهیلهأ  فولخ 
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هدرک تساوخرد  نارادزرم  يارب  ار  نآ  هدرک و  هراشا  تّمه  تدحو  نیمه  هب  یهباشم  روط  هب  دوخ  ياعد  رد  مالسلاهیلع )  داجـس (  ماما 
نوتَفلا .» لاملا  تارطخ  مهبولق  نع  ُحما  رورَغلا و  ۀعاّدخلا  مهایند  رکذ  ّودعلا  مهئاقل  دنع  مِهِسنأ  هلآ و  دمحم و  یلع  ّلص  مهّللا ! : » دنا
روحم کی  رد  هن  و  ِهفوَج » یف  ِنیَبلَق  نِم  ٍلُجَِرل  ُهللا  َلَعَج  ام  : » دراد هدارا  روحم  ود  ناسنا  هن  اریز  دشاب  صلاخ  دـیاب  لمع  تین و  نیا ، ربانب 

. دجنگیم دوصقم  کی  زا  شیب 
. تسا داهج  قح  ياه  هصخاش  زا  رگید  یکی  نتسناد ، یهلا  قیفوت  رما و  کی  ار  نآ  داهج و  يارب  ندوب  لئاق  تلزنم  جرا و 

تسا لئاق  یهلا  یشزرا  تدهاجم  داهج و  يارب  هک  يدرف  هکنیا  هچ  دوش  یم  زین  نآ  رتشیب  تیقفوم  ثعاب  داهج  هب  هاگن  عون  نیا  عقاو  رد 
خیبوت دـیدهت و  راشف  رد  ار  دوخ  هک  یـسک  فالخ  رب  دـناسر ؛ رمث  هب  هجو  نیرتوکین  هب  ار  نآ  ات  دراد  یم  فورـصم  ار  دوخ  تمه  مامت 

. دهد ماجنا  فیلکت  طاقسا  روظنم  هب  ار  يرما  دهاوخب  دنیبب و 
. دنشاب یم  يرتشیب  برق  جرا و  ياراد  زین  دوخ  دنا ، هتشاد  یقیقح  داهج  هک  ینادهاجم  نینچ 

یلإ اوعُد  نیذلا  موقلا  نیأ  : » دنیامرفیم ینادـهاجم  نینچ  نارجه  زا  رثأت  فسأت و  اب  مالـسلاهیلع )  نانمؤمریما (  ترـضح  هنومن  ناونع  هب 
اهدالوأ .» یلإ  حاقللا  َهلَو  اوهلَوَف  داهجلا  یلإ  اوُجیِه  هومکحأف و  نآرقلا  اوءرق  هولبقف و  مالسإلا 

زا تمالم ، نآ  هک  دنک  یمن  یتوافت  لاح  درادن  یـساره  نارگید  شنزرـس  تمالم و  زا  دزادرپ  یم  داهج  هب  صالخا  اب  هک  يدرف  ًاعطق  و 
مُهُّبُِحی ٍموَِقب  ُهللا  ِیتأَی  َفوَسَف  ِِهنید  نَع  مُکنِم  َّدَترَی  نَم  اونَماء  َنیذَّلا  اَهُّیَای  : » یّنج ای  دـشاب  یـسنا  ینوریب ، ای  دـشاب  ینورد  دـشاب ، یعون  هچ 

ٌعِـسو ُهللاو  ُءاشَی  نَم  ِهیتُؤی  ِهللا  ُلضَف  َِکلذ  ٍِمئـال  َۀَـمَول  َنوفاـخَیالو  ِهللا  ِلـیبَس  یف  َنودِـهُجی  َنیرِفکلا  یَلَع  ٍةَّزِعَا  َنینِمؤُملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَا  ُهَنّوبُِحیو 
میلَع .»

. دیدرک ادا  ار  ششوک  شالت و  تدهاجم و  قح  ادخ  هار  رد  هللا  تاولص  مهیلع  نیموصعم  همئا  امـش  مییوگ : یم  زارف  نیا  رد  ام  نیا  ربانب 
هیلع رب  هزرابم  تدهاجم و  تشاد ، زاین  گنج  مایق و  هب  مالسا  هک  ییاج  نآ  رد  دندومن . ار  تدهاجم  تیاهن  فلتخم ، ياههنیمز  رد  نانآ 

يراذـگورف یملع  بلاطم  هیارا  زا  تشاد ، لوصا  اههیاپ و  میکحت  هب  زاین  نید  هک  ییاجنآ  دـنداد و  رارق  دوخ  راـک  هحولرـس  ار  تیغاوط 
. تسوا نابز  حالس و  نموم ، یشوک  تخسو  تدهاجم  رازبا  اریز  دندرکن .

ینید گنهرف  جیورت  رد  ششوک  مهدزناپ : ثحبم 

« هتّنس متننس  هماکحأ و  عیارش  مترشن  هدودح و  متمقأ  هضئارف و  متنّیب  هتوعد و  متنلعأ  یتح  »
دیآیم . نتشگ  زراب  راکشآ و  يانعم  هب  هک  تسا  نلع »  » هشیر زا  متنلعأ : تسا ؛ تیاغ  رگنایب  ّرج و  فرح  یتح » : » یتح

وا يوس  هب  ای  دوش  بلج  یعاد  يوس  هب  يو  تبغر  ای  هجوت  ات  یـصخش ، ای  يزیچ  ندناوخ  ندرک و  بلط  زا  تسا  ترابع  توعد  هتوعد :
دورب .

راکـشآ ندرک و  حـضاو  يانعم  اجنیا  رد  نآ  ندوب  يدـعتم  هب  هجوت  اـب  تسا و  ندـش  راکـشآ  حـضاو و  ياـنعم  هب  ب ي ن »  » هژاو متنّیب :
دراد . ندومن 

ماـکحا دـیآیم . مکحم  زیچ  ندرک  عـطق  ياـنعم  هب  ضرف »  » هشیر زا  دراد و  یلوـعفم  ياـنعم  هک  تسا  هضیرف »  » عـمج ضئارف » : » هـضئارف
. تسا هتفهن  ندیرب  ندرک و  عطق  یعون  یبوجو  ماکحا  رد  هک  تهج  نآ  زا  دنیوگیم  ضرف »  » ار یبوجو 

تقیقح رد  دـنوشن و  هتخیمآ  رگیدـکی  اب  ات  دریگیم  رارق  زیچ  ود  نایم  هک  تسا  یعناـم  ناـمه  ّدـح  تسا . ّدـح  عمج  دودـح » : » هدودـح
دوشیم . ریغ  دورو  عنامو  دنکیم  نشور  ار  رظن  دروم  ءیش  هزادنا  ردق و  هک  تسا  يزرم 

« عورش  » ار نشور  حضاو و  هار  ندومیپ  تسا . عرش »  » هشیر زا  تعیرش »  » عمج عیارش » : » عیارـش تسا ؛ . ندنکارپ  يانعم  هب  رـشن » : » مترـشن
فالخ رب  [ ؛ تسا یحـضاو  نشور و  هار  دـشودمآ )  ترثک  رثا  رب  هک (  دوشیم  هتفگ  ۀعیرـش »  » بآ دورو  لحم  هب  تهج  نآ  زا  دـنیوگ .
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نآ زا  سک  ره  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هدش  قالطا  یهلا  نید  رب  تعیرـش »  » و عرَـش » «، » ۀعرِـش [. » دننکیم روبع  اجنآ  زا  یهاگهگ  هک  یهار 
تسا . هدننک  كاپ  هدننک و  باریس  بآ  هعیرش  زا  يروهرهب  هکنانچ  ددرگیم ، كاپ  باریس و  ًاتقیقح  دََور ، هار 

هتفرگرب هدام  نیمه  زا  هدمآ ، هریس  يانعم  هب  هک  ّتنُـس » . » تسا یناسآ  تلوهـس و  اب  يزیچ  نتفای  نایرج  يانعم  هب  هک  ّنس »  » هشیر متننس :
« هتّنس متننس   » بیترت نیدب  دوشیم . )  یگشیمه  مسر  و  دباییم (  نایرج  تلوهس )  هب  یلمع (  هک  تسا  نیا  شاهیمست  هجو  تسا و  هدش 

ياهروتسد تسا و  ماع  ماکحا »  » هک تفگ  ناوتیم  تنس »  » و ماکحا »  » توافت رد  ساسا  نیا  رب  دیدروآرد . نایرج  هب  ار  ادخ  تنس  ینعی 
تسا و صاخ  تنس »  » اّما دشاب ـ  راب  کی  رمع  مامت  رد  رگا  یتح  دوشیم ـ  لماش  زین  دوشیم  هداد  ماجنا  یهاگ  هک  ار  بحتسم  ای  بجاو 

دنشاب . هدش  یگشیمه  هدمآرد و  تداع  تروص  هب  هک  دریگیم  ربرد  ار  یبحتسم  ای  بجاو  ياهروتسد  اهنت 
یبـن تنـس  رد  هک  تـسا  ناـمه  نآ  و  یعیرـشت )  روـما  تـسا (  یعرـش  یهاوـن  رماوا و  یهلا ، تنـس  زا  دوـصقم  تراـیز ، هـلمج  نـیا  رد 

درکیم . هولج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصمرکم 
رد اهنآ  ریثأت  زا  يدنمهرهب  نکیل  عیرـشت ؛ ماظن  رد  مه  دنایهلا و  ضیف  هطـساو  نیوکت  ماظن  رد  مه  هللا  تاولـص  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 

دنوشیم ضیف  تسم  ضیفتسم و  ناشدُعب  نیا  زا  زین  اهنآ  نانمشد  نافلاخم و  هکلب  تسین ، طورشم  دارفا ، نامیا  داقتعا و  هب  نیوکت  ماظن 
تاذ زا  نآ  تفایرد  هطـساو  هللا  تاولـص  مهیلع  ینارون  تاوذ  نآ  هک  دـننکیم  هدافتـسا  يدادعتـسا  ناوت و  زا  ندرک  ینمـشد  رد  یتح  و 

هب داقتعا ، نامیا و  رب  نوزفا  ناشیاهدومنهر  هب  ندروآور  عیرـشت و  ماظن  رد  اهنآ  تطاـسو  زا  يریگهرهب  هک  یلاـح  رد  دـنایهلا ، سدـقا 
. دراد یگتسب  زین  یلمع  يوریپ 

«. یعیرشت توعد   » يرگید و  ینیوکت » توعد   » یکی دراد ، توعد  عون  ود  ادخ  ًاساسا 
هدناوخ ارف  یتسه  ملاع  هب  یتسین  ملاع  زا  ار  اه  نآ  هک  ییوگ  تسا ؛ هدرک  داجیا  ار  تادوجوم  ًالثم  هک  تسا  نیمه  ادـخ  ینیوکت  توعد 

. دنا هتسشن  شداجیا  تمعن  ناوخ  رانک  هتفریذپ و  ار  وا  توعد  هتفگ و  ناشقلاخ  هب  کیبل  باوج  مه  اه  نآ  و 
یّتح دریذپن . ار  یتسه  دنکن و  تباجا  ار  ادخ  ینیوکت  توعد  درادـن  تردـق  يدوجوم  چـیه  ینعی  تسین . ریذـپ  فّلخت  ادـخ  توعد  نیا 

هب هتفگ و  کیبل  ادـخ  ینیوکت  توعد  هب  ناشیتسه  دوجو و  نیمه  اب  لاح  نیع  رد  دـنیادخ  رکنم  رفاک و  نابز ، هب  هک  لاح  نیع  رد  راّـفک 
. دنا هدش  تسا ، هتساوخ  ادخ  هک  هنوگنامه  دنا و  هدمآ  دوجو 

لمع نآ  هب  هدرک و  لوبق  ار  نآ  یـضعب  ینعی  تسا  ریذپ  فّلخت  تسا ، ینید  نیناوق  یعرـش و  ماکحا  نامه  هک  ادخ  یعیرـشت  توعد  اما 
. دننک یمن  یضعب  دننک و  یم 

دوخ رایتخا  اب  ار  نآ  دـناوت  یم  ناـسنا  تسا و  ناـسنا  راـیتخا  رد  نآ  لوبق  ّدر و  هک  تسادـخ  یعیرـشت  توعد  هب  طوبرم  مّنهج  تشهب و 
. ددرگ یمّنهج  دریذپن و  ار  نآ  دناوت  یم  دوش و  یتشهب  دریذپب و 

رد دراد و  نایرج  شدوخ  لاعفا  لامعا و  هموح ي  رد  اهنت  ناسنا  رایتخا  درادن . یتلاخد  هنوگچیه  ناسنا  رایتخا  ادـخ ، ینیوکت  توعد  رد 
. دشاب یمن  ریذپ  ناکما  ماظن  نآ  زا  فّلخت  تسا و  مکاح  يربج  ماظن  ناسنا  لاعفا  هموح ي  زا  جراخ 

نامه هک  ادخ  یعیرـشت  توعد  شریذپ  مدـع  شریذـپ و  رد  میراتخم ؛ هک  میبای  یم  ار  دوخ  ام  تسا و  رایتخا  ملاع  ناسنا ، لاعفا  ملاع  اما 
، نآ شریذپ  مدـع  اب  میناوت  یم  مینک و  لیـصحت  دوخ  يارب  يدـبا  تایح  نآ  شریذـپ  اب  میناوت  یم  میـشاب و  یم  رایتخا  ياراد  تسا  نید 

مینکفیب . يدبا  كاله  هب  ار  دوخ 
هّجوت هنیمز  نیا  رد  ناشیا  رثا  عیرـشت و  ماظنرد  ناراوگرزب  نآ  تیـصخش  دـُعب  هب  ترایز  هرقف  نیا  رد  دنـسیون : یم  یلمآ  يداوج  همـالع 
نامیپ میکحت  قاثیم و  دیکأت  وا ، رکذ  ماود  مرک و  دیجمت  وا ، نأش  ریبکت  یهلا ، لالج  میظعت  هب  هراشا  زا  سپ  هک  نایب  نیدـب  تسا ؛ هدـش 

يوس زا  هناصلاخ  هژیو و  تدـهاجم  تیاـهن ، رد  نیـشیپ و  ياـههلمج  رد  تظعوم و ... تمکح و  اـب  توعد  نلع ، ّرـس و  رد  تحیـصن  وا ،
تروص یتساـک  مک و  چـیهیب  سجر ، باـهذا  تمـصع و  زا  ناـشيرادروخرب  رثارب  یگلمج  هک  هللا  تاولـص  مهیلع  موـصعم  ناـیاوشیپ 
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، تمصع هکلم  زا  يرادروخرب  اب  امـش  هک  دوشیم  هتفگ  اهنآ  هب  باطخ  هدش و  هراشا  روما  نیا  جیاتن  راثآ و  هب  تارقف  نیا  رد  دریگیم ،
هماقا و ار  شدودح  نییبت ، ار  وا  ضئارف  نالعا ، ار  یهلا  توعد  هناصلاخ ، ياهتدـهاجم  اب  ماجنارـس  وا و  نأش  ریبکت  یهلا ، لالج  میظعت 

دیداد . جاور  ار  شتنس  دیدرک و  رشتنم  ار  شماکحا  عیارش 
اب نهک  تیلهاج  هک  دروآ  ورترجه  زا  دعب  بّرعت  هب  نانچ  یمالـسا  ياپون  هعماج  ملّـسلاو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکم  یبن  تلحر  زا  سپ 

نانچ نید  نیا  و  ملّـسلاو .» هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مکّیبن )  هّیبن (  هللا  ثعب  موی  اهتئیهک  تداع  دق  مکتّیلب  ّنإو  الأ  دـمآ «: هنحـص  هب  ون  یـسابل 
ینامز تفریم و  هزین  يـالاب  رب  بیرف  يارب  یهاـگ  نآرق  هک  دوب  هدـش  اـهنآ  هناـبلطایند  هنارادـماوه و  تامادـقا  رارـشا و  تسد  راـتفرگ 

، یـشیدناوهل هـب  ناـشلفحم  تـشاد ، يرترب  باـتک  تنــس و  زا  شــسرپ  رب  باـبک  بارــش و  فـصو  برط و  شیع و  دـشیم ، ناراـبریت 
ریگارف متس  هتـسکش و  وا  ياهنامیپ  تشاد ، جاور  تدش  هب  یهلا  مارح  لیلحت  دوب ، مرگ  نانز و ... فاصوا  زا  نتفگ  نخـس  ییوگهزره ،

. دادیم داب  رب  اجکی  ار  مدرم  يایند  نید و  هک  ياهنوگ  هب  دشیم ،
یلکـش هب  دنتخادنارد ، یهلا  نید  غیلبت  رد  دـیدج  یحرط  هللا  تاولـص  مهیلع  هّمئا  ینارود ، نینچ  رد  هک :  دـندقتعم  یلمآ  يداوج  همالع 

ناربمایپ نامز  زا  ندـش  رود  اب  هک  هنوگنآ  دـندشیم ، هدـناوخارف  ادـخ  يوس  هب  هزات  مدرم  دـشیم و  حرطم  ون  زا  یهلا  توعد  اـیوگ  هک 
تفرگ . ارف  ار  هعماج  تیربرب و ... ییارگتوغاط ، تافارخ ، یتسرپتب ، نیشیپ ،

نم هک )  دـشاب  هاـگآ  دسانـشیمن (  ارم  سک  ره  دسانـشیم و  هک  هتخانـش  ارم  سک  ره  مدرم  يا  : » دومرف هللا  تاولـص  مهیلع  نسح  ماـما 
توعد دنوادخ  يوس  هب  ار  مدرم  یهلا ، نذا  هزاجا و  اب  هک  یـسک  نامه  ماهدننکراذنا . هدنهدتراشب و  دنزرف  نم  متـسه و  یلع  نب  نسح 

دوب .» نشور  غارچ  درکیم و 
هب تسا و  هدوب  مدرم  نیب  رد  یهلا  تابجاو  ضیارف و  ندرک  حـضاو  ندومن و  ناـیب  هللا  تاولـص  مهیلع  موصعم  ناـماما  تدـهاجم  نیمود 

هکنانچ دـش ، ادـج  تافارخ  زا  رگیدـکی و  زا  اهبجاو  زرم  هک  ياهنوگ  هب  هضئارف ، )  متنّیب  و  دـنتخادرپ ( : تابجاو  روغث  دودـح و  نییبت 
هللا یّلـص  ترـضح  نآ  رمع  تیدودـحم  نکیل  تخادرپ ؛ تابجاو  نییبت  هب  یهلا  توعد  نالعا  زا  سپ  ملّـسلاو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ 

. دوب هدادن  يو  هب  ار  نآ  مامتا  هزاجا  نانمشد  ياهیشارت  لکشم  اهگنج و  ترثک  ملّسلاو و  هلآو  هیلع 
یم هینالع  ّرـس و  ياراد  هک  تسا  ینـسح  ءامـسا  اب  ادخ  ندناوخ  نآ  هدش و  نایب  نآ  بوجو  ادخ  باتک  رد  هک  تسا  نیا  ضئارف  زا  دارم 
لآ ّرس  هک  ینسح  ءامسا  ینعی  تسا . نآ  بتارم  عورف و  ادخ و  مسا  نآ  هتشاذگ و  تعیدو  هب  یسفن  ره  رد  هک  تسا  نامه  نآ  ّرس  دشاب ،

تاکز و زامن و  لیبق  زا  تسا  ناشیا  ياه  هخاش  همئا و  هینالع  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  هینالع  و  دشاب . یم  مالـسلا  مهیلعدمحم 
تسا . هدرک  بجاو  شباتک  رد  دنوادخ  هک  داهج  جح و  هزور و 

نم مسق  ادخ  هب  هلآو :» هیلع  هللا  یلص  هّللا  لوسَر  نِم  هتثَرَو  لطابلا  نِم  ّقَحلا  نَیبَا  نیبملا  ماِما  هّللاَو  اَنَا  : » دندومرف مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 
. ماهدرب ثرا  هب  ادخ  ربمایپ  زا  ار  راک  نیا  لطاب و  زا  ار  قح  مزاسیم  نشور  منکیم و  نایب  متسه . هدننکنایب  ماما 

يراداپهب دنوادخ و  ياهزرم  دودح و  ندنادرگ  راوتسا  يراداپهب و  هماقا و  هللا ،  تاولص  مهیلع  تیاده  ناماما  شالت  تدهاجم و  نیموس 
یپ رد  یپ  ياهگنج  ترجه ، اب  ملّسلاو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هکنانچ  هدودح )  متْمقا  دشابیم (  تسا ، عونمم  اهنآ  زا  زواجت  هک  ینیناوق 

نامه رگا  هک  ياهنوگ  هب  دیـشوک ، یهلا  دودـح  نید و  نتـشاد  هگن  هداتـسیا  يارب  ناوارف و ... تالکـشم  اهراشف و  لمحت  اـسرفتقاط ، و 
دنتـشادیمن و روضح  هعماج  رد  رایعم  صخاـش و  ناونع  هب  اـهنآ  دوبیمن و  هللا  تاولـص  مهیلع  همئا  هدـش  لرتنک  دودـحم و  ياـهشالت 

راـک دـمآیم و  مالـسا  رـس  رب  هچ  هک  دوبن  مولعم  دـندوبیمن ، تارـضح  نآ  مادـقا  ضارتـعا و  نارگن  یـسابع  یناورم و  يوما ، ناـمکاح 
ناـمکاح ینارگن  هعماـج و  رد  هللا  تاولـص  مهیلع  یـسدق  تاوذ  نآ  روضح  دوـجو و  تقیقح ، رد  دـشیم و  هدیـشک  اـجک  هب  ناناملـسم 

نآ رتبولطم  ياهنوگ  هب  دنتفاییم ، يرتشیب  لاجم  رگا  هچرگ  هدودح ، )  متمقأو  دوب ( : یهلا  دودح  هماقا  ببس  نانآ  ضارتعا  زا  رگمتس 
دندرکیم . هماقا  ار 
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نوماریپ مدرم  متـشاد  هضرع  متفر و  ناشیا  تمدخ  دـندوب ، هدـمآ  ورم  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  یمایا  رد  دـیوگ  یم  زیزعلادـبع 
: دندرک هراشا  هدومرف و  یطوسبم  نانخس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دنراد . فالتخا  تماما 

ُمامت مامألاب  یماّسلا ، هعرف  یماّنلا و  مالـسُالا  ُّسا  همامألا  ّنإ  نینمؤملا ، ّزِع  اینّدـلا و  حالَـص  و  نیملـسملا ، ُماظن  نیّدـلا و  مامِز  هماـمألا  نا  »
ُّلُحی مامألا  فارطألا ؛ روُغّثلا و  ُعنَم  ماکحألا و  دودحلا و  ُءاضما  تاقدصلا و  ِءیفلا و  ُریفوت  داهجلا و  ّجحلا و  مایصلا و  ةاکّزلا و  ةالـصلا و 

«: هغلابلا هّجحلا  هنـسحلا و  هظعوملا  همکحلاب و  ّهبَر  لیبس  یلا  وعدی  هّللا و  نید  نع  بذی  هّللا و  دودح  میقی  هّللا و  َمارح  ُمرُحی  هّللا و  َلالح 
. تسنآ دـنلب  هخاش  مالـسا و  ومن  ای  هشیر  تماما  انامه  تسا . نینمؤم  تّزع  ایند و  حالـص  نیملـسم و  ماظن  هیام  نید و  مامز  تماما  انامه 

فارطا اهزرم و  يرادهگن  ماکحا و  دودح و  يارجا  تاقدص و  تمینغ و  ندش  رایسب  داهج و  ّجحو و  هزور  تاکز و  زامن و  ندش  لماک 
یم عافد  ادخ  نید  زا  دراد و  یم  اپ  هب  ار  ادخ  دودح  دنک و  یم  مارح  ار  وا  مارح  لالح و  ار  ادـخ  لالح  هک  تسماما  تسماما . هلیـسو  هب 

. دیامن یم  توعد  شراگدرورپ  قیرط  هب  ار  مدرم  اسر ، ِتّجح  زردنا و  تمکح و  اب  دنک و 
رـشان و ماما  ینعی  تساه . نآ  ندوب  یهلا » ماکحا  عیارـش  هدنهدراشتنا   ، » هللا تاولـص  مهیلع  موصعم  ناماما  شالت  تدـهاجم و  نیمراهچ 

. دشابیم دنوادخ  ماکحا  عیارش  هدنهدشرتسگ 
رب ار  نانآ  هدومن و  رّرقم  مدرم  يارب  شنید  ندـنام  یقاب  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هک  یمکحم  راوتـسا و  بلاطم  زا  تسا  ترابع  یهلا  ماکحا 

یمتح ياـه  نوناـق  اـه و  شور  زا  تسا  تراـبع  هک  یهلا  ّتنـس  هتبلا  تسا و  شور  هقیرط و  ینعم  هب  تسا  هدوـمن  فّـظوم  نآ  هـب  لـمع 
. تسا ریذپانرییغت  يدنوادخ ،

: دناهدرک حرطم  رظن  هس  ماکحا » عیارش   » هملک حرش  رد  نارسفم  هماکْحا . )  عیارش  مترشن  ) 
. هداد شرتسگ  ار  یهقف  ماکحا  مهف  ياههار  ماما  ینعی  تسا . یهقف  ماکحا  هدـننکنایب  هک  ییاـههار  زا  تسا  تراـبع  ماـکحا » عیارـش  - » 1
. دناهتخاس نشور  ار  یهقف  ماکحا  زا  طابنتـسا  مهف و  لوصا  عورف و  یمامت  دناهدومن و  نایب  ار  دنوادخ  ياهمارح  اهلالح و  نانآ  هک  ارچ 

دناهدومن . تیبرت  ار  یناوارف  نادرگاش  هنیمز  نیا  رد  هتخادرپ و  ماکحا  نییبت  هب  هقف  سیردت  اب  نانآ 
مهیلع موصعم  ناماما  ینعی  تسا . ردـقنارگ  باتک  نیا  ریـسفت  مهف و  نآرق و  يوس  هب  هک  ییاههار  زا  تسا  تراـبع  ماـکحا » عیارـش  - » 2

ریـسفت و هب  هاگآ  دندوب و  نآرق  تایآ  نیبم  دوخ  هک  ارچ  دـناهدرک . هدرتسگ  ناوارف و  ار  میرک  نآرق  ریـسفت  مهف و  ياههار  هللا ،  تاولص 
ربمایپ منانز . رورـس  و  ادـخ )  نازینک (  نیرتهب  رـسپ  نم  : » دومرف هیواعم  سلجم  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ناشلامیظع . باتک  نیا  لیوات 

ام هب  ار  راوشد  ماکحا  نآرق و  لیوات  تسا و  هدرک  هیذـغت  یلاعت -  كراـبت و  دـنوادخ -  ملع  اـب  ار  اـم  ملّـسلاو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا 
تسا .» هتخومآ 

شرتسگ ار  نید  مهف  ياـههار  هللا  تاولـص  مهیلع  موصعم  ناـماما  ینعی  نید . مهف  ياـههار  یماـمت  زا  تسا  تراـبع  ماـکحا » عیارـش   - » 3
مالسا نید  دوخ ، راتفر  رادرک و  راتفگ ، ثیداحا ، اب  نانآ  تشادن . لماک  عالطا  یعقاو  مالـسا  نید و  زا  یـسک  دندوبن ، نانآ  رگا  دنداد و 

دندومن . یفرعم  نابلطنید  هب  ار  نید  نادرگاش ، تیبرت  اب  دندرک و  یفرعم  مدرم  هب  دوب  هک  هنوگنآ  ار 
ناـفّلکم مدرم و  سرتـسد  رد  ندوب  بیغ  ظاـحل  هب  هک  تسا  یناـیاپیب  عـبنم  یهلا  هنازخ  دـسیون : یم  هنیمز  نیارد  یلمآ  يداوـج  همـالع 

، تسه هنازخ  نآ  رد  هچنآ  زا  یـشخب  هب  مدرم  اـت  دـننک  داـجیا  ییاههعیرـش  دـیاب  يوـنعم  ناـهاوخریخ  ینید و  ناـیلاو  ورنـیا  زا  تـسین ،
مدرم زاین  هک  يرادقم  هب  ار  قوقح و ) ... تالماعم ، تادابع ، یهلا (  ماکحا  ینعی  هماکحا » عیارش  مترـشن   » نیاربانب دننک ،  ادیپ  یـسرتسد 

دیداهن . نانآ  سرتسد  رد  دیدرک و  رشتنم  هعماج  رد  دنک  فرطرب  ار 
یهلا تنـس  نامه  هک  ار  مالـسا  نید  تنـس  شور و  هقیرط و  هک  تسا  نیا  هللا  تاولـص  مهیلع  موصعم  ناماما  تدهاجم  شالت و  نیمجنپ 

دندومن . نشور  مدرم  يارب  تسا ،
هب ندیسر  يارب  اه  تنـس  نآ  تشاذگ . هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  ییاه  تنـس  دارم  تسا و  هریـس  هقیرط و  يانعم  هب  تنس 
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کچوک و رما  رد  یفارحنا  كدـنا  دـیدومنن و  زواجت  نآ  زا  دـیدرک و  تکرح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ریـسم  رد  امـش  ینعی  تسادـخ ،
. دیا هتشادن  راکشآ  رس و  رد  گرزب و 

دندومن و ارجا  ار  ملاع  یمامت  رد  مدرم و  يونعم  روما  یگدنز و  تانوئـش  رد  یهلا  تنـس  يارجا  يزاس  نایرج  ینعی  هتنـس . )  متننـس  و  ) 
ره دندوب ، رود  هب  رازیب و  نایوجایند  ناهاوخایند و  ياهتنـس  اهشور و  زا  دوب و  هدومن  عضو  ار  نآ  دنوادخ  هک  دـندرک  نایب  ار  یـشور 

. دشاب زاسراک  رهاظ ، بسح  هب  نانآ  يارب  يزور  دنچ  اهتنس  اهشور و  نآ  دنچ 
تسناد . یم  گنرین  يرگ و  هلیح  ار  هیواعم  تسایس  درک و  یم  يوریپ  یمالسا  ینید و  تسایس  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  اذل 

و ساّنلا ، یهدا  نِم  ُتنکل  ردَغلا  هّیِهارک  ول ال  و  ُرُجفَی ، ُرِدـغَی و  ُهّنِکلَو  یّنم ، یهدأب  هیواعم  ام  هّللا  و  : » دـندومرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
«: ةدـیدّشلاب زمغتـسأ  و ال  ةدـیکملاب ، لفغتـُسا  ام  هّللا  همایقلا و  موی  ِِهب  فرعی  ٌءاِول  ِرداغ  ّلِکل  و  ٌةرفک ، ٍةرجف  ّلک  و  ٍةرجف ، ٍةردـغ  ّلـک  نکل 

نیرتزاب گنرین  نم  دوبن  دنـسپان  گنرین  رگا  تسا . راکتیانج  رگ و  هلیح  هیواعم  اّما  تسین ، رترادمتـسایس  نم  زا  هیواعم  ادخ ، هب  دـنگوس 
راکنا رفک و  یعون  هانگ  ره  و  هانگ ، یگنرین  ره  یلو  مدوب . دارفا 

یمن ریگلفاغ  يراکبیرف  اب  نم  دـنگوس ، ادـخ  هب  دوش . یم  هتخانـش  نآ  اب  هک  تسا  یمچرپ  يرگ  هلیح  ره  تسد  رد  زیخاتـسر  زور  تسا .
. دش مهاوخن  ناوتان  يریگتخس  اب  موش و 

ناشیا هک  ارچ  دنیامن . ارجا  هعماج  رد  ار  یهلا  شور  تنـس و  دنناوتیم  دنراد ، نید  زا  قیقد  مهف  نوچ  هللا  تاولـص  مهیلع  نیموصعم  همئا 
نیب رد  ار  دنوادخ  ياهشور  اهتنس و  یمامت  دنناوتیمن  دنـشاب ، ملاع  دنچ  ره  نارگید  هک  یلاح  رد  دنتـسه . لبق  ناربمایپ  تنـس  لماح 
انامه دندومرف : ملّسلاو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگیم «: یلامث  هزمح  یبا  دنراذگب . ارجا  هب  مدرم 

اهنآ حور  وت ، رد  مدومن  يراج  ار و  وت  حور  تیب ، )  لها  اهنآ (  رد  متخاس  يراج  ام )  لوسر ، يا  دیامرفیم ( : یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
وت و شور  تنس و  اهنآ  رد  هتخاس  يراج  دنوادخ  وت و  نوخ  تشوگ و  دنتـسه و  وت  تنیط  ترتع و  اه  نآ  ناشراگدرورپ و  بناج  زا  ار 

«. دنتسه نم  ملع  رب  ییاههراوجنگ  وت  زا  دعب  نانآ  ار و  وت  زا  لبق  ناربمایپ  شور  تنس و 

وا ياضق  میلست  یهلا و  تیاضر  ییوج  یپ  مهدزناش : ثحبم 

« یضم نم  هلسر  نم  متقدصو  ءاضقلا  هل  متمّلسو  اضرلا  یلا  هنم  کلذ  یف  مترصو  »
دشاب ینوریب  تلاح  هاوخ  تسا ؛ دیدج  تلاح  هب  یتلاح  زا  لاقتنا  يانعم  هب  تسا ، هدمآ  تروریص »  » نآ ردصم  هک  هژاو  نیا  لصا  مترص :

دنیوگیم . ینوگرگد  ار  نآ  ًاحالطصا  هک  ینورد  ای 
« مالس  » تسا و رازآ  تفآ و  زا  ندوب  اّربم  يانعم  هب  تمالس »  » ورنیا زا  تسا ، تیفاع  تحص و  يانعم  هب  ملـس »  » زا هژاو  نیا  لصا  متمّلس :

دوشیم . ضراع  قئالخ  رب  هک  تسا  ییانف  صقن و  بیع ، زا  وا  ندوب  اّربم  تهج  هب  یهلا  سدقا  تاذ  ندیمان 
رشب . ای  دشاب  یهلا  سدقا  تاذ  هدنهد  هلصیف  هاوخ  لمع ؛ اب  ای  دشاب  مالک  اب  هاوخ  تسا ؛ نداد  هلصیف  يانعم  هب  ءاضق » : » ءاضق

تّوق تبالـص و  ياراد  تسار ، نخـس  دیآیم . يزیچ  رد  تّوق  تبالـص و  يانعم  هب  تسا ، بذک »  » لباقم رد  هک  قدص »  » هژاو متقّدـص :
درادن . یتّوق  تبالص و  چیه  غورد ، هک  یلاح  رد  تسا ،

يانعم هب  هک  لوسر  تسا . تلاـسر »  » نآ ردـصم  و  ر س ل »  » هشیر زا  لوسر ،»  » عمج ددرگیمرب ، ادـخ  هب  نآ  ریمـض  هک  لـسر » : » هلـسر
. تسا هدش  قالطا  نافوط و ... داب ، هتشرف ، ناسنا ، زا  یناوارف  تادوجوم  رب  تسا  هداتسرف 

تسا . ندرک  رورم  نتشذگ و  يانعم  هب  یضم » : » یضم
نیلوا دوش . یم  رکذـتم  ار  دـش  هراشا  رت  شیپ  هک  یـشالت  داهج و  رد  هللا  تاولـص  مهیلع  تیادـه  ناماما  ياهفدـه  زا  یـضعب  اجنیا  رد 

. تسا هدوب  یهلا » تیاضر  بسک  ، » دنوادخ هار  رد  شالت  داهج و  زا  اه  نآ  فده 
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اضر ماقم  يوس  هب  دوخ  ياهتدهاجم  رد  هللا  تاولص  مهیلع  همئا  امش  میرادیم : هضرع  هللا  تاولص  مهیلع  موصعم  ناماما  هب  زارف  نیا  رد 
بلاط هدوب و  دوبعم  تیاضر  یپ  رد  روما  یمامت  رد  نانآ  هک  ارچ  دیتشادرب . ماگ  دنوادخ  يارب  تسا ، )  میلـست  يدونـشوخ و  نامه  هک  ) 

. دنتسه اضر  ماقم 
هماننییآ و يارجا  يارب  اـی  هناراـکایر  ًافرِـص  دـشاب ، هتـشاد  يزیمآتسادـق  هزیگنا  اـی  تدارا  قشع ، هکنآیب  یـسک  تسا  نکمم  عقاو  رد 

یپ رد  يرتدـنلب  فادـها  دریگب و  دوخهب  يدـبعت  لکـش  تسانکمم  هکنانچ  دـنک ، مادـقا  هدـش  هراشا  نیـشیپ  لاـمعا  هب  يرادا  طـباوض 
. دشابهتشاد

نییآ هنادـنمتیاضر  امـش  هک  تسا  نیمه  دوشیم ، زاربا  هللا  تاولـص  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  هب  باطخ  ترایز ، هلمج  هس  نیا  رد  هچنآ 
ندومیپ رد  تشادنزاب و  ریسم  نیا  همادا  زا  درواین و  رد  اپ  زا  ار  امش  یلکشم  چیه  دیدوب  یهلا  ياضق  میلـست  نوچ  دیدرک و  غیلبت  ار  یهلا 

دیدرک . قیدصت  ار  اهنآ  دوخ  لمع  اب  يوریپ و  نیشیپ  يایبنا  زا  خالگنس ، ُرپ  هار  نیا 
هچ دـنکیم -  ادـخ  هچنآ  هب  يدنـسرخ  اضر و  ماقم  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تساهماقم . نیرتـالاب  اـضر  ماـقم  هک  تسناد  دـیاب 

تسادخ .» زا  يرادربنامرف  سأر  رد  وا -  دنیاشوخان  ای  دشاب  هدنب  دنیاشوخ 
نیقیلا هجرد  یلعا  و  نیقیلا ، هجرد  یندا  عرولا  هجرد  یلعا  و  عرولا ، هجرد  یندا  دـهزلا  هجرد  یلعا   : » مالّـسلا هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاق 

اضرلا .» هجرد  یندا 
رد ندش و  وا  ياضق  میلست  اه  یتحار  اه و  یتخس  یمامت  رد  دنوادخ و  لمع  نامرف و  زا  يدونشوخ  زا  تسا  ترابع  اضر  ماقم  نیا ، ربانب 

یتسدـگنت و یتحار و  یتخـس و  رد  وا  ياضق  میلـست  ندـش و  یهلا  رما  میلـست  ناـمه  اـضر  ياـنعم  سپ  ندرک . تکرح  وا  ياـضق  ریـسم 
شیاسآ هب  ار  یتسدگنت  هک  يریـسم  رد  تکرح  یتحار و  هب  اه  یتخـس  لیدـبت  يارب  لئاسو ، بابـسا و  يریگراک  هب  هّتبلا  تسا . شیاسآ 

، یشیدنا هراچ  تکرح و  شالت و  رازبا و  بابسا و  يوجتسج  هکلب  درادن ، یتافانم  اضر  ماقم  اب  اهنت  هن  تسا و  بجاو  يرما  دیامن ، لیدبت 
باذع هدعو  نآ  ندرک  اهر  رب  هتـشاد و  رارـصا  نآ  يارجا  قّقحت و  رب  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  هک  دنتـسه  یتابجاو  تاّیرورـض و  هلمج  زا 

يا هدارا  تردق و  ْهدـنب  يارب  روما ، ماجنا  رد  وا  تمکح  ّتیـشم و  دـنوادخ و  هدارا  لثم  يرهاظ  رازبا  بابـسا و  ياروام  رد  اّما  دـنا . هداد 
هّمئا ياه  تدهاجم  اه و  شالت  زا  دروم  جنپ  هب  لبق  زارف  رد  دشاب . دنوادخ  ّتیشم  هب  دونـشوخ  یهلا و  رما  میلـست  یتسیاب  درادن و  دوجو 
هدش هراشا  نانآ  شالت  تدهاجم و  فادـها  زا  فدـه  هس  هب  يدـعب ، زارف  ود  زارف و  نیا  رد  دوب و  هدـش  هراشا  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم 

تسا
َعَنَـص اِمب  اضِّرلا  ِهّللا  هعاط  ُسأر  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  لاق  دنتـسه . اضر  ماقم  بلاط  هدوب و  دوبعم  تیاضر  یپ  رد  روما  یماـمت  رد  ناـنآ 

«. ُهَرَک امیف  ْدبَعلا و  َّبَحَأ  امیف  ُهّللا 
سأر رد  وا -  دـنیاشوخان  ای  دـشاب  هدـنب  دـنیاشوخ  هچ  دـنک -  یم  ادـخ  هچنآ  هب  يدنـسرخ  اضر و  ماقم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

. تسادخ زا  يرادربنامرف 
ياضق هب  ندوب  یضار  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تسا . هدش  یفرعم  نیقی  هجرد  نیرتالاب  نیرتالاو و  اضر »  » ثیداحا زا  یـضعب  رد 

تسا .» نیقی  تاجرد  نیرتالاب  زا  ادخ ، )  دنیاشوخان ( 
« یـضار  » زا تسا  نکمم  ترایز  زا  شخب  نیا  رد  اضر »  » ماقم هب  لین  : » دنـسیون یم  اضر  ماقم  رد  ندمآ  لئان  هرابرد  یلمآ  يداوج  همالع 

دراد يددعتم  تاجرد  یناسنا  ياهلامک  زا  يرایسب  دننامه  اضر  هک  نایب  نیدب  دریذپ ، نایاپ  ندش  ادخ  یضرم »  » هب دوش و  عورـش  ندوب 
همیرک هیآ  دوشیم . ناکلاس  زا  يدحوَا  نایهتنم و  ّظح  زین  نآ  زا  يرادقم  ناطسوتم و  بیـصن  یـضعب  نایدتبم و  هرهب  اهنآ  زا  یخرب  هک 

هللا تاولص  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیبلها  دناهتـسب . یفرط  هبناجود  ياضر  زا  هک  تسا  یناسک  هرابرد  هنَع » اوضَرو  مُهنَع  ُهللا  یِـضَر  »
یـضرم ناشنوئـش  همه  وس  رگید  زا  تساهنآ و  یـضرم  یهلا  ماکحا  مامت  وس  کی  زا  ینعی  دـناهتفای ؛ راب  اضر  ود  نیا  نیب  ملاس  عمج  هب 
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تسا . ناحبس  دنوادخ 
نیع و ملع و  ارجا ، روتـسد و  ماقم  رد  ناشددعت  يروحم و  رـصانع  ظاحل  زا  ود  نآ  یقیقح  تدـحو  انامه  اضر  ود  نیا  ملاس  عامتجا  ّرس 
هب دـنوادخ  ًالوا  ینعی  تسا ؛ هللا  تاولـص  مهیلع  یـسدق  تاوذ  نآ  تسد  هب  اهنآ  لاثتما  روما و  یخرب  نداد  ماجنا  هب  یهلا  هدارا  هصـالخ 

لمع هللا  یلإ  ًابرقت  ار  هژیو  ياهروتـسد  نامه  هللا  تاولـص  مهیلع  یحو  تیب  لها  ًایناث  تسا و  دونـشخ  اهنآ  هب  دـهدیم و  ناـمرف  يروما 
زیچ هن  تسا  نیع  ملع و  زیامت  دـناهدرک  لمع  نانیا  تساوخ و  دـنوادخ  هچنآ  توافت  ًاثلاث  دـنرگنیم و  اهنآ  هب  هنارادـماضر  دـننکیم و 

تسا .» هیوسود  تیاضر  داحتا  اضر و  ود  ینتسسگان  دنویپ  یگنهامه ، نینچ  نایاپ  ًاعبار  رگید و 
« یهلا تاردـقم  اضق و  هب  ندروآ  دورف  میلـست  رـس  ، » دـنوادخ هار  رد  داهج  شالت و  زا  هللا  تاولـص  مهیلع  تیادـه  ناماما  فدـه  نیمود 
هک دنوادخ  هناعطاق  ياهلمع  اهنامرف و  یمامت  هب  دوبعم ، رطاخ  ضحم  دیدش و  میلـست  دنوادخ  يارب  امـش  مییوگیم  زارف  نیا  رد  تسا .
هللا تاولـص  مهیلع  موصعم  ناماما  ار  تاردـقم  نآ  یمامت  هکنآ  لاـح  دـیتسه و  میلـست  وا  ياـضق  تاردـقم  هب  داد و  ماـجنا  امـش  هراـبرد 

. دنبای عالطا  نآ  رب  دنناوتیم  ای  دننادیم و 
نادنزرف باطخ و  لصف  اهتیـصو و  و  اهردق )  اضق و  ای  و  ایاضق (  اهالب و  اهریم و  گرم و  ملع  ام  دزن  دندومرف « : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

دراد .»  دوجو  برع  باسنا  مالسا و 
ددرگ مولعم  ناگمه  رب  اهنآ  يرادربنامرف  نازیم  ات  هدوب ، نانآ  زا  یهلا  شیامزآ  دش ، دراو  هللا  تاولص  مهیلع  همئا  رب  هک  ییاهالب  یمامت 

ددرگ . نانآ  تاجرد  عیفرت  ثعاب  و 
هیلع هللا  تاولـص  مهیلع  نینـسحو  مالّـسلا  هیلع  یلع  مایق  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  نارمح  هک  نآ  زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  یتیاوررد 
ناک رفعج  یبال  ُنارمح  لاق  : » دش یهلا  ياضق  اب  نآ  تقباطم  يایوج  ، دومن هراشا  نانآ  لباقم  ناشندش  بولغمو  ناشدوخ  نامز  تیغاوط 

تیغاوطلا لتق  نم  اوبیُصا  ام  هُرکِذ و  ّزَع  هّللا  نیِدب  مهِمایق  مهِجورخ و  مالسلا و  امهیلع  ِنیـسحلا  ِنسحلا و  بلاطیبأ و  نب  یلع  ِمایق  ِرمأ  نِم 
اُوِبلُغو »؟ اُوِلُتق  یتح  مِهب  رَفَّظلاو  مهاَِّیا 

ماما نسح و  ماما  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  جورخ  مایق و  امـش  رظن  هب  ایآ  موش ، تیادف  تشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  نارمح 
دنوادخ و بناج  زا  اه  توغاط  لباقم  رد  ناشندش  عقاو  بولغم  ناشیا و  ندش  هتشک  نامز و  ياه  توغاط  دض  رب  مالـسلا  امهیلع  نیـسح 

تسا . هدوب  یهلا  ياضق  اب  قباطم 
ُهاْضمَا و ُهاضق و  مهیلع و  کلذ  َرَّدق  ناک  دق  یلاعت  كرابت و  هّللا  نإ  نارمُح ! ای  مالـسلا : هیلع  رفعجوبا  لاقف  : » دومرف مالـسلا )  هیلع  ماما ( 
مالـسلا و مهیلع  نیـسحلاو  نسحلاو  ُیلع  ماق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نم  مهیلإ  ِملع  ِمُّدَـقَِتبَف  ُهارْجَأ . َُّمث  ِراـیتْخِإلا  لـیبس  یلع  ُهَمَتَح 
ّزع و هّللا  اُولَأَس  مهیلع  ِتیغاوطلا  ِراهظإ  ّلج و  ّزع و  هّللا  رمأ  نم  لزن  ام  مهب  َلزن  ُثیح  نارمُح ! اـی  مّهنأ  ول  اـّنم و  تمـص  نَم  تمـص  ِملعب 

ُءاضقنا ناک  ّمث  مهنع ، کلذ  َعَفَد  مَُهباجَأل و  اذِإ  مهکلم  باهذ  ِتیغاوطلا و  ِْکُلم  هلازِإ  بلط  یف  هیلع  اوَُّحلَأ  کلذ و  مهنع  عفدـی  نأ  ّلـج 
هبوُقُِعل و ال  ُهوفرتقا ، ٍبنذل  ُنارمح  ای  مهباصأ  يذلا  کلذ  ناک  ام  و  َدَّدَبَتَف ، عَطَْقنِا  ٍموظنم  ٍکلِس  نم  عرـسأ  مهکلم  باهذ  ِتیغاوطلا و  ِةَّدُم 

مِهیف .» ُبهاذملا  کب  َّنَبَهْذَت  الَف  اهوُُغْلبَی ، نأ  دارأ  هّللا ، نم  همارک  َلِزانمل و  نکل  اهیف و  هّللا  اوَُفلاخ  هبییصعم 
نیا هب  ار  هللا  تاولـص  مهیلع  هـمئا  تـهج  نآ  زا  دوـب و  هدرک  ردـقم  ناـشیا  يارب  ار  ندـش  هتـشک  دـنوادخ  نارمح ! يا  دوـمرف : ترـضح 
هیلع نیـسح  ماما  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماما  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  هک  نیا  اب  اذـل  دـنک . شیامزآ  ار  اهنآ  ات  درک  التبم  اـهيراوگان 

هک همیا  ام  زا  کی  ره  دندرک و  مایق  دندوب ، هدش  هاگآ  روما  نیا  ياهدمایپ  هب  ملّـسلاو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  ترـضح  طسوت  مالّـسلا 
اههجنکـش و اـهتوغاط و  هـبلغ  ینعی  یهلا  ياـضق  هـک  یناـمز  رد  هـمئا  رگا  نارمح ! يا  درک ، توکـس  یلبق  یهاـگآ  اـب  درک ، توـکس 
و دنادرگ ، هاتوک  ایند  نیا  زا  ار  ناشتسد  دربب و  نیب  زا  ار  اهتوغاط  هک  دنتساوخیم  دنوادخ  زا  دشیم ، دراو  ناشیا  رب  اه  نآ  ياهراتشک 

اهتوغاط تایح  هتشر  ددرگیم ، هدنکارپ  دوشیم و  هتسسگ  مه  زا  هک  ياهتشر  زا  رتدوز  دنوادخ  دندرکیم ، رارـصا  اههتـساوخ  نیا  رد 
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دناهدش و بکترم  هک  تسا  یهانگ  يارب  هن  دـنوشیم  راتفرگ  اهنادـب  همیا  هک  اهيراوگان  اهالب و  نیا  نارمح ! يا  تسـسگیم . مه  زا  ار 
تمارک دـنلب و  تاجرد  هب  یهلا  ياضق  هب  میلـست  اب  دـنهاوخیم  همیا  هک  تسا  نیا  يارب  هکلب ، تسا . دـنوادخ  ینامرفان  تازاجم  يارب  هن 

دنک . لاکشا  داجیا  وت  يارب  همئا  ياهشور  ینوگانوگ  دیابن  اذل  دنوش . لیان  يدنوادخ ،
امـش مییوگیم : زارف  نیا  رد  تسا . هدوب  لبق » ناربمایپ  قیدصت   ، » هللا تاولـص  مهیلع  نیموصعم  همئا  ياهشالت  اهداهج و  زا  موس  فده 

مهیلع موصعم  ناماما  ار . دنوادخ  هتشذگ  ناربمایپ  ناگداتسرف و  نالوسر و  یمامت  دوخ  لوق  لعف و  اب  دیدرمـش  قداص  دیدرک و  قیدصت 
ظعاوم دـندرکیمن و  داـی  دـییات  دـیجمت و  هب  زج  ناربماـیپ  نآ  زا  هدومن ، قیدـصت  دـییات و  ار  ادـخ  ناربماـیپ  دوخ  راـتفگ  رد  هللا  تاولص 

هار دندوب و  هتشذگ  ناربمایپ  یلمع  ناوریپ  هللا  تاولص  مهیلع  موصعم  ناماما  نآ ، رب  هوالع  دندومنیم . رکذ  دوخ  ثیداحا  رد  ار  ناربمایپ 
ماما دنتشادن . سفن  هیکزت  یتسرپاتکی و  زج  يراعـش  هدوب و  یهلا  نالوسر  زین  هتـشذگ  ناربمایپ  هک  ارچ  دندومنیم . ارجا  ار  نانآ  شور  و 

میتسه .» ناربمایپ  ناثراو  ام  : » دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص 

نخس لصاح 

نیمه رد  یتح  تسا و  هدش  هراشا  هریبک  هعماج  ترایز  رد  هک  هدوب  سدـقم  تاوذ  نآ  ياه  یگژیو  زا  يا  هشوگ  اهنت  میدومن  نایب  هچنآ 
زا یملع  ياه  هلاسر  بتک و  بلاـق  رد  مهم  نیا  هب  دـبلط  یم  هک  تسا  شیپ  رد  يرایـسب  هار  زونه  میدـقتعم  زین  همئا  ریهطت  راـثآ  تحاـس 

. دوش هتخادرپ  نوگانوگ  يایاوز 
. دزادرپب هریبک  هعماج  ترایز  رد  روکذم  همئا ، ریهطت  راثآ  هب  رصتخم  دنچره  یتراشا  دوخ ، تعاضب  دح  رد  ات  دومن  یعس  راتشون  نیا 

ياه شیامزآ  زا  دومن و  ناشنمیا  ینیرفآ  رطخ  هندرگ  هنتف و  ره  زا  دیشخب و  ناشتینوصم  يدارا  ریغ  ياه  شزغل  زا  دنوادخ  هک  ناشیا  مه 
. دیدرگ كاپ  رود و  لماک  روط  هب  ناشدوجو  زا  یتشلپ  یتشز و  یگدولآ ، هنوگ  ره  دندیدرگ ، دنلب  رس  یهلا 

هب ناـنآ  هکلب  ددرگ ، یمن  اـهر  ثبع و  هدوبن و  تمکح  یب  لـجوّزع  يادـخ  يوس  زا  ییاـه  هبه  نینچ  ياـطعا  تلع  هک  تسا  حـضاو  ُرپ 
تخانـشو راتفراب  هک  انعم  نیدب  دـندومن ؛ هدافتـسا  مدرم  يربهار  تهج  رد  هژیو  تراهط  نیا  زا  قح ، رب  نایاوشیپ  هعماج و  ناربهر  ناونع 

دکوم اروا  اب  نامیپ  دنتـشاد ، هاگن  هدـنز  ار  شدای  دندوتـس ، ار  وا  مرک  و  دندرمـش ، گرزب  ار  وا  نأشو  لـالج  دـنوادخ ، زا  ناـش  حـیحص 
، شهار هب  وکین  زردـنا  اـب  دـندومن ، هشیپ  ار  یهاوـخ  ریخ  یگنرکی و  وا  يارب  راکـشآ  ناـهنپ و  رد  و  دـندش ، وا  رادرب  ناـمرف  و  دـندومن ،

رما تاکز و  ياتیا  زامن و  هماقا  هب  دندومن ، ییابیکش  دندیشخب ، وا  ياضر  هار  رد  ار  ناشناج  توعد ، هار  نیا  رد  دندناوخارف و  ار  نامدرم 
، نییبـت ار  شـضئارف  راکـشآ ، ار  وا  توـعد  نآ ، لَِـبق  زا  اـت  دـیدرگ  ثعاـب  هک  دـنتخادرپ  ادـخ  هار  رد  داـهج  رکنمزا و  یهن  فورعم و  هب 

. دندرک ارجا  ار  وا  تنس  رشتنم و  ار  شتعیرش  ماکحا  هماقا ، ار  شدودح 
. دندرک قیدصت  ار  ادخ  نیشیپ  ناربمایپ  دندش و  یهلا  ياضق  میلست  دندیسر و  اضر  ماقم  هب  هار  نیا  رد  و 

همانباتک

میرک نآرق 
،1405 ق. رشنلل ءادهشلا  دیس  راد  مق : لوا ، پاچ  ۀینیدلا ، ثیداحألا  یف  ۀیزیزعلا  یلائللا  یلاوع  نیدلا ، نیز  نب  دمحم  روهمج ، یبأ  نبا  .1

،1367 ش. نایلیعامسا یتاعوبطم  هسسوم  : مق ، مراهچ پاچ  ، رثألا ثیدحلا و  بیرغ  یف  ۀیاهنلا  دمحم ، نب  كرابم  يرزج ، ریثا  نبا  .2
،1376 ش. یچباتک نارهت : مشش ، پاچ  قودصلل ، )  یلامألا (  یلع ،  نبدمحم  هیوباب ، نبا  .3

،1398 ق. نیسردم هعماج  مق : لوا ، پاچ  قودصلل ، )  دیحوتلا (  یلع ،  نبدمحم  هیوباب ، نبا  .4
،1406 ق. رشنلل یضرلا  فیرشلا  راد  مق : مود ، پاچ  لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث  یلع ،  نبدمحم  هیوباب ، نبا  .5
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،1385 ش. يرواد یشورف  باتک  مق : لوا ، پاچ  عئارشلا ، للع  یلع ،  نبدمحم  هیوباب ، نبا  .6
،1395 ق. هیمالسا نارهت : مود ، پاچ  ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  یلع ،  نبدمحم  هیوباب ، نبا  .7

،1403 ق. مق هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  مق : لوا ، پاچ  رابخألا ، یناعم  یلع ،  نبدمحم  هیوباب ، نبا  .8
، مق هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  : مق ، مود پاچ  ، هیقفلا هرـضحی  ـال  نم  یلع ،  نبدـمحم  هیوباـب ، نبا  .9

1413 ق.
،1362 ش. نیسردم هعماج  : مق ، لوا پاچ  ، لاصخلا  ، یلع نبدمحم  هیوباب ، نبا  .10

1418 ق. ع ، )  يداه (  ماما  هسسؤم  مق : لوا ، پاچ  عورفلا ، لوصألا و  یف  ۀیادهلا  یلع ، نبدمحم  هیوباب ، نبا  .11
،1968م. رداصراد توریب : بیذهتلا ، بیذهت  یلع ، نب  دمحا  ینالقسع ، رجح  نبا  .12

،1414ق. رکفلاراد توریب : دنسملا ، دمحم ، نب  دمحا  لبنح ، نبا  .13
،1850م. ان یب  اج : یب  نایعالا ، تایفو  رکب ، یبا  نب  میهاربا  نب  دمحم  نبدمحا  نیدلا  سمش  ناکلخ ، نبا  .14

1376، ۀیردیحلا ۀعبطملا  فرشالا : فجنلا  بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  بوشا ، رهش  نب  یلع  نب  دمحم  هللا  دبع  یبأریـشم  بوشا ، رهـش  نبا  .15
ق.

1409 ق. هیمالسإلا ، بتکلا  راد  نارهت : ، مود پاچ  لامعألا ، لابقإ  یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  .16
اهیحاونب زاتجا  وأ  لثامالا  نم  اهلح  نم  ۀیمـستو  اهلـضف  رکذو  قشمد  ۀنیدم  خـیرات  یعفاشلا ، هللا  دـبع  نب  نسحلا  نب  یلع  رکاسع ، نبا  .17

. ات یب  رکفلا ، راد  : توریب اهلهأو ، اهیدراو  نم 
،1404 ه. یمالـسالا مالعالا  بتکم  : مق ، لوا پاچ  ، دمحم مالـسلادبع  نوراه ، : قیقحت ، هغللا سییاقم  مجعم  ، سراف نب  دمحا  سراف ، نبا  .18

ق.
،1356 ش. ۀیوضترملا راد  فرشا : فجن  ، لوا پاچ  تارایزلا ، لماک  دمحم ، نب  رفعج  هیولوق ، نبا  .19

،1419 ق. ۀیملعلا بتکلا  راد  توریب : ، لوا پاچ  میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  رمع ، نب  لیعامسا  ریثک ، نبا  .20
1419، مق هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  : مق ، لوا پاچ  ، ریبکلا رازملا  رفعج ، نب  دمحم  يدهـشم ، نبا  .21

ق.
. ات یب  یبرعلا ، ثارتلا  ئایحاراد  توریب : دوعسلا ، یبا  ریسفت  دمحم ، نب  دمحم  دوعسلا ، وبا  .22

،1420 ق. رکفلا راد  : توریب ، لوا پاچ  ، ریسفتلا یف  طیحملا  رحبلا  ، فسوی نب  دمحم  نایحوبا ، .23
،1416ق. مکحلا مولعلا و  هبتکم  هنیدم : هرقبلا ، هحتافلا و  یتروس  ریسفت  دمحم ، نب  روصنم  یناعمس ، رفظموبا  .24

،1420ق. دیفملا راد  توریب : نیدباعلا ، نیز  ¬نب  مساقلا یبا  نباضرلا  دبع  همدقم  اب  ةریبکلا ، ۀعماجلا  ةرایزلا  حرش  دمحا ، ییاسحا ، .25
1403ق. یشعرم ، هناخباتک  مق ، هاورلا ، عماج  دمحم ، یلیبدرا ، .26

،1387ش. باتک ناتسوب  هسسؤم  مق : ، مشش پاچ  اهشلاچ ، اهشرگن و  ریهطت ، هیآ  دمحم ، يدعسا ، .27
. ات یب  تاعوبطملل ، یملعالا  ۀسسؤم  توریب :  تارایزلا ، تاولصلا و  لامعالا و  ۀیعدالا و  یف  تاّنجلا  حاتفم  نسحم ، نیما ، .28

،1362ش. ان یب  اج : یب  تماما ، یلک  لئاسم  یسررب  میهاربا ، ینیما ، .29
،1420 ق. رکفلا راد  توریب : ریسفتلا ، یف  طیحملا  رحبلا  فسوی ، نب  دمحم  نایح  وبا  یسلدنا ، .30

1377 ش. يداتسا ، مق : رازم ، نیسح ، نبدمحم  يراسناوخ ، لامج  اقآ  .31
هر ینیمخ (  يوسوم  هللا  حور  اقآ  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ناریا  یمالسا  يروهمج  راذگ  ¬ ناینب تما : موجن  ، » رـصان يدنهدیب ، يرقاب  .32

1368ش. ش 31 ، ملع ، رون  ( «، 
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،1390ش. هسردم نارهت :   ، یمالسا تیبرت  هب  هرابود  یهاگن  ورسخ ، يرقاب ، .33
،1416 ق. تثعب داینب  نارهت : لوا ، پاچ  نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  نامیلس ، نب  مشاه  ینارحب ، .34

1374ش. یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  نارهت : تیالو ، میرح  رد   ، میحردمحم يدمحم ، گیب  .35
،1418 ق. یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  توریب : ، لوا پاچ  لیوأتلا ، رارسأ  لیزنتلا و  راونأ  رمع ، نب  هللا  دبع  يواضیب ، .36

،1405 ق. ۀیملعلا بتکلا  راد  توریب : ، لّوا پاچ  ةوبنلا ، لئالد  رکبوبا ، یقهیب ، .37
،1384ش. فراعملا راد  مق : یتوهال ، ياه  هولج  رقاب ، دمحم  يریرحت ، .38

،1421ق. یبرعلا ثارتلا  ءایحاراد  توریب : يذمرتلا ، ننس  یسیع ، نب  دمحم  يذمرت ، .39
،1410 ق. یمالسإلا باتکلا  راد  مق : مود ، پاچ  ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  دمحم ، نب  دحاولا  دبع  يدمآ ، یمیمت  .40

، یبرعلا ثارتلا  ءاـیحإ  راد  توریب : ، لوا پاـچ  نآرقلا ، ریـسفت  نع  ناـیبلا  فشکلا و  میهاربا ، نب  دـمحا  قاحـسا  وبا  يروباـشین ، یبلعث  .41
1422 ق.

. ات یب  اج ، یب  هعیش ، ناماما  یسایس  يرکف و  تایح  لوسر  نایرفعج ، .42
1389ش. ءارسا ، هسسوم  مق : نابرقم ، يانف  بدا  هللا ،  دبع  یلمآ ، يداوج  .43

1384ش. ءارسا ، هسسوم  مق : نآرق ، رد  ترطف  هللا ، دبع  یلمآ ، يداوج  .44
ق. ،1376 ه . نییالملل ملعلا  راد  : توریب ، لوا پاچ  ، روفغلا دبع  دمحا  راطع ، قیقحت : ، حاحصلا ، دامح نب  لیعامسا  يرهوج ، .45

مهیلع مـهتیرذ  نمۀـمئألا  نیطبــسلا و  لوـتبلا و  یــضترملا و  لـئاضف  یف  نیطمــسلا  دـئارف   ، دــمحم نـب  مـیهاربا  یناـسارخ ، ینیوـج  .46
،1400 ق. دومحملا ۀسسؤم  : توریب ، لّوا پاچ  ، مالسلا

1422ق. رکفلاراد ، توریب ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  دمحم ، يروباشینلا ، مکاح  .47
، یمالـسا داشرا  ترازو  تاراشتناو  پاچ  نامزاس  نارهت : ، لوا پاچ  ، لیـضفتلا دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  دـمحا ، نب  هللا  دـیبع  ، یناکـسح .48

1411 ق.
1390ش. ع ، )  قداص (  ماما  هاگشناد  نارهت : يردیح ، نسح  .49

1371ش. عیشت ، مق : روکذم ، رکاذ و  رکذ و  رد  رون  یلع  رون  هلاسر  نسح ،  یلمآ ، هداز  نسح  .50
1421 ق. ثاحبالا ، زکرم  مق :  همصعلا ، یلع ، ینالیملا ، ینیسح  .51

دمحم مامتها  هب  ارماس ، هوکش  رد : هعماج ،» ترایز  رد  یسانش  ماما  هلئسم  رب  یلیلحت  ،» یلع دیس  ینیسح ، .52
1379ش. لوا ، پاچ  ناتسین ، باتک  نارهت : ءایلوا ، تاماقم  یبتجم ، دیس  ینیسح ، .53

،1390ش. قیاقحلا هسسوم  : مق ، مود پاچ  رگتیاده ، نایاوشیپ  اب  ، یلع دیس  ، ینالیم ینیسح  .54
ۀعبطملا تاروشنم  فرـشا : فجن  مود ، پاچ  لاـجرلا ، لاوحأ  ۀـفرعم  یف  لاوقـألا  ۀـصالخ  يدـسا ، رهطم  نب  فسوی  نب  نسح  یّلح ، .55

،1381ق. ۀیردیحلا
،1342 ش. نارهت هاگشناد  نارهت : لوا  پاچ  دواد ، )  نبال  لاجرلا (  دواد ، نب  ّیلع  نب  نسح  یلح ، .56

فراعملاةرئاد زکرم  نارهت : يدرونجب ، يوسوم  مظاک  رظن  ریز  یمالـسا ، گرزب  فراعملاةرئاد  رد : ترایز ،» هعماج ،  ، » دماح یناخ ، .57
1388ش. یمالسا ، گرزب 

،1416 ق. ۀثعبلا ۀسسؤم  مق : لوا ، پاچ  ، ۀمئألا فراعم  یلإ  ۀمألا  ۀیاده  رفعج ، وبا  ، یناسارخ .58
،1401 ق. رادیب : مق ، رشع ینثإلا  ۀمئألا  یلع  ّصنلا  یف  رثألا  ۀیافک  ، دمحم نب  یلع  يزار ، زازخ  .59

1376ش. یناشاک ، ضیف  نارهت : يرهف ، دمحا  دیس  همجرت  رحسلا ، ءاعد  حرش  هللا ، حور  ینیمخ ، .60
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،1428ق يدهلا راونا  : مق یمزراوخلل ، نیسحلا  لتقم  یمزراوخ ، .61
. ات یب  لاجرلا ، تاقبط  لیصفت  ثیدحلا و  لاجر  مجعم  يوسوم ،  مساقلا  وبا  دیس  ییوخ ، .62

،1416 ه ق. بختنملا رشن  بتکم  مق : لوا ، پاچ  هاجنلا ، طارص  يوسوم ، مساقلا  وبا  دیس  ییوخ ، .63
،1415 ق . داشرالاراد : هیروس ، مراهچ پاچ  ، هنایب نآرقلا و  بارعا  ، نیدلا ییحم   ، شیورد .64

1373، نارهت هاگشناد  نارهت : ادخهد ، همان  تغل  ربکا ، یلع  ادخهد ، .65
. ات یب  ۀفرعملا ، راد  توریب : لاجرلا ، دقن  یف  لادتعالا  نازیم  دمحا ، نب  دمحم  یبهذ ، .66

،1406 ق. ۀیرهزألا تایلکلا  ۀبتکم  : هرهاق ، تافصلا یلاعت و  هللا  ءامسأ  حرش  تانیبلا  عماول  ، نیدلا رخف  ، يزار .67
،1412 ق . ۀیماشلا رادلا  ملقلا - راد  قشمد : توریب - لوا ، پاچ   ، نآرقلا ظافلأ  تادرفم  دمحم ، نب  نیسح  یناهفصأ ، بغار  .68

. ات یب  رکفلا ، راد  توریب : جهنملا ، هعیرشلا و  هدیقعلا و  یف  رینملا  ریسفتلا  هبهو  یلیحز ، .69
1360ش.  ( ، ع یلع (  ماما  تاراشتنا  : نارهت ، نآرق دیواجروشنم  رفعج ، یناحبس ، .70

،1387ش. هوسا تاراشتنا  : مق ، تیاده ناراد  مچرپ   ، دمحا ، يداجس .71
،1385ش ترتعو نآرق  داینب  : نارهت ، ناربلد رارسا  ، دمحا ، يداجس .72

،1421ق. فراعتلا راد  توریب : ع ، )  يداهلا (  یلع  مامالا  ، لماک نامیلس ، .73
1386ش. هنیفس ، نارهت : دنمحرف ، زانهم  همجرت : هریبک ،» هعماج  ترایز  يدنس  یسررب  ، » دمحم دنس ، .74

. ات یب  ع ، )  قداص (  رشن  هسسؤم  نارهت : هریبک ، هعماج  ترایز  حرش  یقتدمحم ، دیس  .75
1403ق. یضرلا ، مق ، هعماللا ، راونالا  هللادبعدیس ، .76

،1412 ق. قورشلاراد توریب : ، مهدفه پاچ  نآرقلا ، لالظ  یف  یلذاش ، میهاربا  نب  بطق  نب  دیس  .77
،1404 ق. یفجن یشعرم  هللا  ۀیآ  هناخباتک  : مق ، لوا پاچ  روثأملا ، ریسفت  یف  روثنملا  ردلا  ، رکبیبا نب  نمحرلادبع  یطویس ، .78

،1414 ق. ترجه : مق ، لوا پاچ   ( ، حلاص یحبصلل  ۀغالبلا (  جهن  ، نیسح نب  دمحم  یضرلا ، فیرش  .79
1364 ش یشعرملا ، هَّللاۀیآ  ۀبتکم  مق ، قحلا ، قاقحا  هَّللارون ، دیسلا  يرتشوش ، .80

،1414 ق. ریثک نبا  راد  قشمد : لوا ، پاچ  ، ریدقلا حتف  یلع ، نب  دمحم  یناکوش ، .81
،1410 ق. مالسلا هیلع  يدهم  ماما  هسردم  مق : ، لوا پاچ  رازملا ، یکم ، نب  دمحم  لوا ، دیهش  .82

عمجم ۀسدقملا ، ۀیوضرلا  ۀناتسآ  دهشم : لوا ، پاچ   ، مالسلا مهیلع  ۀمئألا  ماکحأ  یلإ  ۀمألا  ۀیاده  نسح ،  نب  دمحم  یلماع ، رح  خیش  .83
،1414 ق. ۀیمالسإلا ثوحبلا 

،1409 ق. مالسلا مهیلع  تیبلا  لآ  ۀسسؤم  مق : لوا ، پاچ  ۀعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  خیش  .84
،1421 ق. رکفلا راد  توریب : ، لوا پاچ  میرکلا ، نآرقلل  ریسفت  ریسافتلا  ةوفص  یلع ، دمحم  ینوباص ، .85

1404، یفجنلا یشعرملا  هللا  ۀیآ  ۀبتکم  : مق مود ، پاچ  ، مهیلع هللا  یّلص  دّمحم  لآ  لئاضف  یف  تاجردلا  رئاصب  ، نسح نب  دمحم  رافص ، .86
ق.

،1385ش. ناراهب تاراشتنا  نارهت : ، لوا پاچ  ، تیالو ریفص  ، دمحم دیس  ، يدابآءایض .87
1382ش. یمالسا ، تاعلاطم  هعماج ،» ترایز  هرابرد  یشهوژپ  ، » مظاک دیس  ییابطابط ، .88

، مق هیملع  هزوح  نیسردم  يهعماج  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  مق : مجنپ ، پاچ  ، نآرقلا ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ، دمحم  دیـس  ییابطابط ، .89
1417 ق.

،1376ش. ثیدحلاراد هرهاق : طسوالا ، مجعملا  دمحا ، نب  نامیلس  یناربط ، .90
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،1417 ق. ثیدحلاراد هرهاق : طسوالا ، مجعملا  دمحا ، نب  نامیلس  یناربط ، .91
،1372ش. ورسخ رصان  تاراشتنا  : نارهت ، موس پاچ  ، نآرقلا ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  ، نسح نب  لضف  یسربط ، .92

،1403 ق. یضترم رشن  دهشم : لوا ، پاچ  جاجللا ، لهأ  یلع  جاجتحإلا  یلع ، نب  دمحا  یسربط ، .93
،1412 ق. هفرعملا راد  توریب : ، لوا پاچ  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عماج  ریرج ، نب  دمحم  رفعج  وبا  يربط ، .94

1333ق. دابآردیح ، راثآلا ، لکشم  دمحا ، يواحط ، .95
ش. ،1375 ه . يوضترم نارهت : موس ، پاچ  نیرحبلا ، عمجم  دمحم ، نب  نیدلا  رخف  یحیرط ، .96

،1353ق. هیمالسالا بتکلاراد  مق : یفاشلا ، صیخلت  نسح ، نبدمحم  یسوطلا ، .97
،1414 ق. ۀفاقثلا راد  مق : لوا ، پاچ  یلامألا ، نسحلا ،  نب  دمحم  یسوط ، .98

. ات یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب : لوا ، پاچ  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبتلا  نسحلا ،  نب  دمحم  یسوط ، .99
.1407، هیمالسإلا بتکلا  راد  نارهت : مراهچ ، پاچ  ماکحألا ، بیذهت  نسحلا ،  نب  دمحم  یسوط ، .100

1373، هسدقملا مقب  نیسردملا  ۀعماجل  ۀعباتلا  یمالسالا  رشنلا  ۀسسؤم  مق : موس ، پاچ  یسوطلا ، لاجر  نسحلا ،  نب  دمحم  یـسوط ، .101
ش.

،1411 ق. ۀعیشلا هقف  ۀسسؤم  : توریب ، لوا پاچ  ، دّبعتملا حالس  دّجهتملا و  حابصم   ، نسحلا نب  دمحم  یسوط ، .102
،1390 ق. ۀیمالسإلا بتکلا  راد  نارهت : لوا ، پاچ  رابخألا ، نم  فلتخا  امیف  راصبتسإلا  نسحلا ، نب  دمحم  یسوط ، .103

، لوا پاچ  رئاز ، مق : هغالبلا ، جهن  داینب  قیقحت  حرش و  يزار ، )  رخف  روبقلا  ترایز  قیقحت  حرـش و  ترایز (  هفـسلف  دمحا ، يدباع ، .104
1376ش.

1403ق. توریب ، ۀعماجلا ، ةرایز  حرش  یف  ۀعمّاللا  راونالا  ّرَبُش ، هّللادبع  .105
1415 ق. نایلیعامسا ، مق : مراهچ ، پاچ  نیلقثلا ، رون  ریسفت  ۀعمج ، نب  یلع  دبع  يزیوحلا ، یسورعلا  .106

ق. ،1400 ه . ةدیدجلا قافالا  راد  : توریب ، لوا پاچ  ، ۀغللا یف  قورفلا  هللادبع ، نب  نسح  يرکسع ، .107
،1416 ق. ریدغلا زکرم  مق : لوا ، پاچ  ریدغلا ، ینیما ، همالع  .108

،1380 ق. هیملع هناخپاچ  نارهت : لوا ، پاچ  ریسفتلا ، باتک  دوعسم ، نب  دمحم  ، یشایع .109
،1420 ق. یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  : توریب ، موس پاچ  ، بیغلا حیتافم  ، رمع نب  دمحم  يزار ، رخف  .110

،1410 ق یمالسا داشرا  ترازو  تاراشتناو  پاچ  نامزاس  نارهت : لوا ، پاچ  ، یفوکلا تارف  ریسفت  میهاربا ، نب  تارف  یفوک ، تارف  .111
،1409 ق. ترجه رشن  مق : مود ، پاچ   ، نیعلا باتک  دمحأ ، نب  لیلخ  يدیهارف ، .112

ق. ،1415 ه . ۀیملعلا بتکلا  راد  : توریب ، لوا پاچ  ، طیحملا سوماقلا  بوقعی ، نب  دمحم  يدابآ ، زوریف  .113
،1389ش. راجتسم مق : قیاقحلا ، )  ضیف (  كولس  یضترم ،  هاش  نب  دمحم  یناشاک ، ضیف  .114

1415 ق. ردصلا ، هبتکم  نارهت : مود ، پاچ  یفاصلا ، ریسفت  یضترم ، هاش  نب  دمحم  یناشاک ، ضیف  .115
،1389ش. توهال : نارهت قئاقحلا ، هلاسر  لماک  همجرت  ضیف : كولس  نسحمالم ، یناشاک ، ضیف  .116

ق. ،1414 ه . ةرجهلا راد  هسسوم  مق : مود ، پاچ  یعفارلل ، ریبکلا  حرشلا  بیرغ  یف  رینملا  حابصملا  دمحم ، نب  دمحا  یمویف ، .117
،1427ق. ةرتعلا ۀیقب  فجن : ةریبکلا ، ۀعماجلا  ةرایزلا  باحر  یف  نیدلاردص ،، دیس  یچنابق ، .118

،1371ش. يوضر سدق  ناتسآ  دهشم : یئاطع ، اضر  دمحم  همجرت  ع ، )  يداه (  ماما  یناگدنز  زا  یلیلحت  فیرش ، رقاب  یشرق ، .119
،1364 ش. ورسخ رصان  تاراشتنا  نارهت : لوا ، پاچ  نآرقلا ، ماکحأل  عماجلا  دمحا ، نب  دمحم  ، یبطرق .120

. ات یب  هوسا ، مق : ، لوا پاچ  نانجلا ، حیتافم  تایلک  سابع ، یمق ، .121
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،1363 ش. باتکلا راد  : مق ، موس پاچ  ، یمقلا ریسفت  ، میهاربا نب  یلع  یمق ، .122
،1422 ق. هوسا مق : مود ، پاچ  یبرقلا ، وذل  ةدوملا  عیبانی  میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنق ، .123

1407 ق. ۀیمالسإلا ، بتکلا  راد  نارهت : مراهچ ، پاچ  یفاکلا ، قاحسا ، نب  بوقعی  نب  دمحم  ینیلک ، .124
،1413 ه ق. میرکلا نآرقلا  راد  مق : لوا ، پاچ  رافکلا ، ۀساجن  یف  راکفألا  جئاتن  يوسوم ، اضر  دمحم  دیس  یناگیاپلگ ، .125

تاغیلبت رتفد  تاراشتنا  مق : لوا ، پاچ  مارحلا ، لالحلا و  لئاسم  یف  ماّیألا  مئانغ  نسح ، دمحم  نب  مساقلا  وبا  یّمق ، يازریم  ینالیگ ، .126
،1417 ه ق. مق هیملع  هزوح  یمالسا 

،1389ش. رینم یتاراشتنا  یگنهرف  زکرم  نارهت : یمطاف ، بئاصم  یلع ، فابل ، .127
،1411 ه ق. یمالسإلا باتکلا  راد  مق : لوا ، پاچ  ۀیهقفلا ، لئاسرلا  یئوجاوخ ، لیعامسا  دمحم )  يدابآنوتاخ ( ، یناردنزام ، .128

. ات یب  ، ثارتلا ءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  ، یلماع نیدلا  یحم  قیقحت : ، لاجرلا ملع  یف  لاقملا  حیقنت  هللادبع ، ، یناقمام .129
1410ق. یمالسا ، گنهرف  داینب  مق ، نیقتملا ، هضور  یلع ،  دوصقم  نب  یقتدمحم  یسلجم ، .130

1373ق. هدازدامع ، هینیسح  ناهفصا ، ینامیا ، هیقف  هعماج ، ترایز  حرش  یلع ،  دوصقم  نب  یقتدمحم  یسلجم ، .131
1377 ش. نایلیعامسا ، : مق هیقفلا ، )  حرشب  رهتشملا  ینارقبحاص (  عماول  یلع ،  دوصقم  نب  یقتدمحم  یسلجم ، .132

،1403 ق. یبرعلا ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب : مود ، پاچ  راونألا ، راحب  یقت ، دمحم  نب  رقاب  دمحم  یسلجم ، .133
1362 ش. ان ، یب  مق : ثیدحلا ، ملع  مظاک ، یچ ، هناشریدم  .134

. ات یب  ، یبرعلا ثارتلا  ءایحاراد  توریب : یغارملا ، ریسفت  یفطصم ، نب  دمحا  یغارم ، .135
1334ق. ان ، یب  هرهاق : ملسم ، حیحص  جاجح ، نب  ملسم  .136

،1368 ش. یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت : لوا ، پاچ  میرکلا  نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  نسح ، يوفطصم ، .137
،1383ش . یمطاف كدف  مق : سفن ، اب  داهج  نیسح ، يرهاظم ، .138

،1387 ش. نایراصنا تاراشتنا  مق : مهدزاود ، پاچ  ۀیمامإلا ، دئاقع  اضر ،  دمحم  خیش   ، رفظم .139
1399 ق. ۀیملعلا ، ۀعبطم  مق : هعیشلا ، ثیداحا  عماج  لیعامسا ، يریالم ، يزعم  .140

،1413 ق. هیلع هللا  ۀمحر  دیفم - خیش  هرازه  یناهج  هرگنک  مق : ، لوا پاچ  رازملا ، باتک  دمحم ، نب  دمحم  دیفم ، .141
1382ش. هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت : لوا ، پاچ  هعماج ، ترایز  زا  يوترپ  رصان ، يزاریش ، مراکم  .142

1416ق. ماصتعالا ، راد  ۀسسؤم  مق : يوسوم ، دمحم  میرکلا  دبع  دیس  ششوک  هب  تابقارملا ، داوج ، ازریم  يزیربت ، یکلم  .143
1404ق. مق ، نیقیرفلا ، ثیداحا  یف  ریهطتلا  ۀیآ  یلع ، دیسلا  یحطبألا ، دّحوم  .144

1388 ش. س ، )  ینیمخ (  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت : مهدزناش ، پاچ  ةالصلا ، بادآ  هللا ، حور  ینیمخ ، يوسوم  .145
1432ق. قئاقحلا ، مق : ةریبکلا ، ۀعماجلا  ةرایزلا  حرش  یف  ةادهلا  ۀمئالا  عم  ینیسح ، یلع  دیس  ینالیم ، .146

1365 هفرشملا ، مقب  نیسردملا  ۀعماجل  هعباتلا  یمالسالا  رـشنلا  ۀسـسؤم  مق : ، مشـش پاچ  یـشاجنلا ، لاجر  یلع ، نب  دمحا  یـشاجن ، .147
ش.

،1421 ق. ۀیملعلا بتکلا  راد  نوضیب ، یلعدمحم  تاروشنم  توریب : لوا ، پاچ  ، نآرقلا بارعا  دمحم ، نب  دمحا  ساحن ، .148
،1416ق. ۀیملعلا بتکلاراد  توریب : ناقرفلا ، بئاغر  نآرقلا و  بئارغ  ریسفت  دمحم ، نب  نسح  جرعالا ، ماظن  .149

1374ش. یضترم ، رشن  مق : يراصح ، همئا ، يامیس  یلع ، ینادمه ، یماظن  .150
،1413 ق. دیفملا خیشلل  یملاعلا  رمتؤملا  : مق ، لوا پاچ  ، ۀیداقتعالا تکنلا  دیفم ، )  خیش  نامعن (  نب  دمحم  ، نامعن .151

. ات یب  ع ، )  قداص (  رشن  هسسؤم  نارهت : هریبک ، هعماج  ترایز  حرش  یقتدمحم ، دیس  يوقن ، .152
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. ات یب  نئاق ، اج : یب  هریبک ، هعماج  ترایز  حرش  یقتدمحم  يوقن ، .153
1415ق. اج ، یب  نارهت : ثیدحلا ، لاجر  ملع  تاکردتسم  یلع ، يدورهاش ، يزامن  .154

،1408 ق مالسلا مهیلع  تیبلا  لآ  ۀسسؤم  مق : ، لوا پاچ  لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  یقت ، دمحم  نب  نیسح  يرون ، .155
،1364 ش. ثیدحلا راد  مق : لوا ، پاچ  يرئاضغلا ، )  نبال  لاجرلا (  نیسح ، نب  دمحا  يدادغب ، یطساو  .156

.1239 اج ، یب  لاقملا ، جهنم  یلع  ۀقیلعت  رقاب ، دمحم  یناهبهب ، دیحو  .157
،1405 ق. يداهلا مق : ، لوا پاچ  یلالهلا ، سیق  نب  میلس  باتک  سیق ، نب  میلس  یلاله ، .158

، یمالـسإلا رـشنلا  ۀسـسؤم  ثارتلا و  ءایحإل  ۀیرفعجلا  ۀسـسؤم  مق : لوا ، پاچ  هیقفلا ، حابـصم  يداه ، دـمحم  نب  اضر  اقآ  ینادـمه ، .159
1416ق.

،1383ش. نایراصنا : مق هعماجلا ، هرایزلا  قراشم  یف  هعلاطلا  سومش  ، نیسح ، يدابآدورد ینادمه  .160
1408ق. ۀیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، دئاوزلا ، عمجم  نیدلارون ، یمثیه ، .161

، فراعم رـشن  رتفد  مق : لوا ، پاـچ  هریبک ،» هعماـج  تراـیز  ياوتحم « رودـص و  رد  یـشهوژپ  قشع : دـنلب  يونثم  زورهب ، روپ ، هللادـی  .162
1388ش .

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
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. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
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، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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