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مالسلا هیلع  داجس  ماما  یسامح  يامیس 

باتک تاصخشم 

1339 یمتاخ - ،  دمحا  (ع /)  داجس ماما  یسامح  يامیس  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1380 رهطم ، رشن  نارهت :  رشن : تاصخشم 

ص 85 يرهاظ : تاصخشم 

لایر  3500 8-71-5839-964 کباش :

یلبق یسیون  تسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 

.اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیون  تسرهف  تشاددای :

 . 38ق  - 94 مراهچ ،  ماما  ع ،)   ) نیسح نب  یلع  عوضوم :

اهمایق اهشبنج و  خیرات --  نایوما --  عوضوم :

خ 2س 9  / BP43 هرگنک : يدنب  هدر 

297/954 ییوید : يدنب  هدر 

م 714-80 یلم : یسانش  باتک  هرامش 

همدقم

هیحان ي زا  اهنت  تیمولظم  نیا  دـنا و  هدوب  مولظم  هتـسویپ  تلیـضف ، ياـه  هصرع  یماـمت  ناـنامرهق  نیا  مالـسلا  مهیلع  هعیـش  ناـماما 
.تسین نانمشد  زا  رتمک  تهج  نیا  رد  هاگآان  ناتسود  مهس  هک  هدوبن  نانمشد 

نیرت ساسح  رد  هک  یماما  .دنا  هدناشن  شا  هرهچ  رب  يرتشیب  تیمولظم  رابغ  هک  تسا  ناکاپ  نیا  هرمز ي  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
ياه هبطخ  اب  هک  یماما  تسا ؛ هدـیناهر  یمتح  رطخ  زا  ار  مالـسا  ناـیک  هتفرگ و  شود  هب  ار  تماـما  ملع  اـه  هرود  نیرت  یناـقفخ  و 

.تسا مالـسلا  هیلع  يولع  تعاجـش  تریغ و  عبط ، تعانم  تزع ، لبمـس  هک  یماما  تسا ؛ هتخاس  هنادواج  ار  اروشاع  شا  هنارگاـشفا 
! دنا هتخاس  وا  زا  طاشن  یب  لاح و  یب  هشیمه  يا  هرهچ  راوگرزب  ماما  مان  هب  رامیب »  » دنوسپ ندوزفا  اب  هاگآان  یخرب  اما 

حرش هب  ور  نیا  زا  میتسه ، نامرهق  ماما  نیا  هرهچ ي  زا  فیرحت  ندودز  یپ  رد  دوخ  كدنا  ناوت  دح  رد  رصتخم  راتـشون  نیا  رد  ام 
مالسلا هیلع  داجس  ماما  همان ي  یگدنز 
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هحفص 8] ]

: میا هتخادرپ  لصف  راهچ  رد  ترضح  نآ  یسامح  يامیس  میسرت  هب  هکلب  هتخادرپن 

.تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  اروشاع  تضهن  رد  ترضح  نآ  شقن  هک  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  نارود  یسایس  عاضوا  لوا : لصف 

مهم مایق  هس  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  شقن  لصف  نیا  رد  .ترـضح  نآ  هرود ي  ياه  مایق  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  مود : لصف 
نیباوت و مایق  هنیدم و  مایق  ینعی  وا  هرود ي 
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.تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  راتخم  مایق 

یگنهرف و یـسایس ، شقن  تماما و  هرود ي  زا  راصتخا  هب  هک  گنهرف ، هصرع ي  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هریـس ي  موس : لصف 
.تسا هدش  هتفگ  نخس  ترضح  نآ  یعامتجا 

هریخذ ي نیا  هیداجـس ، هفیحـص ي  زا  لصف  نیا  رد  هک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  روبز  هیداجـس ، هفیحـص ي  مراهچ : لصف 
.تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  مالسلا  مهیلع  ناماما  فراعم  دنمشزرا 

رظندیدجت اب  کنیا  هدیـسر و  پاچ  هب  تایرـشن  یخرب  رد  هناگادج  تروص  هب  باتک  نیا  بلاطم  زا  يا  هراپ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
هرهچ ي زا  فیرحت  ندودز  هک  هعومجم  نیا  فده  تسا  دیما  ددرگ ، یم  نادنم  هقالع  میدـقت  رـضاح  تروص  هب  دـنچ  یتافاضا  و 

.دشاب هدیدرگ  نیمأت  تسا  نافراع  ماما 

نایاپ هب  ناوارف  تقد  اب  دـنتفرگ و  هدـهع  هب  ار  رثا  نیا  شیاریو  میظنت و  هک  یلو  داتـسا  نیـسح  ياـقآ  باـنج  تاـمحز  زا  ناـیاپ  رد 
.ددرگ یم  رکشت  دنتشاد  لوذبم  نآ  هئارا  رد  ار  هقیلس  نیرتهب  هک  نآ  یمارگ  رشان  زا  زین  دندرب و 

مق هیملع ي  هزوح ي 

یمتاخ دمحا  دیس 

هحفص 9] ]

مالسلا هیلع  داجس  ماما  نارود  یسایس  عاضوا 

داجس ماما  تماما  هرود ي 

.تسا هدیـسر  تداهـش  هب  .ه ق  لاـس 95  رد  هدـش و  دـلوتم  .ه ق  لاس 38  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نیخروم ، روهـشم  لـقن  قبط 
هیلع یبتجم  ماما  تماما  هرود ي  لاس  هد  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  كرابم  رمع  رخآ  لاس  ود  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نیارباـنب ،

ای 24 دودح 23  ناشفیرش  نس  البرک  يارجام  رد  هدرک و  كرد  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  تماما  هرود ي  لاس  هدزای  مالـسلا و 
.تسا هدوب  لاس 

دوخ نایناورم  نایوما و  هک  تسا  يا  هرود  .تسا  ناماما  تماما  ياه  هرود  نیرت  یناقفخ  زا  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  تماما  هرود ي 
حتاف يزوریپ ، زا  تسمرس  ار 

هحفص 10] ]

.دندید یم  تسایس  نادیم  بیقر  یب 

هیما ینب  ياه  تسایس 
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هراشا

هک دـندوب  یلک  تسایـس  دـنچ  لابند  هب  دوب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  مالـسا  هک  باـن  مالـسا  يدوباـن  يارب  هرود  نیا  رد  اـه  يوما 
: زا دنترابع 

همئا تیصخش  رورت 

نایوما .دراد  يوما  هاگتسد  رد  یخنرس  دوش ، یم  هدید  مالسلا  مهیلع  همئا  هب  تبسن  تمهت  غورد و  زا  هچ  ره  هک  تسا  نیا  تقیقح 
یتحار هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوبن ، مالـسلاامهیلع  يربک  بنیز  داجـس و  ماما  ياه  يرگنـشور  رگا  هک  دـنتفر  شیپ  اجنآ  ات 

.تسا هدیدرگ  شیوخ  نتشک  ببس  دوخ ، هک  دش  یم  حرطم  روط  نیا  دندرک و  یم  یفرعم  یجراخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

[1 [ ؛ اَنُّبُِحی اًلُجَر  َنوُرْشِع  ِهَنیِدَْملا  َهَّکَِمب َو  اَم  »

« . دنشاب هتشاد  تسود  ار  ام  هک  دنتسین  رفن  تسیب  هنیدم  هکم و  رد 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

[. 2 « ] اوُُرثَک اوُقَِحل َو  َساَّنلا  َّنِإ  َُّمث  ًهَثاََلث … - اَّلِإ  ِْنیَسُْحلا ع  َدَْعب  ُساَّنلا  َّدَتْرا  »

« . دندش هدوزفا  جیردت  هب  سپس  رفن ، هس  رگم  دنتشگ  دترم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  دعب  مدرم 

هحفص 11] ]

.تسا یگنهرف  یسایس و  دادترا  هکلب  تسین ، یهقف  حلطصم  دادترا  دادترا ، نیا  هک  تسا  حضاو  رپ 

هعیش رب  يداصتقا  راشف 

زور دنچ  نارذگ  يارب  دـننک و  تیدوجوم  مالعا  دـنناوتن  ات  دـندوب  يداصتقا  راشف  تحت  نایعیـش  نایوما ، تموکح  نارود  لوط  رد 
.دنروآ يور  اهنآ  رابرد  هب  دنشاب  روبجم  یگدنز ،

یگنهرف تسایس 

.دنتخادرپ دساف  گنهرف  قیرزت  هب  هکنیا  مود  دنتشاد و  هگن  ینادان  رد  ار  مدرم  هکنیا  لوا  دوب : دعب  ود  ياراد  تسایس  نیا 

هک دندرک  دای  مسق  یـسابع  هفیلخ ي  نیلوا  حافـس  سابعلا  یبا  دزن  ماش  ياهدرمریپ  زا  رفن  هد  میناوخ : یم  خیرات  رد  تهج  نیمه  هب 
.دشاب هتشاد  هیما  ینب  زا  ریغ  یموق  يدنواشیوخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  میتشادن  رواب  نونکات  ام 
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دنتخادرپ نیغورد  ثیداحا  نتخاس  هب  باتک ، لها  ياه  ناملسم  هزات  نازادرپ و  غورد  ثیدح ، ناناگرزاب  مینیب  یم  مه  مود  دعب  رد 
.دش یم  سیردت  یگنهرف  زکارم  مامت  رد  ثیداحا  نیا  يوما ، تفالخ  هاگتسد  روتسد  هب  یتح 

تنوشخ نینهآ و  تشم  تسایس 

هنومن ي دنچ  موش ، تسایـس  نیا  میـسرت  يارب  .تسا  هدوب  جیار  رایـسب  اه  یناورم  اه و  يوما  تموکح  هرود ي  مامت  رد  هویـش  نیا 
: تسا هجوت  لباق  ریز 

ناج و سرت  زا  نایعیش  ناورم ، تموکح  مایا  رد  دیوگ : یم  يدوعسم  - 1

هحفص 12] ]

.دندش یم  یفخم  ناشلام 

[7 [ ؛ مهلاوما مهؤامد و  ردهت  ضرألا ، راطقا  یف  بلطت  هعیشلا  تناک  و  نونمؤملا …  همایا  یف  یفختساف  »

« . دوبن ناما  رد  ناشلام  ناج و  دندرک و  یم  بیقعت  ار  اه  نآ  دندش و  یفخم  نایعیش 

: تفگ یم  ناورم  نب  کلملادبع  - 2

[8 [ ؛ هقنع تبرض  الا  اذه  یماقم  دعب  هللا  يوقتب  دحأ  ینرمأی  «ال 

« . دز مهاوخ  ار  شندرگ  هک  نآ  رگم  درک ، دهاوخن  اوقت  هب  رما  متسه  هک  یماقم  نیا  رد  ارم  یسک 

نیا رد  نایدـیزی  .تسا  ناقفخ  جوا  هدـنهد ي  ناشن  زین  داتفا  قافتا  هرح »  » رد اروشاع ، هثداـح ي  زا  دـعب  هک  یکاـنلوه  تاـیانج  - 3
[. 7  ] .دراد مرش  نآ  نتشون  زا  ملق  هک  دنداد  تروص  یعیاجف  هثداح 

و تشک ، ار  رفن  رازه  یس  دص و  تسایس ، نیا  يارجا  رد  جاجح  - 4

هحفص 13] ]

رفن رازه  داتشه 
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.دوب یفاک  مه  نآ  هب  نظ  ماهتا و  هکلب  ندوب ، هعیش  طقف  هن  تنوشخ  همه  نیا  يارب  و  [ 8  ] .دندوب سوبحم  جاجح  نادنز  رد 

هب ار  ریت  نیرخآ  هک  دـندوب  هشیدـنا  نیا  رب  هیما  ینب  ـالبرک ، نینوخ  هعقاو ي  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  ندـناسر  تداهـش  زا  سپ 
هک دوب  یفده  هب  یبایتسد  رطاخ  هب  البرک ، هعقاو ي  زا  سپ  لوا  ياهزور  رد  دیزی  راتفر  دندیسر و  يزوریپ  هب  دندز و  لیـصا  مالـسا 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  رس  هدهاشم ي  زا  سپ  يور  نیا  زا  .دنسرب  نآ  هب  دندوب  هدشن  قفوم  شدادجا 

 …« اوُدِهَش ٍرْدَِبب  یِخاَیْشَأ  َْتَیل  »

: دیوگب ربنم  رب  ات  درک  راداو  ار  وا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دروخرب  .دمآ  راک  يور  دیزی  نب  هیواعم  شدنزرف  دیزی ، زا  دعب 

رد .متـسین » هفیلخ  رگید  نم  مدرم ، يا  .منک  لابند  ار  اـهنآ  هنابـصاغ ي  تسایـس  مهاوخ  یمن  نم  دـندوب و  بصاـغ  مردـپ  مدـج و  »
.تسا هدیشکن  لوط  رتشیب  زور  لهچ  شتفالخ ، تدم  مینیب  یم  هجیتن 

.دندروآ راک  رـس  رب  ار  مکح » نب  ناورم   » اهنآ دـنا  هداد  تسد  زا  ار  تیعقوم  دـنریگن ، تسد  هب  ار  تردـق  رگا  هک  دـندید  نایناورم 
رب ناورم  یتقو  .دندوب  هتفریذپن  ار  وا  مه  یمود  یلوا و  .دوب  هدش  دـیعبت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  هک  تسا  یـسک  مکح 

[. 7  ] .دیربب نیب  زا  ار  شلام  ناج و  دینک و  ریگتسد  ار  وا  دیدید  ار  يا  هعیش  اج  ره  درک : مالعا  يا  همان  شخب  یط  دمآ ، راک  رس 

هحفص 14] ]

ار جاجح »  » هک دوب  وا  .دیسر  تموکح  هب  ناورم » نب  کلملادبع   » شرـسپ نآ  زا  سپ  دوبن و  رتشیب  یهام  دنچ  ناورم  تفالخ  تدم 
یتح تخاس و  طلسم  ناناملسم  رس  رب  درک و  باختنا 
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.دراد هگن  دوخ  تموکح  ياقب  ظفح و  يارب  ار  جاجح  هک  درک  شرافس  دوخ  نیشناج  دیلو »  » هب مه  گرم  مد  ات 

یمیرح درک و  تموکح  هناملاظ  رگمتس ، نامکاح  رگید  دننامه  زین  وا  .دیـسر  تموکح  هب  کلملادبع  نب  دیلو  کلملادبع ، زا  دعب 
.دوبن لئاق  تاسدقم  نید و  يارب 

باـن مالـسا  ناـیک  شیوخ ، یهلا  ریبدـت  اـب  دـش و  تماـما  میظع  تیلوؤـسم  راد  هدـهع  يا  هرود  نینچ  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
رفعج دیـس  همـالع  یناـنبل  قـقحم  ریبـعت  هب  دـیناهر و  رطخ  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـهأ  بتکم  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم 

« . درک هدنز  ون  زا  ار  مالسا  هرود ، نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  [ 8 [ ؛ دیدج نم  مالسالا  ثعاب  داجسلا  مامالا  : » یضترم

اروشاع تضهن  ءایحا 

هراشا

ءایحا مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  نادیهش  رالاس  تداهـش  زا  دعب  مالـسلا  مهیلع  هعیـش  ناماما  ریذپان  رییغت  تباث و  ياه  تسایـس  زا 
ناماما .دوب  اروشاع  تضهن 

هحفص 15] ]

ار ناشناتسود  نایعیش و  دنتسج و  یم  هرهب  نادیهش  رالاس  نینوخ  تضهن  نتـشاد  هگن  هدنز  يارب  یتصرف  ره  زا  مالـسلا  مهیلع  هعیش 
ناماما تسا و  يراکادف  راثیا و  تعاجش ، ینید ، تریغ  راختفا  رپ  مچرپ  اروشاع  تضهن  هک  اریز  دندرک ، یم  شرافس  رما  نیا  هب  زین 

ار اروشاع  تضهن  هنوگچ  ناماما  هک  عوضوم  نیا  هرابرد ي  .دنامب  هدنز  یعیـش  عماوج  رد  اه  شزرا  نیا  دنتـساوخ  یم  نآ  ءایحا  اب 
نیا ءایحا  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  شور  ات  مینآرب  ثحب  نیا  رد  اما ، [ 9  ] .میا هتفگ  نخس  رگید  ياج  رد  دنتـشاد  هگن  هدنز 

.مینک یفرعم  یهلا  تضهن 

اروشاع تضهن  ءایحا  ياه  شور 

هراشا

، تماما ءاقب  تحلـصم  يارب  اروشاع  زور  رد  ترـضح  نآ  رگا  دـش و  عورـش  اروشاع  زور  رـصع  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تماما 
بـش نامه  رمـش  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  .دناسر  یم  تداهـش  هب  زین  ار  ناشیا  اروشاع  رـصع  نامه  رد  نمـشد  دـندش ، یمن  رامیب 

[. 10 [ ؟ یشک یم  ارچ  ار  رامیب  نیا  تفگ : ملسم  نب  دیمح  مان  هب  یصخش  .تفر  ناشیا  غارس  هب  ترضح  ندناسر  تداهش  هب  يارب 

: تشاد هگن  هدنز  شور  دنچ  اب  ار  اروشاع  هثداح ي  شیوخ ، تماما  لاس  لوط 35  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

هحفص 16] ]

یفطاع ياه  شور 
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ءادهشلادیس رب  هیرگ 

لقن .تسوا  يراکادف  هسامح ي  ءایحا  دیهش  رب  هیرگ  .دنزجاع  نآ  میـسرت  زا  نایب  ملق و  هک  یمایپ  تسا ؛ مایپ  لماح  کشا  هیرگ و 
.دـنداد بقل  خـیرات  هناگ ي  جـنپ  نیئاکب  زا  یکی  ار  وا  هک  تسیرگ  شیوخ  مولظم  ردـپ  يازع  رد  يدـح  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا 

[. 11]

: دومرف یم  درک و  یم  وگزاب  ار  البرک  زادگناج  بئاصم  ترضح  دندیسرپ ، یم  ترضح  نآ  زا  ار  هیرگ  همه  نآ  زار  یتقو 

« . دینکن تمالم  ارم  ینومولت ؛ «ال 

کی هک  نآ  زا  سپ  بوقعی ، انامه  تام ؛…  هنا  ملعی  مل  نزحلا و  نم  هانیع  تضیبا  یتح  یکبف  هدلو  نم  اطبس  دقف  بوقعی  ناف  »… 
« . تشادن شدنزرف  گرم  هب  نیقی  هک  یلاح  رد  دش ، دیفس  شیاه  مشچ  هصغ  زا  ات  تسیرگ  ردق  نآ  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  دنزرف 

هک یلاح  رد  [ 12 [ ؛ ادبأ یبلق  نم  بهذی  مهنزح  نورتف  هدحاو ، هادغ  یف  نوحبذی  یتیب  لهأ  نم  الجر  رـشع  هعبرأ  یلا  ترظن  دق  «و 
»!؟ دورب نوریب  ملد  زا  اه  نآ  غاد  دیراد  عقوت  دندیرب  رس  ارم  تیب  لهأ  زا  رفن  هدراهچ  زور ، مین  کی  رد  مدید  دوخ  مشچ  هب  نم 

هحفص ]
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[17

تخوس بوقعی  رگا  فسوی  کی  يور  قارف  زا 

ارم لد  نینوخ  هدرک  فسوی  ود  داتفه و  رجه 

یم درک و  یم  موـلظم  نآ  يازع  رد  نتـسیرگ  هب  بیغرت  زین  ار  ناـنمؤم  هکلب  تسیرگ ، یم  شراوـگرزب  ردـپ  گوـس  رد  اـهنت  هن  وا 
: دومرف

ره [ 13 [ ؛ اباقحأ اهنکسی  افرغ  هنجلا  یف  اهب  یلاعت  هللا  هأوب  هدخ  یلع  لیست  یتح  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  لتقل  هانیع  تعمد  نمؤم  امیأ  »
رد ییاه  هفرغ  وا  يارب  دـنوادخ  دوش ، يراـج  شا  هنوگ  رب  کـشا  هک  دـیرگب  ردـق  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  رب  هک  ینمؤم 

« .دیزگ دهاوخ  تماقا  نآ  رد  دبا  ات  هک  دزاس  یم  هدامآ  تشهب 

هداس یلیخ  اما  .تسا  هتخاـس  نادواـج  هدز و  دـنویپ  اـه  ناـج  هب  ار  یهلا  تضهن  نیا  ـالبرک ، مولظم  يازع  رد  اـه  کـشا  نیا  يرآ ،
زا نامز  رورم  اب  دشاب ، دایز  مه  ردق  ره  غاد ، هک  ارچ  .دشاب  هتشاد  اه  هیرگ  نیا  يارب  یفطاع  یهیجوت  اهنت  یسک  هک  تسا  یـشیدنا 

گوس رد  تبیصم ، زاغآ  ياهزور  ترارح  نامه  هب  رمع  رخآ  ات  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  یلاح  رد  دوش ؛ یم  هتساک  نآ  ترارح 
اه و هیرگ  نیا  رگا  .دوب  نوخ  مایپ  غالبا  نارگمتـس و  هیلع  شورخ  موادم و  دایرف  اه ، هیرگ  نیا.تسیرگ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 

دیـس ترـضح  ياه  هیرگ  .داـتفا  یم  طاـشن  توارط و  زا  اـی  دـش و  یم  وحم  اـه  هرطاـخ  زا  اروشاـع  هثداـح ي  اـسب  هچ  دوبن ، اـهدای 
هقیدص ي ترضح  ياه  هیرگ  دننامه  مالسلا ، هیلع  نیدجاسلا 

هحفص 18] ]

.تشاد دوخ  اب  ار  تماما  دنلب  ياوتحم  مایپ و  مالسلاامهیلع ، هرهاط 

اروشاع هثداح ي  يروآدای 

زا هثداح  نیا  هک  دادن  هزاجا  رذگهر ، نیا  زا  درک و  یم  دای  اروشاع  زادگناج  هثداح ي  زا  تبـسانم  ره  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
اه لد  رد  نارگمتس  زا  یمئاد  قیمع و  یترفن  راک ، نیا  اب  ترضح  .دورب  اهدای 
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.تشاد یم  گرزب  ار  البرک  نانیرفآ  شزرا  اه و  شزرا  هتسویپ ، تشاک و  یم 

: دومرف یم  تخیر و  یم  کشا  تسشن  یم  هرفس  رس  رب  هاگ  ره  ماما  نآ  هک  تسا  لقن 

« .دش دیهش  هنشت  بل  هنسرگ و  ربمغیپ  رسپ  اناشطع ؛ هللا  لوسر  نبا  لتق  اعئاج ، هللا  لوسر  نبا  لتق  »

شکرابم ياه  کشا  هک  درک  یم  هیرگ  ردق  نآ  داتفا و  یم  ردپ  شطع  دای  هب  دشونب ، ات  تفرگ  یم  ار  یبآ  فرظ  هک  یماگنه  هب  و 
: دومرف یم  دندیسرپ ، یم  ار  هیرگ  ببس  نوچ  دش و  یم  طولخم  بآ  اب 

زا ار  مردـپ  هک  یلاـح  رد  منکن ، هیرگ  هنوگچ  [ 14 [ ؛ شوحولا عابـسلل و  اقلطم  ناک  يذـلا  ءاملا  نم  یبأ  عنم  دـق  یکبأ و  فیک ال  »
»!؟ دندرک عنم  تسا  دازآ  مه  ناگدنرد  شوحو و  يارب  هک  یبآ 

: دومرف تخیر و  کشا  داتفا ، لیقع  لآ  یلع و  نب  سابع  دنزرف  هللادیبع  هب  ترضح  مشچ  يزور 

هحفص 19] ]

ینعی  ) دندوب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  نانآ  ناردپ  هک  ینیمزرس  دای  هب  نم  [ 15 [ ؛ مالسلا هیلع  نیسحلا  عم  مهئابآ  فقوم  رکذأ  ینا  »
« .متفا یم  البرک )

نیسح ماما  ترایز  رب  هیصوت 

.دوب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  ناوارف  هجوت  دنتفرگ ، راک  هب  اروشاع  تضهن  ءایحا  يارب  ناماما  هک  ییاه  هویش  زا 

، نادیهش رالاس  ترایز  هب  بیغرت  هیصوت و  اب  مالسلا  مهیلع  ناماما  اذل  تسوا ؛ اب  تعیب  مالعا  روزم و  اب  رئاز  یحور  طابترا  ترایز ،
یلو تسا ، دـیکأت  دروم  مالـسلا  مهیلع  ناماما  همه ي  ترایز  هتبلا ، .دنتـشاد  هگن  دـیواج  هدـنز و  هشیمه  يارب  ار  یهلا  تضهن  نیا 

باتک رد  ناوت  یم  ار  اه  نآ  هعومجم ي  هک  تسا  دایز  هداعلا  قوف  هدیسر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  بیغرت  رد  هک  یتایاور 
دندوب نآ  یپ  رد  هیصوت  نیا  اب  ناماما  .تفای  هیولوق  نبا  تارایزلا  لماک  سیفن 
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مالسلا هیلع  داجس  ماما  یتح  [ 16  ] .دننک تعیب  شسدقم  ياه  نامرآ  اب  دنریگ و  رارق  نادیهش  رالاس  رگنـس  رد  هتـسویپ  نایعیـش  هک 
.دنتفر مالسلا  هیلع  نادیهش  رالاس  ترایز  هب  راب  دنچ  هنایفخم  دوخ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ات دـیزگ  تماقا  نآ  رد  لاـس  نیدـنچ  درک و  اـپرب  يا  همیخ  رهـش  نوریب  رد  هنیدـم ، هب  تشگزاـب  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  »
ترتع نانمشد  اب  یتاقالم 

هحفص 20] ]

« .دشاب هتشادن 

: تسا هدمآ  تیاور  نیا  همادا ي  رد  و 

[17 [ ؛ ِِهْلِعف ْنِم  َِکلَِذب  ُرَعُْشی  َال  مالسلا َو  امهیلع  ِهِّدَج  ِهِیبَِأل َو  ًاِرئاَز  ِقاَرِْعلا  َیلِإ  ِهِماَقَِمب  ِهَیِداَْبلا  َنِم  ُریِصَی  َناَک  «َو 

« .دش یمن  هجوتم  یسک  یلو  دمآ ، یم  قارع  هب  شیوخ  دج  ردپ و  ترایز  دصق  هب  تدم  نیا  لوط  رد  هتسویپ  ترضح 

ماما زا  دیوگ : یم  یلامث  هزمحوبا ي  .تشاد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  يدایز  شرافـس  زین  شیوخ  راتفگ  رد  ترـضح  نآ 
: دومرف مدیسرپ ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  دروم  رد  مالسلا  هیلع  داجس 

؛ هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  قحب  فختـسا  دقف  هرزی  مل  نمف  رهـش ، لکف  ردقت  مل  ناف  هعمج ، لکف  ردقت  مل  ناف  موی ، لک  هرز  »
.راب کی  یهام  یناوت  یمن  رگا  رابکی ، يا  هتفه  یناوت  یمن  رگا  نک ، ترایز  ار  ترضح  زور  ره  [ 18]

« .تسا هدرمش  کبس  ار  هللا  لوسر  قح  تقیقح  رد  دنکن  ترایز  ار  ترضح  الصا  هک  یسک  سپ 

نادیهش رالاس  تبرت  رب  هدجس 

ییاج ات  تسا ، نادیهش  رالاس  كاپ  تبرت  رب  هدجس  هب  هیصوت  اروشاع ، تضهن  ءایحا  يارب  مالسلا  مهیلع  ناماما  رگید  ياه  هویش  زا 
.دراد يرترب  رگید  سدقم  نکاما  همه ي  كاخ  رب  هدجس  زا  ترضح  تبرت  رب  هدجس  هک 

ادخ و هب  قشع  یگدازآ ، تبرت  رب  هدجس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  هدجس 

هحفص 21] ]

رالاس تبرت  رب  هدجس  تسا ؛ نید  هار  رد  يراکادف  راثیا و 
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.تسا نادیهش  اب  دهع  دیدجت  قح و  هار  ناراکادف  تارطاخ  روآدای  نادیهش 

قشع دزومآ و  یگدازآک  وت  كاپ  تبرت 

زونه تسا  نارظن  بحاص  هدید ي  همرس ي 

يالوم هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  هژیو ي  میرکت  دروم  زاغآ  زا  ناگدازآ ، رورس  نامولظم و  دیس  يراکادف  ساپ  هب  تبرت  نیا 
ماما كاپ  تبرت  زا  يرادـقم  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .تسا  هدوب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ناـیقتم 

[. 19  ] .درک یم  هدجس  نآ  رب  زامن  ماگنه  هب  تشاد و  دوخ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح 

همه زا  رت  مهم  یلو  دوب ، اروشاع  تضهن  ءایحا  يارب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یفطاع  ياه  هویـش  زا  يا  هشوگ  اهنت  هدش  رکذ  دراوم 
.میزادرپ یم  نآ  هب  اروشاع  تضهن  ءایحا  رد  ناشیا  شور  نیمود  ناونع  هب  هک  تسا  ترضح  نآ  یسایس  ياه  شور  اه  نیا  ي 

یسایس ياه  شور 

هراشا

، رگید سأر  رد  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نادیهش  رالاس  نآ  سأر  رد  هک  یعلـض  هس  تسا  یثلثم  نوچمه  اروشاع  تضهن 
ترضح نآ  نارای  راصنا و  موس ، سأر  رد  مالسلاامهیلع و  بنیز  ترضح  البرک  نزریش  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح 

.دنراد رارق 

ماما یتسرپرس  هب  نادیهش  رورس  یغیلبت  ناوراک  رگا  دیدرت ، نودب 

هحفص 22] ]

.دندومن یم  یهلا  رون  ءافطا  رد  یعس  هدرتسگ  شالت  اب  نایدیزی  دنام و  یم  ماکان  البرک  بالقنا  دوبن ، مالسلا  هیلع  داجس 

.دیزگرب نادیهش  نوخ  زا  يرادساپ  يارب  یساسا  مهم و  راکهار  هس  تراسا ، تدم  لوط  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

نمشد رورغ  تهبا و  نتسکش 

ار يزوریپ  نیا  هک  دنتـشاد  هدرتسگ  شالت  يزوریپ  زا  تسمرـس  دـندید و  یم  عزانمالب  حـتاف  ار  دوخ  البرک  هثداـح ي  رد  نایدـیزی 
ود نیا  مالسلاامهیلع ، بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  یلو  دنهد ، رارق  البرک  شخب  يدازآ  ناریسا  ریقحت  يارب  يزیواتسد 

نانمـشد يارب  ینیع  تروص  هب  ار  تراهط  نادـناخ  تزع  دـندرک و  دروخرب  نایرج  نیا  اب  تدـش  هب  یحو ، بتکم  هدـش ي  تیبرت 
رداص خیرات  ناگدازآ  نیا  زا  دهد  تلذ  زجع و  يوب  هک  ینخـس  هجو  چیه  هب  تراسا  تدم  لوط  رد  هک  يروط  هب  دـندومن ، مسجم 
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رورغ زا  یناوارف  دراوم  هنیمز  نیا  رد  .تسا  رود  هب  مالسلاامهیلع  یلع  همطاف و  بتکم  ناگدش  تیبرت  تحاس  زا  تلذ  هک  ارچ  دشن ،
: مینک یم  هراشا  نآ  هنومن ي  ود  هب  هک  دراد  دوجو  نانآ  ینکش 

.نیسحلا نب  یلع  انأ  دومرف : دیسرپ ، ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مان  ییانتعا  یب  اب  يا  هسلج  رد  دایز  نبا  فلا - 

؟ تشکن ادخ  ار  نیسحلا  نب  یلع  رگم  تفگ : دایز  نبا 

.دادن یباوج  مالسلا  هیلع  ماما 

؟ ینز یمن  فرح  ارچ  تفگ : دایز  نبا 

زا رت  گرزب  دش و  یم  هدیمان  یلع  مه  وا  هک  متشاد  يردارب  دومرف : ماما 

هحفص ]
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[23

.دنتشک ار  وا  مدرم ، دوب ، نم 

: دومرف خساپ  رد  ترضح  .درک  رداص  ار  ماما  لتق  روتسد  تفشآرب و  ماما  تحارص  تراسج و  نیا  زا  دایز  نبا 

[. 20 [ ؛ ُهَداَهَّشلا اَنَتَماَرَک  ٌهَداَع َو  اََنل  َْلتَْقلا  َّنَأ  َتِْملَع  اَم  ِینُدِّدَُهت َأ  ِْلتَْقلِاب  «َأ 

»!؟ تسام تمارک  تداهش  ام و  مارم  ندش  هتشک  هک  یناد  یمن  رگم  یناسرت ؟ یم  نتشک  زا  ارم 

هیلع داجس  ماما  هب  باطخ  مدرم  ربارب  رد  دوب ، هدروآ  سلجم  نیا  رد  مه  ار  تیب  لهأ  ناریسا  هدرک و  اپرب  دیزی  هک  یـسلجم  رد   - ب
! درک هچ  تردپ  اب  ادخ  هک  يدید  تفگ : مالسلا 

.میا هدیدن  تسا  يراج  نیمز  نامسآ و  رد  شمکح  هک  یهلا  ياضق  زج  ام  دومرف : گنرد  یب  ماما 

.تشک ار  وا  ادخ  هک  یتسه  یسک  رسپ  وت  تفگ : دیزی 

ادمع ار  ینمؤم  سک  ره  هک  دیامرف  یم  نآرق  رد  دنوادخ  و  یتشک ، ار  وا  وت  هک  متسه  یسک  رسپ  نم  دومرف : تماهـش  لامک  اب  ماما 
.دوب دهاوخ  راتفرگ  یهلا  باذع  هب  دبا  ات  منهج  رد  دشکب ،

اب ماما  یلو  درک ، رداص  ار  ماما  لتق  روتسد  ناوارف  مشخ  اب  دنک ، لمحت  ریـسا  کی  زا  ار  هدنبوک  نانخـس  نیا  تسناوت  یمن  هک  دیزی 
: دومرف تیعطاق 

ایصوا ایبنا و  لتق  مکح  دنناوت  یمن  هدش  دازآ  ناریسا  نادنزرف  هاگ  چیه  »

هحفص 24] ]

[. 21 « ] .دنوش جراخ  مالسا  زا  رگم  دننک ، رداص  ار 

« ِراَّفُْکلا یَلَع  ُءاَّدِشَأ   » زراب قادصم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نکش  رورغ  ریذپان و  تسکش  راوتـسا و  عضوم  زا  هنومن  ود  نیا 
.دشاب یم  [ 22]

یمومع ياه  ینارنخس  اه و  يرگاشفا 

اـشفا ار  دایز  نبا  دیزی و  تایانج  مدرم ، میظع  عامتجا  رد  ییانثتـسا  تصرف  دنچ  رد  تراسا  تدم  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
: تشاد هیکت  روحم  دنچ  رب  اه  يرگاشفا  نیا  رد  درک و 
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؛ هتفخ ياه  نادجو  ندرک  رادیب  - 1

ياشفا - 2
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؛ بولق رد  هیما  ینب  زا  ترفن  رذب  ندیشاپ  نانمشد و  تایانج 

.مالسلا هیلع  یلع  ماما  هژیو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  یفرعم  - 3

رد هتبلا  .تشاد  دـیکأت  قوف  ياـهروحم  زا  یخرب  اـی  همه  رب  غیلب ، یبـیطخ  ناونع  هب  تیعقوم ، بساـنت  هب  دروـم  ره  رد  ترـضح  نآ 
ریذـپریثأت رگن و  یحطـس  یمدرم  ناسانـش  هعماج  ناسیون و  خـیرات  قافتا  هب  نایفوک  اریز  دـیزرو ، رارـصا  لوا  روحم  رب  رتشیب  هفوک 

یم مارآ  یتلاح  ندـید  اب  نیگمـشخ و  ینخـس  ندینـش  اـب  دـندش ؛ یم  مارآ  تعرـس  هب  هدـمآ و  شورخ  هب  دوز  هک  یمدرم  دـندوب ؛
.دوب هدناودن  هشیر  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دض  تاغیلبت  نانچ  نآ  زونه  دوب و  سیسأتلا  دیدج  يرهش  هفوک  رگید  يوس  زا  .دنتشگ 

ار دوخ  هفوک ، هباطخ ي  يادتبا  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هفوک : رد  ماما  ینارنخس 

هحفص 25] ]

: دنک یم  یفرعم  نینچ 

دـسانش یم  ارم  سک  ره  مدرم ! بلاط ؛ یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  انأف  ینفرعی  مل  نم  و  ینفرع ، دـقف  ینفرع  نم  سانلا ، اـهیأ  »
« .مبلاط یبا  نب  یلع  دنزرف  نیسح  دنزرف  یلع  نم  دنادب  دسانش  یمن  هک  نآ  دسانش و  یم  هک 

: دزادرپ یم  نایدیزی  تایانج  ياشفا  هب  هاگ  نآ 

؛ ُُهلاَیِع َِیبُس  ُُهلاَم َو  َبُِهْتنا  ُُهتَمِْعن َو  ْتَِبلُس  ُُهتَمْرُح َو  ْتَکُِهْتنا  ِنَم  ُْنبا  اَنَأ  »

« .دندرک ریسا  ار  شنادناخ  دندرب و  تراغ  هب  ار  وا  لام  تمعن و  دنتسکش و  مه  رد  ار  شتمرح  هک  منآ  رسپ  نم 

؛  ٍتاَِرت َال  ٍلْحَذ َو  ِْریَغ  ْنِم  ِتاَرُْفلا  ِّطَِشب  ِحُوبْذَْملا  ُْنبا  اَنَأ  »

« .دوب وا  ندرگ  رب  یسک  نوخ  هن  دوب و  هدرک  یمتس  یسک  رب  هن  هک  یلاح  رد  دندیرب ، رس  ار  وا  تارف  رهن  رانک  رد  هک  منآ  رسپ  نم 

ًاْربَص َو َِلُتق  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  »
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؛  ًارْخَف َِکلَِذب  یَفَک 

« .تسا گرزب  يرخف  ارم  نیا  دنتشک و  هجنکش  اب  ار  وا  هک  منآ  رسپ  نم 

: هک دنز  یم  اه  نآ  هتفخ ي  نادجو  رب  کتپ  شیوخ  كانزوس  نایب  اب  دزادرپ و  یم  هفوک  مدرم  تمالم  هب  هاگ  نآ 

و هعیبلا ، قیثاوملا و  دوهعلا و  مکـسفنأ  نم  هومتیطعا  هومتعدـخ و  یبأ و  یلا  متبتک  مکنا  نوملعت  لـه  هللا ، مکتدـشان  ساـنلا ، اـهیأ  »
متلتق مکل : لوقی  ذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا  نورظنت  نیع  هیاب  مکیأرل ! هأوس  و  مکـسفنأل ، متمدق  امل  مکل  ابتف  هومتلتاق !؟

متکهتنا یترتع و 

هحفص 26] ]

؟ دیدیزرو رکم  هاگ  نآ  دیتشونن و  همان  مردپ  يارب  امش  ایآ  مهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  مدرم ! [ 23 [ ؛ یتما نم  متسلف  یتمرح ،
یمشچ هچ  اب  دیدرک ! یتشز  راک  بجع  امش ، رب  گرم  دیدمآ ؟ رد  وا  اب  راکیپ  هب  هاگ  نآ  دیتسبن و  نامیپ  دیدرکن و  تعیب  وا  اب  ایآ 

تما زا  سپ  دیتسکش ، مه  رد  ارم  تمرح  دیتشک و  ارم  نادنزرف  هک  دیوگب  امش  هب  رگا  دیرگن  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب 
!« دیتسین نم 

.دوب نانآ  هتفخ ي  ياه  نادجو  ندش  رادـیب  نآ  تدـم  هاتوک  رثا  .تدـم  زارد  رثا  مه  تشاد و  تدـم  هاتوک  رثا  مه  ینارنخـس ، نیا 
متکله و : » دنتفگ یم  دندرک و  یم  تمالم  ار  رگیدمه  نانک  هیرگ  همه  تساخرب ، مدرم  گناب  هک  دوب  هدـشن  مامت  هبطخ  زونه  اریز 

« . نوملعت ام 

ار دیزی  .مینک  یم  راکیپ  امش  نانمـشد  اب  .میراد  یم  هاگن  ار  وت  تمرح  همه  میرادربنامرف و  ام  همه ي  : » دندز دایرف  یگمه  هاگ  نآ 
امش رب  هک  یناسک  زا  ام  .میهد  ماجنا  ات  نک  رما  یهاوخ  یم  هچنآ  .میراپس  یم  امش  تسد  هب  میریگ و  یم 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  یسامح  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


« .میرازیب دنا  هدرک  متس 

: دومرف هدرک ، شنزرس  ار  نانآ  ترضح 

رب هک  یتحارج  زونه  دینک ؟ راتفر  مناردپ  ناسب  نم  اب  دـیهاوخ  یم  میروخب ! ار  امـش  بیرف  رگید  هک  اشاح  هفوک ! زاب  گنرین  مدرم  »
[. 24 « ] .دیزیخن رب  مه  ام  گنج  هب  دینکن و  يرای  ار  ام  .تسا  هتفاین  مایتلا  میراد  لد 

هحفص 27] ]

یمومع ياضف  اریز  دتسرفب ، ماش  هب  تعرس  هب  ار  ناریسا  دش  روبجم  دایز  نبا  هک  درک  ینارحب  ار  هفوک  وج  يا  هنوگ  هب  نانخس  نیا 
فده اب  اروشاع  تضهن  زا  دعب  هک  دوب  یپرد  یپ  ياه  مایق  ینارنخس ، نیا  تدم  زارد  رثا  اما  .دوب  هدش  تیانج  نیا  زا  ترفن  ياضف 

.تفرگ ناج  مالسلا  هیلع  نادیهش  رالاس  یهاوخ  نوخ 

، دوب هدرک  اپرب  شیوخ  يزوریپ  ندیـشک  خر  هب  يارب  دـیزی  هک  یمیظع  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ماش : رد  ماما  ینارنخس 
رد تلاسر  نادـناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  هب  مانـشد  اب  تساوخ  یم  هک  ار  وا  درک و  ریقحت  ار  يوما  رودزم  قلمتم و  بیطخ  ـالوا 

: تفالخ هاگتسد  میظع  ریقحت  مه  دوب و  وا  ریقحت  مه  تقیقح ، رد  هک  داد  رارق  بطاخم  نینچ  دنک ، یصقر  شوخ  دیزی  روضح 

« .دوب دهاوخ  خزود  شتآ  رد  تهاگیاج  يدیزگرب ! قلاخ  مشخ  رب  ار  قولخم  تیاضر  بیطخ ! يا  وت  رب  ياو  »

« اه بوچ  هراپ   » ینعی داوعا »  » هب ریبعت  ربنم  زا  دـیوگب ، ینانخـس  ادـخ  ياضر  رطاـخ  هب  دریگ و  رارق  ربنم  رب  تساوخ  هک  یتقو  اـیناث ،
.قیاقح فیرحت  قیالان و  درف  حدم  هن  تسا  لیاضف  قیاقح و  نایب  ياج  ربنم  اریز  درک ،

، دننک یم  ار  یسایس  ياه  هدافتسا  نیرتهب  هتفگ و  ار  نخس  نیرتابیز  دنیوگب ، نخـس  یتقو  نادناخ  نیا  تسناد  یم  نوچ  دیزی  اثلاث ،
: تفگ

هحفص 28] ]

یکدوک زا  ار  ملع  نانآ  اقز ؛ ملعلا  اوقز  دق  تیب  لهأ  نم  مهنا  »
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« .دنا هدیکم  ریش  اب 

يا هباطخ  سلجم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .دنک » اوسر  ار  نایفسوبا  نادناخ  نم و  رگم  دیآ  یمن  نییاپ  ربنم  زا  وا  : » تفگ دعب 
میسرت هب  درک و  هدافتـسا  هیما  ینب  مومـسم  تاغیلبت  ندرک  یثنخ  يارب  قیرط  نیا  زا  ترـضح  .دومرف  داریا  هنارگاشفا  جیهم و  رایـسب 

: دومرف تخادرپ و  مالسلا  مهیلع  تیب  لهأ  يالاو  هرهچ ي 

« .نانمؤم ياه  لد  رد  تبحم  تعاجش و  تغالب ، تحاصف ، ششخب ، ملح ، ملع ، تسا : هداد  ام  هب  تمعن  تفه  دنوادخ  »

، مالـسلا مهیلع  يدـهم  نیـسح ، نسح ، یلع ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  درمـش  رب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  لیاضف  هاـگ  نآ 
ات دومرف  نایب  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  دوخ  باستنا  دـعب ، .دنتـسه  اـم  زا  هللا  همحر  هزمح  راـیط و  رفعج 

بقانم لـیاضف و  زا  دروم  دودـح 90  هاگ ، نآ  .دوش  یثنخ  دـندوب  هدرک  یفرعم  یجراخ  ار  اه  نآ  هک  هفیلخ  ياه  یچراج  تاـغیلبت 
هرهچ ي زا  عافد  يارب  تصرف  نیرتهب  زا  درک و  نایب  دش  یم  هداد  مانشد  ماش  رهـش  نیا  رد  لاس  زا 30  شیب  هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

.دومن هدافتسا  ترضح  نآ  ناشخرد 

: دومرف درک و  المرب  ار  هیما  ینب  تایانج  دنار و  نخس  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  دوخ  باستنا  زا  سپس ،

« .دندیرب رس  هنشت  بل  اب  دنتشک و  هنامولظم  ار  وا  دش و  رو  هطوغ  شیوخ  نوخ  هب  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  »

هحفص 29] ]

مالسلا هیلع  داجس  ماما  .دنک  رما  نتفگ  ناذا  هب  ار  نذؤم  دش  روبجم  تفالخ  هاگتسد  هک  درک  داجیا  ینافوت  نانچ  نآ  ینارنخـس  نیا 
رد تسناوتن  رگید  دیزی  هک  دش  ینارحب  يدح  هب  وج  ماگنه  نیا  رد  .درک  هدافتـسا  تراهط  نادـناخ  یفرعم  يارب  زین  تصرف  نیا  زا 

سلجم گنرد  یب  دنامب و  سلجم 
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.دنتفر نوریب  سلجم  زا  یتحاران  تدش  زا  زین  مدرم  زا  یهورگ  .درک  كرت  ار 

نبا هب  ار  گرزب  تیانج  نیا  تفرگ و  رارق  يدیدش  یلاعفنا  عضوم  رد  دیزی  هک  يروط  هب  تشاذگ ، ار  دوخ  میظع  رثا  ینارنخس  نیا 
.دنک یهاوخرذع  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  رهاظ  رد  دش  روبجم  داد و  تبسن  دایز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  داد  روتسد  مدرم  تاساسحا  زاربا  سرت  زا  دیزی  هک  دوب  نانچ  ترـضح  نآ  ینارنخـس  یمومع  رثا 
تروص هب  ار  نآرق  داد  روتـسد  دنـشاب ، هتـشادن  زور  هلأسم ي  نیرت  مهم  هب  لاغتـشا  مدرم  هک  نآ  يارب  دـننک و  كرت  ار  ماش  هناـبش 

همه و  دنهدب ، ناشتسد  هب  ار  نآرق  تایآ  اروف  دندید  تبحـص  لوغـشم  ار  رفن  دنچ  هک  اج  ره  شنارومأم  ات  دنـسیونب  کچوک  ياه 
! دیناوخب نآرق  رگید ، ياه  فرح  ایند و  تبحص  ضوع  هک  دننک  مالعا  اج 

تیاده داشرا و 

یم نیکرشم  رافک و  دروم  رد  میرک  نآرق  .تسا  هاگآان  مدرم  داشرا  تیاده و  مالسلا  مهیلع  ناماما  ربمایپ و  ریطخ  فیاظو  زا  یکی 
: دیامرف

؛ هللا مالک  عمسی  یتح  هرجأف  كراجتسا  نیکرشملا  نم  دحأ  نا  «و 

« .دونشب ار  ادخ  مالک  ات  هد  هانپ  وا  هب  تساوخ ، هانپ  وت  زا  ناکرشم  زا  یکی  رگا  ربمایپ !

هحفص 30] ]

: تسا هدومرف  ناشیا  رفک  تلع  نایب  رد  و 

« .تسا لهج  نانیا  كرش  رفک و  هشیر ي  اریز  [ 25 [ ؛ نوملعی موق ال  مهنأب  کلذ  »

دروم رد  درک و  هدافتسا  اه  تصرف  زا  یـصوصخ  یمومع و  تروص  هب  تراسا ، تدم  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ور ، نیا  زا 
، هنومن ناونع  هب  .تخادرپ  تیادـه  داشرا و  هب  دوب  لهج  رـس  زا  ناشیاه  تفلاخم  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  نانمـشد  زا  يا  هدـع 

دعب یماش  يدرمریپ  دندوب ، هتشاد  هگن  دجسم  برد  ولج  ار  ناریسا  یتقو 
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رش زا  ار  مالسا  تخاس و  شوماخ  ار  نات  هنتف  درک و  كاله  ار  امش  هک  ار  يادخ  ساپس  تفگ : مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  مانشد  زا 
.داد تاجن  امش 

.ونشب زین  ارم  نخس  نونکا  یتخاس ، راکشآ  ار  تنورد  ياه  هنیک  وت  مدینش ، ار  تیاهفرح  دومرف : ماما 

.وگب تفگ : درمریپ 

؟ يا هدناوخ  نآرق  ایآ  دومرف : ماما 

.ما هدناوخ  يرآ  داد : باوج 

؟ يا هدناوخ  ار  [ 26 « ] یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجأ  هیلع  مکلئسا  لق ال   » هیآ ي ایآ  دومرف : ماما 

.يرآ داد : خساپ  یماش  درمریپ 

هحفص 31] ]

؟ یسانش یم  ار  ام  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.درک یعالطا  یب  راهظا  یماش  درمریپ 

.میتسه ام  یبرقلا  يوذ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناشیوخ  تیب و  لهأ  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

؟ يا هدناوخ  ار  [ 27  …« ] متمنغ امنأ  اوملعا  و   » سمخ هیآ ي  ایآ  هک  درک  لاؤس  وا  زا  هرابود 

.يرآ داد : باوج  یماش  درمریپ 

.داد تبثم  خساپ  یماش  درمریپ  [ 28 [ »؟ هقح یبرقلااذ  تآ  و   » هک يا  هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.هدب ار  اه  نآ  قح  هک  دومرف  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  میتسه  ام  یبرقلا  يذ  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دیربمایپ نادنواشیوخ  امش  یتسار  هب  تفگ : دروخ و  یناکت  یماش  درمریپ 

.داد حیضوت  دناوخ و  زاب  وا  يارب  ار  ریهطت  هیآ ي  ماما  سپس ،

درک یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  یماش  درمریپ  تشاذگ ؛ ار  دوخ  تبثم  رثا  یماش  درم  اب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هدنزاس ي  دروخرب  نیا 
زا مرازیب و  تیب  لهأ  اب  ینمشد  زا  مرب و  یم  هانپ  وت  هب  مدرک و  هبوت  ایادخ  : » تفگ راب  هس  درک و  دنلب  نامـسآ  فرط  هب  ار  اه  تسد 

اه لاس  .مراد  ترفن  نانآ  نالتاق  نانمشد و 
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هحفص 32] ]

« .مدوب هدیمهفن  ار  نآ  یلو  مدناوخ  یم  نآرق 

.درک رداص  ار  شلتق  نامرف  درمریپ ، نایرج  زا  عالطا  زا  سپ  دیزی 

نیا نایاپ  رد 
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هتیب و لهأ  نم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  عم  لتق  نم  هیمـست  باتک  ینعی  اروشاع  هثداح ي  دنـس  نیرت  یمیدق  رد  هک  تسا  ینتفگ  لصف ،
هک تسا  هدمآ  دشاب ، یم  مالسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  باحـصا  زا  يدسالا  ریبز  نب  لیـضف  نآ  ثدحم  هک  هتعیـش  هتوخا و 

.دنا هدروآ  همیخ  هب  ار  ترضح  نآ  حورجم  رکیپ  هدش و  حورجم  هدیگنج و  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح 

[. 30 « ] .ءاسنلا عم  ذخا  هنع و  هللا  عفدف  لاتقلا  ضعب  رضح  دق  ذئموی و  [ 29  ] ُثتْرا الیلع و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ناک  »

هحفص 33] ]

ترضح نآ  هرود ي  ياه  مایق  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما 

هراشا

ترضح نآ  عضوم  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  دیاب  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  یـسایس  هریـس ي  رد  هک  یثحابم  هلمج  زا 
ثحب نیا  هیذغت ي  ناونع  هب  هتکن  دنچ  دـیاب  عوضوم  نیا  قیقد  یـسررب  يارب  .تسا  راتخم  مایق  نیباوت و  مایق  هنیدـم و  مایق  ربارب  رد 

: دریگ رارق  هجوت  دروم 

مایق تیعورشم 

هک یملع  ره  ریز  دندرک ، یم  شرافس  نایعیش  هب  هتسویپ  مالسلا  مهیلع  هعیش  ناماما  -1

هک دیوش ، هارمه  نآ  اب  هاگ  نآ  دینک  زارحا  ار  مایق  نآ  تیعورـشم  ادتبا  دندومرف  یم  هکلب  دیریگن ، رارق  دـش  دـنلب  مایق  ناونع  تحت 
نیا ریغ  رد 

هحفص 34] ]

اب دـینک و  هبرجت  یکی  اب  هک  دـیرادن  ناـج  ود  امـش  هک  دنتـشاد  یم  ناـیب  نینچ  ار  نآ  تلع  .دـش و  دـهاوخ  ردـه  ناـتنوخ  تروص 
.تسین رتشیب  ناج  کی  یگدنز ! يرگید 

نا هللاوف  مکسفنال ، اورظنا  و  هل ، کیرش  هدحو ال  هللا  يوقتب  مکیلع  لوقی : مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمس  لاق : مساقلا  نب  صیع  نع  »
ملعا وه  يذلا  لجرلا  کلذب  یجی ء  هجرخی و  اهیف  وه  يذلا  نم  همنغب  ملعا  وه  الجر  دجو  اذاف  یعارلا ، اهیف  منغلا  هل  نوکیل  لجرلا 

نابتسا دق  ام  یلع  لمعی  هیقاب  يرخالا  تناک  مث  اهب ، برجی  هدحاوب  لتاقی  ناسفن  مکدحال  تناک  ول  هللاو  .اهیف  ناک  يذلا  نم  همنغب 
يا یلع  اورظناف  انم ، تآ  مکاتا  نا  مکـسفنال ، اوراتخت  نا  قحا  متناف  .هبوتلا  تبهذ  هللاو  دـقف  تبهذ  اذا  هدـحاو  سفن  هل  نکلو  اـهل ،
لآ نم  اضرلا  یلا  مکاعد  امنا  هسفن و  یلا  مکعدی  مل  اقودص و  ناک  املاع و  ناک  ادیز  ناف  دیز ، جرخ  اولوقت  .نوجرخت و ال  یش ء 

؛…  هضقنیل عمتجم  ناطلس  یلا  جرخ  امنا  هیلا ، مکاعد  امب  یف  ول  رهظ  ول  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
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[. 31]

هک نیا  تسین و  وا  يارب  یکیرـش  هک  يدـنوادخ  زا  اوقت  هب  داـب  امـش  رب  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـیوگ : مساـق  نب  صیع 
ناپوچ دبایب ، يرتهب  ناپوچ  هاگ  نآ  دراپسب  یناپوچ  تسد  هب  ار  ینادنفـسوگ  یـسک  رگا  مسق  ادخ  هب  .دینکب  ار  دوخ  ناج  تاعارم 

هبرجت یکی  اب  هک  دیتشاد  یم  ناج  ود  امش  رگا  مسق  ادخ  هب  .دنک  یم  شنیزگ  ار  وا  هدز ، رانک  ار  یلبق 

هحفص 35] ]

تـسد زا  ار  نآ  هدوهیب  رگا  هک  دیرادن  رتشیب  ناج  کی  امـش  نکلو  دوبن ! یطایتحا  یب  زا  یعنام  یگدـنز ، يرگید  اب  دـیدرک و  یم 
رارق یلمع  ره  ریز  و   ) هدادـن ردـه  ار  ناـتناج  هـک  تـسا  نآ  راوازـس  سپ  .تـشاد  دـیهاوخن  مـه  هبوـت  يارب  يا  هـنیمز  رگید  دـیهد 

دیز هب  ار  يرگ  مایق  ره  و   ) .تسیچ وا  هزیگنا ي  دینیبب  دیریگن ) رارق  ریثأت  تحت  دوز   ) درک مایق  دز و  مد  ام  زا  یـسک  رگا  دـیریگن ،)
ملاع و دیز  تسادج ) دندرک  مایق  یهلا  ریغ  ياه  هزیگنا  اب  هک  ینارگید  زا  وا  باسح   ) اریز درک ، مایق  دیز  دـییوگن  و  دـینکن ) سایق 

دیز فدـه  هکلب ) دوبن  شیوخ  ندـناشن  دنـسم  هب  تیمکاـح و  یپ  رد  زگره  وا   ) درک یمن  دوخ  هب  توـعد  ار  امـش  دوـب و  وگتـسار 
وا درپس ) یم  قح  ماما  هب  ار  تماما  و   ) درک یم  افو  شدهع  هب  دش  یم  زوریپ  رگا  دوب و  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  تیاضر  لیـصحت 

 …« دنکشب ار  بصاغ  نارگ  هطلس  تردق  هنمیه و  ات  درک  مایق 

هداعلا قوف  تیبوبحم  زا  هدافتسا  ءوس  اب  یناوارف  نابلط  تصرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  تیاور  نیا  زا 
هنافسأتم و  دندوب ، دوخ  ندیسر  تردق  هب  ددص  رد  اهنآ  مان  مالسلا و  مهیلع  تیب  لهأ  ي 
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  نخس  .دنتفرگ  یم  رارق  ریثأت  تحت  دندش و  یم  لافغا  مه  ماما  ناگتسب  زا  یخرب  ناتـسود و  زا  یـضعب  هاگ 
یمایق لماک  تیعورـشم  ات  دـیهدن و  ردـه  ار  ناتناج  هدوهیب  دـیریگن و  رارق  دایـش  ياـه  بلط  تصرف  نیا  ریثأـت  تحت  هک  تسا  نیا 

.دییوجن تکرش  نآ  رد  هدشن  زرحم  ناتیارب 

ياه مایق  مالسلا  مهیلع  ناماما  نارود  ياه  مایق  زا  يرایسب  هک  اج  نآ  زا  -2

هحفص 36] ]

، تسا هدوب  اه  مایق  نیا  رد  ندشن  دراو  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هژیو  هب  مالـسلا ، مهیلع  ناماما  یـشم  دوب و  تیغاوط  دض  هناحلـسم و 
هب قیقحت ، ریـسم  رد  اسب  هچ  میورب ، نئارق  دهاوش و  غارـس  دـیاب  میبایرد  اه  مایق  نیا  دروم  رد  ار  ناراوگرزب  نآ  رظن  هک  نآ  يارب  ام 

نیا اب  ماما  اسب  هچ  اریز  دـشاب ، مایق  نآ  ندوب  موکحم  رب  لیلد  دـناوت  یمن  نیا  نکل  میروخ ، رب  مایق  رادرـس  ای  مایق  زا  یماما  تمذـم 
ياه مایق  نوماریپ  تواضق  نیاربانب  .تسا  یعیبط  الماک  يرما  نیا  هک  دنک  بیذـکت  مایق  اب  ار  دوخ  طابترا  هتـساوخ  یم  اهنت  تمذـم 

يدنب عمج  کی  هب  ات  دراذـگ  مه  رانک  ار  نئارق  دـهاوش و  عومجم  هلـصوح ، اب  دـیاب  تسین ، یناسآ  راک  مالـسلا  مهیلع  همئا  نارود 
.دیسر عقاو  اب  قبطنم  حیحص و 

تداهـش زا  سپ  .تسا  هدوب  مالـسا  تما  رد  تعاجـش  هساـمح و  حور  ءاـیحا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نینوخ  ماـیق  تاـکرب  زا  - 3
رجح  » مایق لثم  یعطقم  هاتوک و  ياه  تکرح  رانک ، هشوگ و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  نامز  ات  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

تـسا نکمم  .تسا  هدـماین  دوجو  هب  هعماج  رد  یمومع  تکرح  کی  هاگ  چـیه  یلو  دوش ، یم  هدـید  هیواـعم  لـباقم  رد  يدـع » نب 
عقاو فالخ  دصرد  دص  نیا  هتبلا  هک  هتشادن ؛ دوجو  تافارحنا  دسافم و  دوش : هتفگ 
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هچ هک  دوبن  مهم  مدرم  يارب  .دوب  هدـش  گنر  مک  فیعـض و  رایـسب  ینید  تریغ  اـما  تشاد ، دوجو  تاـفارحنا  دـسافم و  اریز  .تسا 
اروشاع مایق  هجیتن ي  لقادـح  راگزیهرپ و …  رادـنید و  ای  تسا  رمخلا  براش  قساـف و  دـساف و  .دـنک  یم  تموکح  اـهنآ  رب  یـسک 
ساـسا يرگید ، زا  سپ  یکی  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  زا  سپ  ياـه  ماـیق  هک  يا  هنوگ  هب  .دوـب  یهاوـخ  مالـسا  حور  ندرک  هدـنز 

تموکح

هحفص 37] ]

.داد داب  رب  ار  هیما  ینب 

: تسا عون  ود  رب  تسا  هتفرگ  تروص  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  دعب  ياه  هرود  رد  هک  ییاه  مایق  هعومجم ي  - 4

تیب لهأ  یتسود  رهاظ  رد  دـنچ  ره  تسا ، هتفرگ  تروص  یبلط  تردـق  یناطیـش و  ياه  هزیگنا  فادـها و  اب  هک  ییاـه  ماـیق  فلا -
عون نیا  ینیع  زراب و  هنومن ي  .دندیشک  یم  كدی  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادیهـش  رالاس  یهاوخ  نوخ  هژیو  هب  مالـسلا ، مهیلع 

زا شیب  مییوگن  رگا  دندیـسر  تردق  هب  یتقو  اذل  دنتـشادن ، تموکح  هب  ندیـسر  زج  یفدـه  نانیا  .تسا  سابعلا » ینب   » مایق اه ، مایق 
.دندناسر تداهش  هب  ار  مالسلاامهیلع  همطاف  نادنزرف  دندرک و  تیانج  اهنآ  دننام  هب  لقاال  هیما  ینب 

يزوریپ تروص  رد  درک و  یم  لابند  ار  يزیتس  ملظ  سدقم  هزیگنا ي  اهنت  دوب و  یهلا  ياه  هزیگنا  فادـها و  اب  هک  ییاه  مایق  ب - 
.دنداد یم  لیوحت  مالسلا  مهیلع  هعیش  ناماما  ینعی  نآ ، یلصا  بحاص  هب  ار  تردق  دیدرت  نودب  مایق ، رد 

نیدقتعم زا  دـیز  دوب و  تسادـق  تیاهن  رد  هک  تسا  مالـسلا » هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز   » دیهـش مایق  اه  مایق  نیا  زراب  هنومن ي 
.درک یم  راذگاو  ترضح  هب  ار  تردق  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  حیرصت  هب  دش  یم  زوریپ  رگا  دوب و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تماما 

موکحم و ار  لوا  عون  ياه  مایق  مالسلا  مهیلع  هعیش  ناماما 
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(. هنایفخم اعون  هکلب  ینلع ، تروص  هب  هن  هتبلا   ) دنداد یم  رارق  دییأت  دروم  ار  مود  عون  ياه  مایق 

: میزادرپ یم  راتخم  مایق  نیباوت و  مایق  هنیدم و  مایق  نوماریپ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  عضوم  نایب  هب  کنیا  اه  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب 

هحفص 38] ]

هنیدم مایق 

هراشا

لماع ود  هک  دـسر  یم  رظن  هب  .دریگ  یم  تروص  هنیدـم  رد  ینینوخ  مایق  .ه ق ، لاس 63  رد  ینعی  اروشاع  هعقاو ي  زا  سپ  لاـس  ود 
: تسا هتشاد  یساسا  شقن  نآ  رد  هدوب و  مایق  نیا  أشنم 

نیسح ماما  تداهش  رطاخ  هب  هیما  ینب  زا  ترفن 

تسا و حیـصف  هلقاع و  ینز  وا  .تساه  هرطاخ  هدـننک ي  هدـنز  وا  ندـید  هنیدـم و  لها  نایم  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دوجو 
وا زادنیب و  ییادج  مدرم  وا و  نیب  هک  دیـسر  هنیدم  یلاو  هب  دـیزی  زا  يا  همان  تهج  نیمه  هب  .دـنراد  ماقتنا  مایق و  رب  مزع  شناهارمه 

.نک دیعبت  ار 

دیزی هاگتسد  زا  یندم  تأیه  رادید 

رظن بلج  یبیرف و  ماوع  يارب  دیزی  دندیـسر  ماش  هب  یتقو  .دـنزادرپب  عاضوا  یـسررب  هب  ات  دـنتفر  ماش  هب  هنیدـم  ناگرزب  زا  يا  هدـع 
رفس نایرج  لقن  نمض  دنتشگزاب ، هنیدم  هب  یتقو  اهنآ  یلو  .دیـشخب  اهنآ  هب  مه  يدایز  رایـسب  يایاده  درک و  ییاریذپ  اهنآ  زا  نانآ 

.تسا قساف و …  رمخلا و  براش  وا  .دنتسه  وا  شنایفارطا  دیزی و  نیمز  يور  دارفا  نیرتدب  دنتفگ :

.دندرک مایق  هلظنح » نب  هللادبع   » يربهر هب  مدرم  ماجنارس  .درک  مایق  هب  راداو  ار  هنیدم  مدرم  رابخا ، نیا 

نآ ثیبخ  درف  نیا  ياه  تیانج  .داتسرف  هبقع » نب  ملـسم   » مان هب  شیدنا  جک  هدولآ و  يدرمریپ  غارـس  مایق  نیا  یبوکرـس  يارب  دیزی 
اب دیزی  بناج  زا  راک  تیانج  نیا  دندیمان ، هبقع » نب  فرسم   » ار وا  ناناملسم  هک  دوب  دایز  ردق 

هحفص 39] ]

روتسد هنیدم ، هب  دورو  درجم  هب  دش و  هنیدم  مکاح  تسا ، لالح  وت  رب  هنیدم  مدرم  سومان  لام و  ناج و  هک  نومضم  نیدب  یمکح 
[. 32  ] .دندیسر تداهش  هب  ارجام  نیا  رد  يریثک  هدع ي  هک  درک  رداص  یناگمه  ماع  لتق 

داجس ماما  عضوم  هنیدم و  مایق 

دروآ هانپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرح  هب  زین  يریگرد  نیح  رد  .تشادن  یشقن  چیه  مایق  نیا  رد  رهاظ  هب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  یسامح  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


[. 33  ] .دناسرن یبیسآ  اهنآ  هب  یسک  دندنام و  ناما  رد  شنایفارطا  دوخ و  هنادنمدرخ ، هویش ي  نیا  اب  و 

هتفرگ تروص  یهلا  يا  هزیگنا  اب  اعطق  و  هکئالملا » لیسغ  هلظنح  نب  هللادبع   » لثم هتـسراو  يدرف  يربهر  هب  مایق  نیا  لاح ، ره  رد  اما 
.دشاب یمن  هرح  هعقاو ي  ای  هنیدم  مایق  ندرک  موکحم  يارب  یلیلد  تسا و 

، دنا هتسب  راک  هب  ار  هیقت  شور  یخیرات  ساسح و  عطقم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  ییاجنآ  زا  رکذت :
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تـسد ینوبز و  سرت ، ینعم  هب  هیقت  دوش ، یم  روصت  یهاگ  هچنآ  فالخرب  .دوش  هداد  یحیـضوت  رـصتخم  هراـب  نیا  رد  تسا  مزـال 
عون ود  رب  اه  گنج  هشیمه  هک  ارچ  .رت  قیمع  هزرابم ي  يارب  تسا و  يرپس  هیقت  هکلب  تسین ، یصخش  عفانم  يارب  مایق  زا  نتـشادرب 

زا هعیـش و  صتخم  شور  نیا  .تـسا  یفخم  هزراـبم ي  هـب  ندرک  ور  ینلع و  هزراـبم ي  نتـشاذگ  راـنک  هـیقت ، هدوـب و  درـس  مرگ و 
يالقع هریس ي  هراومه  هکلب  تسین ، نانآ  تاراکتبا 

هحفص 40] ]

.تسا هدوب  ملاع 

: تسا هدش  دراو  يریباعت  نینچ  هیقت  هرابرد ي  ام  تایاور  رد 

« .تسا نمؤم  رپس  هیقت  [ 34 [ ؛ نمؤملا هنج  هیقتلا  »

« .تسا نمؤم  هرز  هیقت  [ 35 [ ؛ نمؤملا زرح  هیقتلا  »

اب دنتشاذگ ، یم  هزرابم  نادیم  هب  اپ  ماما  رگا  .تسا  هیقت  یعقاو  ینعم  رگنایب  هنیدم ، مایق  اب  هطبار  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دروخرب 
ندوبن مهارف  لیلد  هب  یلو  دیـسرت  یمن  هزرابم  داـهج و  زا  ماـما  هچ  رگا  .دـندش  یم  ور  هبور  ـالبرک  هعقاو ي  زا  رت  نشخ  يدروخرب 

، هنایهاد ياه  تسایـس  یعیبط و  بابـسا  قیرط  زا  زین  دـنوادخ  هک  ارچ  .تسا  هیقت  نیمه  یعقاو  مالـسا  ظفح  يارب  هار  نیرتهب  هنیمز ،
.دنک یم  ظفح  ار  مالسا  تماما و  عیشت و 

نیباوت مایق 

هراشا

هدش و رادـیب  هتفخ  ياه  نادـجو  هک  دـش  ببـس  مالـسلااهیلع ، يربک  بنیز  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  هنارگاشفا ي  ياه  ینارنخس 
نآ ياـه  هقرج  نیلوا  .دـش  عورـش  هزیگنا  نیمه  اـب  نیباوت  ماـیق  .دوش  هدـنز  اـه  ناـج  رد  یهاوخ  نوـخ  یهاوـخ و  ماـقتنا  هزیگنا ي 

لاس رد  ینلع  تروص  هب  تفرگ و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  هلصافالب 

.دیدرگ زاغآ  .ه ق   65

مایق نیا  تیهام 

لابند ار  نادیهش  رالاس  نوخ  زا  یهاوخ  ماقتنا  سدقم  هزیگنا ي  مایق  نیا 

هحفص 41] ]

: دومرف هیفنح  نب  دمحم  شیومع  هب  هک  تسا  یبوخ  دهاش  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هلمج ي  نیا  هزیگنا  نیا  تسادق  رد  .درک  یم 
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هب مه  یهایـس  هدرب ي  کـی  رگا  ناـج  ومع  [ 36 [ ؛…  هترزاوم ساـنلا  یلع  بجول  تیبلا  لـها  اـنل  بصعت  اـیجنز  ادـبع  ول  مع ، اـی  »
« .دننک يرای  ار  وا  مدرم  دیاب  تساخرب  ام  زا  تیامح 

.اهراعش - 3 ناهارمه ؛ يامیس  - 2 تضهن ؛ يربهر  هرهچ ي  یسررب  - 1 تخانش : ناوت  یم  هار  هس  زا  الومعم  ار  اه  مایق  تیهام 

مرکا ربمایپ  اب  هدش و  ناملسم  هکم  حتف  زا  لبق  هک  ییاه  هرهچ  زا  تشاد ؛ هدهع  هب  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  ار  تضهن  نیا  يربهر 
دهـش : » تشاد روضح  ترـضح  ياه  گنج  ماـمت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یلوم  باـکر  رد  مه  دـعب  دوب و  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.دوب دایز  نبا  نادنز  رد  سوبحم و  البرک  يارجام  رد  و  [ 37 « ] .مالسلا هیلع  یلع  عم  اهلک  دهاشملا 

نب هللادبع  - 2 يرازف ؛ هبجن ي  نب  بیـسم  - 1 زا : دـنترابع  دـیمان ، تضهن  نارـس  زا  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  مایق  نیا  ياـه  هرهچ  رگید 
.دادش نب  هعافر  - 4 یمیمت ؛ لاو  نب  هللادبع  - 3 يدزا ؛ لیفن  نب  دعس 

ناراداوه رگید  راتفگ  تسا و  نادیهـش  رالاس  یهاوخ  نوخ  سدقم  هزیگنا ي  دوش  یم  هدید  نانیا  ياهرظن  راهظا  عومجم  رد  هچنآ 
مه مایق  نیا 
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رد

هحفص 42] ]

.تسا هدوب  نادیهش  رالاس  یهاوخ  نوخ  ياهراعش  امامت  مه  تضهن  نیا  ياهراعش  [ 38  ] .دشاب یم  اتسار  نیمه 

: تسا هتفگ  نیباوت  زا  یکی 

« .هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  نادیهش و  رالاس  یهاوخ  نوخ  ناهانگ و  زا  هبوت ي  رطاخ  هب  رگم  میدشن  مایق  نیا  دراو  ام  »

گنج تاظحل  نیرخآ  رد  یتح  .دشاب  هدش  هدنهانپ  اهنآ  زا  رفن  کی  هک  هدماین  اج  چیه  رد  هک  تسا  نآ  اعدـم  نیا  رب  رگید  دـهاش 
.دنتفریذپن دندز و  سپ  ار  همان  ناما  اهنآ  دوب ، هدمآ  همان  ناما  ناشیا  رب  نمشد  بناج  زا  هک 

: تسا هدوب  البرک  تضهن  ياهراعش  هیبش  زین  تضهن  نیا  ياهراعش 

اقاثیملا اورکذا  مکادف  یسفن 

اقافنلا اورذحا  مهورباص و  و 

اقارع یغبن و ال  هفوک  ال 

[. 39  ] اقاتعلا توملا و  دیرن  لب  ال ،

میهاوخ یم  ار  هفوک  هن  .دیـسرتب  قافن  زا  دینک و  تمواقم  .دیـشاب  روآدای  دیتسب  هک  ار  ینامیپ  ناگدـنمزر ، يا  امـش  نابرق  هب  مناج  »
« .میبای ییاهر  باذع  زا  میزابب و  ناج  ادخ  هار  رد  میهاوخ  یم  هکلب  ار ، قارع  هن  میریگب و 

اکیلا بئات  ینا  بر  ای 

[. 40  ] اکیلع يدیس  تلکتا  دق 

!« نم ياقآ  يا  تسوت  رب  مدامتعا  طقف  منک و  یم  هبوت  تهاگرد  هب  اراگدرورپ ، »

! تسا تضهن  نیا  ياهراعش  زا  یخرب  اهنیا 

دایز نبا  نایرکشل  اب  هدرولا » نیع   » مان هب  یلحم  رد  ماش  فارطا  رد  نیباوت 

هحفص 43] ]

دراو هنهرب  اپ  تسکـش ، ار  دوخ  ریـشمش  فالغ  درـص  نب  نامیلـس  رخآ ، تاعاس  رد  .دـندیگنج  هنانامرهق  هنادرم و  دـندش و  ریگرد 
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هـس دون و  نس  رد  دیـشر ، هدنامرف ي  نیا  تبقاع  .دوش » گنج  دراو  دنک ، یعقاو  هبوت ي  دـهاوخ  یم  هک  ره  : » تفگ دـش و  نادـیم 
.دیسر تداهش  هب  یگلاس 

راحتنا .تسا  ناراکادف  نارگراثیا و  هب  يرهم  یب  ندیمان ، راحتنا »  » ار مایق  نیا  اه ، یگژیو  نیا  هب  هجوت  اب 
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ناشفده هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  .تسا و  غورد  هک  دنتـشادن ؛ فدـه  ناگدـننک  مایق  نیا  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  هچ ؟ ینعی 
هفیظو ماجنا  یپ  رد  هک  تسا  نآ  سدـقم  ماـیق  دـشاب ؟ هتـشاد  یپ  رد  يزوریپ  هشیمه  هک  تسا  نآ  سدـقم  ماـیق  رگم  دوبن ، يزوریپ 

هدوب نارای  نوخ  زا  ماقتنا  اه  نآ  هیلوا ي  فدـه  و  تیلوئـسم ، ساسحا و  زوس و  رـس  زا  نادرمدازآ  نیا  مایق  دـیدرت  نودـب  و  دـشاب ،
.دنداد یمن  تیاضر  مالسلا  مهیلع  تیب  لهأ  تموکح  زا  رتمک  يزیچ  هب  دندش  یم  زوریپ  رگا  دنچ  ره  تسا ،

نیباوت مایق  داجس و  ماما 

دیاب سکعرب  یتح  تساج ، یب  یعقوت  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  بناج  زا  اه  مایق  نیا  اب  هطبار  رد  ینلع  یبتک  دنـس  کی  نتـشاد  عقوت 
ناشمـشچ لباقم  رد  هک  تشاد  رارق  هقیـضم  رد  نانچ  نآ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نوچ  .تشاد  ماما  نآ  زا  مه  ار  شهوکن  راـظتنا 

حالـس اب  دیاب  ماما  اذل  .تسا  ترـضح  نآ  نتـشک  اب  يواسم  اه  یبالقنا  اب  دمآ  تفر و  طیارـش ، نیا  رد  .دننک  یم  ماع  لتق  ار  هنیدم 
.دنامب یقاب  عیشت  بتکم  ساسا  هک  دنک  يراک  هیقت 

مایق نیا  هب  ترضح  نآ  تیاضر  هب  نانیمطا  ابیرقت  میراذگ  یم  مه  رانک  ار  ریز  دهاوش  نئارق و  یتقو  اما 

هحفص 44] ]

: مینک یم  ادیپ 

هک تسا  یعیبط  سپ  .تسا  راحتنا  ماما ، ياضر  نودـب  مایق  هک  هتـسناد  یم  بوخ  وا  هدوب و  ملـسم  هیقف  کی  درـص ، نب  نامیلـس  - 1
.دنزن مادقا  نیا  هب  تسد  ماما  تیاضر  نودب 

.تفرگ رارق  لابقتسا  دروم  مالسلا  مهیلع  تیب  لهأ  نایعیش  يوس  زا  مایق  نیا  - 2

« .دنداد یم  تبثم  خساپ  هورگ  هورگ  [ 41 [ ؛ رفنلا دعب  رفنلا  موقلا و  دعب  موقلا  مهبیجی  ناکف  »

رگا هدنامن و  بیاغ  ماما ، رظن  زا  تاکرحت  نیا  دیدرت  نودب 
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.تشاد یم  زاربا  دوب  یشهوکن  دقن و 

مالـسلا مهیلع  تیب  لهأ  زا  تیامح  رد  هک  ار  یتکرح  ره  دییأت  ماما  میدید ، مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تیاور  رد  هک  هنوگ  نامه  - 3
.تشادن ناراوگرزب  نآ  زا  تیامح  زج  يا  هزیگنا  مایق  نیا  تسناد و  یم  بجاو  دشاب 

.دنتـسیرگ تدش  هب  دـندنام و  البرک  رد  زور  هنابـش  کی  دـندمآ ، البرک  هب  مایق  يادـتبا  رد  نیباوت  همه ي  دـنا : هدرک  لقن  نیخروم 
مه دوسالارجح  رب  ماحدزا  زا  هک  دوب  هدش  ماحدزا  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ربق  رب  نانچ  نآ  دنیوگ : یم  تنـس  لها  نیخروم  یتح 
نآ نوـخ  ماـقتنا  ناـشنوخ  هرطق ي  نیرخآ  اـت  دنتـسب  ناـمیپ  دـندرک و  یظفاحادـخ  ءادهـشلادیس  زا  هیرگ  کـشا و  اـب  .دوـب  رتـشیب 

.دنتخاب ناج  نامیپ  نیا  رس  رب  دندنام و  راوتسا  ناشدهع  رب  اقح  .دنریگب و  ار  ناراوگرزب 

هحفص 45] ]

: درک هباطخ  داریا  نینچ  درص  نب  نامیلس  مایق ، نیا  زاغآ  رد 

هک دـش  نآ  هجیتن  .میدرکن  کمک  ام  تساوخ ، کمک  ام  زا  دـمآ و  وا  .میدرک  توعد  میتشون و  همان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  ام  »
هاگآ .دنتخاس  نایرع  ار  وا  یتح  دندرک ، نوزف  دـح  زا  ار  یمرـش  یب  دنتـشک و  ار  وا  .دـنتخاس و  دوخ  ياهریت  فدـه  ار  وا  ناقـساف 
« .دینک یضار  ار  ادخ  هک  نآ  رگم  دیدرگن  رب  ناتیاه  هچب  نارسمه و  دزن  .دیا  هدروآ  مشخ  هب  ار  ادخ  اریز  دینک ، مایق  دیاب  دیشاب !

یمن نامگ  مسق  ادخ  هب  [ 42 [ ؛ لذ الا  طق  ؤرما  هباه  ام  هللاوف  توملا ، اوباهت  ال  اوریبت ، وا  هلتق  نم  اوزجانت  نا  نود  ایضار  هنظا  ام  هللاو  »
گرم زا  سک  ره  مسق  ادخ  هب  هک  دیسارهن ، گرم  زا  .دیوش  هتشک  ای  دیریگب و  وا  نالتاق  زا  ماقتنا  هک  نآ  رگم  دوش  یـضار  وا  منک 

هار دوخ  هب  ساره 
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« .دش دهاوخ  لیلذ  دهد 

هیلع داجـس  ماما  دییأت  ناوت  یم  نئارق ، دـهاوش و  نیا  اب  دراب ! یم  نآ  زا  تریغ  هسامح و  روش و  هنوگچ  هک  دـیرگنب  نانخـس  نیا  هب 
طابترا رد  مایق  نیا  اب  امیقتسم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  .تسا  هدرک  اعدا  خیرات  ریسم  رد  عیـشت  باتک  فلؤم  .تفایرد  ار  مالـسلا 

.تسا هدرکن  هضرع  يدهاش  یلو  [ 43 ، ] هدوب

دراو درص  نب  نامیلس  رب  لاکـشا  نیا  هتبلا   ) دندرکن تیامح  قح  زا  عقوم  هب  ارچ  هک  تسا  نیا  تسا  دراو  نیباوت  رب  هک  يداقتنا  اهنت 
هک يرفن  رازه  راهچ  نیا  رگا  تسا .) هدوب  نادنز  رد  اروشاع  هثداح ي  ماگنه  هب  وا  هک  ارچ  تسین ،

هحفص 46] ]

نیا رد  .داد  یم  ریسم  رییغت  خیرات  اعطق  دنتفاتش ، یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرای  هب  اروشاع  زور  دندرک ، تکرـش  نیباوت  مایق  رد 
: تسا یندناوخ  هلظ ) هللا  ماد   ) يربهر مظعم  ماقم  نخس  دروم 

ادعب دندوب ، یبوخ  ناسک  اهنآ  نیب  رد  دندش ؟ قرفتم  دندوب  ملسم  فارطا  هک  ینمؤم  صاوخ  نآ  ارچ  یلو  دندش ، قرفتم  ماوع  »… 
ناشهابتشا هرافک ي  دندش  دیهش  البرک  رد  هک  ییاهنآ  هتبلا  .دندرک  هابتشا  اج  نیا  اما  .دندش  دیهش  دندمآ  البرک  رد  نانآ  زا  یضعب 

نیباوت وزج  دندش  روبجم  ادعب  دندرکن ! ادیپ  قیفوت  دنیایب ، دنتسناوتن  دندماین ، مه  البرک  هب  هک  دندوب  یناسک  اه  نیا  زا  اما  دنداد ، ار 
تمـس هب  خیرات  تکرح  یتقو  داتفا ، قافتا  هعجاف  یتقو  تفر ، تسد  زا  ربمغیپ  دـنزرف  یتقو  دـش ، هتـشک  نیـسح  ماما  یتقو  .دـنوشب 

البرک يادهـش  .تسالبرک  يادهـش  هدع ي  ربارب  دنچ  خیرات  رد  نیباوت  دادعت  لیلد  نیمه  هب  هدیاف ؟ هچ  رگید  دـش ، زاغآ  بیـشارس 
هک يرثا  دینیبب  امش  اما  دندش ، هتشک  زور  کی  رد  مه  نیباوت  دندش ؛ هتشک  زور  کی  رد  همه 
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، دندماین دوخ  تقو  رد  اهنیا  هک  نآ  رطاخ  يارب  .تسین  دنتـشاذگ  البرک  يادهـش  هک  يرثا  مرازه  کی  دنتـشاذگ  خـیرات  رد  نیباوت 
[. 44 « ] .دنداد صیخشت  رید  دنتفرگ ، میمصت  رید  دندادن ، ماجنا  دوخ  هظحل ي  رد  ار  راک 

هحفص 47] ]

راتخم مایق 

هراشا

: دوش حرطم  ثحب  هس  دیاب  راتخم  مایق  اب  هطبار  رد 

.مایق نیا  اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  طابترا  - 3 راتخم ؛ مایق  تیهام  - 2 راتخم ؛ تیصخش  - 1

راتخم تیصخش 

مهیلع تراهط  تمصع و  تیب  لهأ  هتفیـش ي  بحم و  یـسایس و  يا  هرهچ  راتخم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یخیرات  دهاوش  عومجم  زا 
راتخم سدقم  الاو و  هزیگنا ي  تین و  لصا  رد  یلو  دننک ، دراو  وا  رب  ییاهدقن  لمع  ریسم  رد  تسا  نکمم  دنچ  ره  و  هدوب ، مالـسلا 

: تفگ شنانخس  زا  یکی  رد  وا  .تسین  یثحب  البرک  يادهش  نوخ  زا  نتفرگ  ماقتنا  رد 

[. 45 « ] .مریگب ار  نادیهش  رالاس  نوخ  ماقتنا  هک  نآ  رگم  تسین ، اراوگ  نم  يارب  یگدنز  الصا  »

هب مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  لتاق  هلمرح »  » قح رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  نیرفن  هک  نیا  زا  راتخم  يرازگ  ساپـس  لاهنم و  يارجام  و 
[. 46  ] .تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لهأ  هب  راتخم  تدارا  رب  يرگید  دهاش  هتفریذپ ، ققحت  وا  تسد 

راد غاد  تیب  لهأ  هتـسویپ  ماقتنا  نیا  زا  لبق  ات  درک ؛ داـش  ار  تیب  لـهأ  لد  راـک  نیا  اـب  تفرگ و  ار  ـالبرک  نادیهـش  نوخ  ماـقتنا  وا 
.دندوب

: تسا هدیسر  تیاور  هورگ  ود  زا  راتخم  اب  هطبار  رد 

هحفص 48] ]

ترـضح نآ  نارود  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تایاور  نیا  هدـمع ي  .دیاتـس  یم  ار  راتخم  هک  تسا  یتایاور  لوا  هورگ 
.دوب هدمآ  دیدپ  یسایس  زاب  اتبسن  ياضف 

: تسا هدمآ  یتیاور  رد 

ار دایز  نبا  رس  راتخم  هک  ینامز  ات  درکن  باضخ  هناش و  ار  شیاهوم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  يا  هیمـشاه  نز  چیه 
يارب ار  دایز  نبا  رس  راتخم  هک  يزور  زا  رت  لاحشوخ  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  يزور  چیه  .داتـسرف و  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  يارب 
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شوخ ربخ  نیا  هنارکش ي  هب  ترضح  نآ  .دوبن  داتسرف  ترضح  نآ 
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.داد هقدص  امرخ  رتش  راب  کی 

شاداپ رجا و  دـینک  تواضق  لاح  .دـنوش  ینمؤم  یلاحـشوخ  يداش و  ببـس  هک  نانآ  زا  هدـش  یناوارف  ياه  شیاتـس  ام  تایاور  رد 
! دنک داش  ار  یماما  لد  هک  ار  یسک 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  رگید  یتیاور  رد 

طیارـش رد  داد و  رهوش  ار  ام  رهوش  یب  ياه  نز  دناسر و  ناش  نیگنن  لمع  يازـس  هب  ار  ام  نیلتاق  وا  نوچ  دـییوگن ، ازـسان  راتخم  هب 
.درک کمک  ار  ام  یتسدگنت 

: هدمآ یتیاور  رد 

ماما تسد  تساوخ  دش و  دراو  تساوخ و  هزاجا  یصخش  ماگنه  نیا  رد  .دوب  رس  ندیشارت  لوغـشم  ینم »  » رد مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
سپس .درک  لیلجت  وا  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .مراتخم  رسپ  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  دیسرپ  ماما  دسوبب ، ار  مالسلا  هیلع 

هحفص 49] ]

باذک راتخم  دنیوگ : یم  تفگ : دنیوگ ؟ یم  هچ  دومرف : ماما  .دوش  یم  هتفگ  نخس  مردپ  هیلع  یلیخ  هک  درک  لد  درد  ماما  تمدخ 
[. 47  ] .درمش رب  ار  وا  تامدخ  درک و  راتخم  زا  يا  هتسیاش  لیلجت  ماهتا ، نیا  در  اب  ترضح  .تسا 

هدش لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  هلمج  زا  .دهد  یم  رارق  شهوکن  تمذم و  دروم  ار  راتخم  هک  تسا  یتایاور  مود  هورگ 
: هک

« .تسا هتسب  یم  غورد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  هتسویپ  راتخم  مالسلا ؛ هیلع  نیسحلا  نب  یلع  یلع  بذکی  راتخملا  ناک  »

[. 48  ] .درک در  ار  راتخم  يایاده  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دیوگ  یم  هک  تسا  یتیاور  مود  تیاور 

: تسا رکذ  لباق  هتکن  ود  تایاور  نیا  خساپ  رد 

[. 49  ] .دنا هدرک  تابثا  نف  ناققحم  هک  نانچ  نآ  تسا ، فیعض  تایاور  نیا  دنس  هک  نیا  - 1

دـشا هب  ار  اهنآ  هدرک و  ناریو  ار  اهنآ  ياه  هناخ  هدرک و  دوبان  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـهأ  نانمـشد  هک  یتیـصخش  اـب  هطبار  رد  - 2
تازاجم
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.دننک لعج  نیغورد  ثیداحا  وا  هرهچ ي  ندرک  راد  هکل  يارب  شنانمشد  هک  تشاد  ار  نآ  راظتنا  دیاب  هدناسر ،

راتخم زا  هعیش  ياملع  هداعلا ي  قوف  لیلجت  تایاور  نیا  فعض  دهاش  و 

هحفص 50] ]

: تسا

: دیوگ یم  وا  هرابرد ي  هللا  همحر  ینیما  همالع ي  موحرم 

« .دنا هتسناد  يرب  تاماهتا  زا  ار  وا  هدرک و  لیلجت  راتخم  زا  گرزب  ءاملع  مالعالا ؛ ءاملعلا  ههزن  هربکا و  دق  «و 

[. 50  ] .دنا هدرک  لیلجت  يو  زا  هک  دنک  یم  رکذ  ار  هعیش  ناملاع  زا  باتک  کی  تسیب و  مان  هاگ  نآ 

: تسا هدوب  یصاخ  ياه  یگژیو  ياراد  راتخم 

شا هلاس  کی  تدم  هاتوک  تموکح  رد  مه  مایق و  رد  مه  .دوب  یبهذم  یـسایس -  هرهچ ي  کی  وا  يرادـم : تسایـس  یکریز و  - 1
اهنت تفگ : درک و  یمومع  وفع  مـالعا  هلـصافالب  هفوـک ، رب  طلـست  زا  سپ  وا  .درب  راـک  هب  مدرم  بذـج  رد  ار  اـه  هویـش  نیرت  یلاـع 

.دنتسین ناما  رد  دنتشاد  تکرش  ترضح  نآ  باحصا  تیب و  لهأ  ءادهشلادیس و  لتق  رد  هک  یناسک 

شتموکح هاتوک  تدـم  رد  یلاعت ؛ هللا  رکذـب  جـهلی  هناسل  ناک  و  هراهن ، امئاص  دـمالا  هریـصقلا  هتفـالخ  ماـیأ  یف  ناـک  هنا  : » اوقت - 2
[. 51 « . ] دوب ادخ  رکذ  هب  شنابز  تفرگ و  یم  هزور  اهزور 

قشع وا  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  وا  نانخس  درکلمع و  اهدروخرب و  عومجم  مالسلا : مهیلع  تیب  لهأ  هب  تبـسن  دیدش  تبحم  - 3
هتشاد مالسلا  مهیلع  تیب  لهأ  هب  يرفاو 

هحفص 51] ]

[. 52 « ] .مریگب ار  نادیهش  رالاس  نوخ  ماقتنا  هکنیا  رگم  تسین  اراوگ  نم  رب  یگدنز  : » تفگ یم  شنانخس  رد  راتخم  .تسا 

.تسا ساسا  یب  دنا  هدرک  دراو  راتخم  رب  هک  یتاماهتا  زا  يرایسب  هک  دوش  یم  نشور  دش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 

نیا [ 53 « ] .دوش یم  لزان  وا  رب  لیئربج  هتفگ  یم  هدوب و  یحو  یعدم  راتخم  : » دنیوگ یم 
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.دراد یم  او  هدنخ  هب  ار  هدرم  ناوج  نز  هک  تسا  یهاو  ردق  نآ  ماهتا 

« .تسا هدش  بیاغ  هک  تسا  دوعوم  يدهم  وا  هک  هدوب  دقتعم  هدوب و  هیفنح  نب  دمحم  تماما  رادفرط  یناسیک و  وا  : » دنیوگ یم 

دمحم دوخ  نامز  رد  راتخم  دندرک و  تیدوجوم  مالعا  هیفنح  نب  دمحم  گرم  زا  دعب  هیناسیک  الوا ، هک : تسا  نآ  ماهتا  نیا  باوج 
وا هکلب  شدوخ ، تماما  هب  لئاق  هیفنح  نب  دمحم  دوخ  هن  دوب و  هیفنح  نب  دمحم  تماما  هب  لئاق  راتخم  هن  ایناث ، .دش  هتشک  هیفنح  نب 

[. 54  ] .تشاد مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تماما  هب  رارقا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  حیرصت  هب 

ار نآ  كردم  هک  تسا  هدوب  راتخم  مایق  سدـقت  يونعم و  هرهچ ي  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  یگدـنیامن  هب  هیفنح  نب  دـمحم  یلب 
، دنا هتشون  مه  [ 55  ] رصاعم ناگدنسیون  یضعب  هنافسأتم  هک  يرگ  یناسیک  تمهت  سپ  .درک  میهاوخ  نایب 

هحفص 52] ]

.تسا ساسا  یب 

هک درک  داهنشیپ  دوخ  يومع  هب  راتخم  دش ، يرتسب  راتخم  يومع  هناخ ي  رد  نئادم  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یتقو  : » دنیوگ یم 
« .میهد لیوحت  هیواعم  هب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

هلیـسو نیا  هب  راتخم  هک  هدمآ  یتیاور  رد  ایناث ، .تسا  لسرم  نوچ  تسا ، فیعـض  تیاور  دنـس  الوا ، هک : تسا  نآ  ماهتا  نیا  خـساپ 
نیلوا دهد ، لیوحت  هیواعم  هب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تفرگ  یم  میمصت  شیومع  رگا  دنک و  ناحتما  ار  شیومع  هتساوخ  یم 

رداص راتخم  زا  داهنـشیپ  نیا  اضرف  رگا  میتسین ، راتخم  تمـصع  هب  لئاق  ام  اثلاث ، [ 56  ] .دوب راتخم  درک  یم  دروخرب  وا  اـب  هک  یـسک 
دض یلک  هب  ار  وا  ام  هک  دوش  یمن  ببس  نیا  تسوا و  رمع  زا  يا  ههرب  رد  گرزب  شزغل  هابتشا و  کی  دشاب ، هدش 
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یلمع هبوت ي  راـتخم  يدـعب  درکلمع  دـشاب ، هدـش  رداـص  وا  زا  يداهنـشیپ  ناـنچ  رگا  ضرف  رب  و  مینادـب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لـهأ 
.تسوا

شیب یماهتا  زین  نیا  .درک » ادـیپ  شیارگ  هعیـش  هب  سپـس  دـش و  يدـیز  دـعب  تشاد و  داقتعا  جراوخ  هب  ادـتبا  راـتخم  : » دـنیوگ یم 
.دندرک تیدوجوم  مالعا  راتخم  گرم  زا  دعب  اه  لاس  هیدیز  هک  نآ  هژیو  هب  تسین ،

راظتنا دـیاب  داد ، ماجنا  گرزب  نانچ  نآ  يراک  هک  یتیـصخش  هب  تبـسن  دوش و  یم  هدز  راتخم  هب  هک  تسا  یتاماهتا  زا  یخرب  اـهنیا 
.تشاد مه  ار  نیا  زا  شیب  یتاماهتا 

هحفص 53] ]

راتخم مایق  تیفیک 

هللادبع ریبز ، نبا  هدنیامن ي  ادتبا  .دش  عورش  هفوک  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  زا  سپ  لاس  جنپ  ینعی  .ه ق  لاس 66  رد  مایق  نیا 
ره هب  سک  ره  هک  داد  روتـسد  مدـق  نیلوا  رد  هفوک  رب  طلـست  زا  سپ  دـش و  هفوک  رادـنامرف  دوخ  درک و  نوریب  هفوک  زا  ار  عیطم  نب 

هیلع ءادهـشلادیس  نالتاق  زا  رفن  داتـشه  تسیود و  زا  شیب  .دوش  مادعا  دیاب  هدوب ، کیرـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  رد  یلکش 
.درک مادعا  ار  البرک  يادهش  مالسلا و 

راتخم مایق  تیهام 

نوخ ماقتنا  نآ  هیاس ي  رد  ات  دنک  ادیپ  رادـتقا  هتـساوخ  یم  وا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  راتخم  مایق  درکلمع  عومجم  زا  هچنآ 
عوقو نامز  رد  تشاد و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ریفس  لیقع  نب  ملسم  ترـضح  اب  یبوخ  رایـسب  يراکمه  وا  .دریگب  ار  البرک  نیلتاق 

.دوب نادنز  رد  ار  اروشاع  هثداح ي 

هزیگنا نیا  هرخالاب  درک و  هدنز  وا  دوجو  رد  ار  ماقتنا  هشیدنا ي  ادهـش  ياهرـس  ندرک  هزین  رب  هژیو  هب  دایز  نبا  تایانج  هدـهاشم ي 
زا درک و  بیقعت  هچوک  هب  هچوک  ار  اهنآ  .تفرگ  البرک  ناراک  تیانج  زا  يا  هناناج  بوخ و  ماقتنا  دناسر و  روهظ  هب  ار  سدـقم  ي 
هک هنوگ  نامه  دـنک و  لثم  هب  هلباقم ي  ناکمالا  یتح  دیـشوک  یم  راتخم  .دـناسر  ناشلامعا  يازـس  هب  دروآرد و  هب  اه  هاـگ  یفخم 

هعطق تخات ، ناشندب  رب  بسا  مه  وا  دندوب ، هتخات  ادخ  زیزع  ندب  رب  بسا  هک  ار  اهنآ  .دناسرب  ناشلامعا  يازـس  هب  دنا  هدرک  تیانج 
درک هعطق 

هحفص 54] ]

[. 57  ] .دنازوس ار  اهنآ  هاگ  نآ  و 

.تسا نوریب  میراد  باتک  نیا  رد  هک  يراصتخا  کبـس  زا  دـشک و  یم  ازارد  هب  ـالبرک  ناراـکتیانج  دروم  رد  راـتخم  درکلمع  لـقن 
رد هک  يا  ههبش  نکیل 
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یتح راک  نیا  دیرب و  یم  ار  ناشیاضعا  درک ، یم  هلثم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  راتخم  هک : تسا  نیا  دوش  یم  حرط  اج  نیا 
.تسا عونمم  رافک  اب  گنج  رد 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

« .دیزیهرپب راه  گس  هب  تبسن  یتح  ندرک  هلثم  زا  [ 58 [ ؛! روقعلا بلکلاب  ول  هلثملا و  مکایا و  »

هلثم ار  نمشد  اولثمت ؛ ال  : » هک دوب  نیا  گنج  زاغآ  زا  لبق  ناگدنمزر ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هتـسویپ ي  ياه  شرافـس  زا  زین 
[. 59 « ] .دینکن

همه رب  دییأت  رهم  وا و  ندرک  قلطم  يانعم  هب  زگره  راتخم  زا  عافد  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  الوا ، هک : تسا  نیا  لاکـشا  نیا  هب  خـساپ 
.درک باسح  راتخم  تاهابتشا  زا  ار  راک  نیا  ناوتب  اسب  هچ  .تسین  وا  ياهراک  ي 

يا هراچ  هک  دش  يا  هنوگ  هب  تیعضو  رگا  یلو  تسا ، يداع  طیارش  رد  هکلب  تسین ، قلطم  تروص  هب  تایاور  رد  هلثم  زا  یهن  ایناث ،
.دنهد یم  ار  يراک  نینچ  هزاجا ي  لقع  مه  عرش و  مه  دوبن ، نآ  زج 

دمآ رگید  روما  زا  یخرب  هلثم و  زا  یهن  هک  مه  یتیاور  رد  هناتخبشوخ 

هحفص 55] ]

: دراد انثتسا  کی 

« .دینک ادیپ  رارطضا  اهنیا  هب  رگم  [ 60 [ ؛ اهیلا اورطضت  نا  الا  »

لمع راو  هقعاص  دیاب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  نانمـشد  زا  نتفرگ  مشچ  رهز  يارب  هک  دوب  یتیعـضو  رد  راتخم  دیاش  میناد ، یم  هچ 
هدیبع ي یبا  رسپ  راتخم  راتـشک  ناتـساد  ام  یتقو  زورما  : » ناققحم زا  یـضعب  هتفگ ي  هب  .تسا و  هدرک  لمع  هنوگ  نیا  هدرک و  یم 

مییوگب مینادـب و  نشخ  يدـح  ات  ار  یماقتنا  نانچ  تسا  نکمم  میـشاب ، هدز  یقوقح  ياه  باـتک  هب  يرـس  رگا  میناوخ  یم  ار  یفقث 
یکی .دندیرب  رس  دنفسوگ  نوچ  ار  یکی  دندرک ؟ نانچ  ارچ 
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تسد و ریت  هتخاس و  رپس  ار  تسد  ناوج  نآ  هدنکفا و  نیـسح  نادـنزرف  زا  يدـنزرف  هب  يریت  هک  ار  يرگید  .دـندرک  هراپ  مکـش  ار 
نیمز هب  ار  یکی  نآ  ياـپ  تسد و  .دـندنکفا  ناـشوج  نـغور  گـید  رد  ار  يرگید  .دـنداد  رفیک  ناـمه  دوـب  هتفاکـش  ار  وا  یناـشیپ 
دندوب کیرش  وا  نارای  نیسح و  لتق  رد  هک  ار  نت  اج 248  کی  رد  دنا  هتشون  هک  نانچ  دندنارذگ ، وا  يور  زا  ار  نابـسا  دنتخود و 

.دندناشچ اهرفیک  هنوگ  نیا  معط 

رادرک هرابرد ي  دـعب  نرق  هدزیـس  مدرم  تواضق  تسناد  دـیاب  اما  مینیب ، یم  تواـسق  یعون  نآ  رد  میناوخ و  یم  ار  اـه  ناتـساد  نیا 
مشخ و اب  الومعم  بالقنا  دوش ، یم  نوگرگد  اهرایعم  دز  هنابز  بـالقنا  مشخ  نوچ  هک  نآ  رگید  .تسین  تسرد  اـبلاغ )  ) ناینیـشیپ

اب مشخ  رگا  هکلب  تسا ، هارمه  تواسق 

هحفص 56] ]

[. 61  …« ] تسین بالقنا  دشابن ، هارمه  بالقنا 

زا دومن  یم  لثم  هب  هلباقم ي  يو  میتفگ  هک  نانچ  هکلب  دـشاب ، هدرک  هلثم  ار  نالتاق  همه ي  راـتخم  هک  تسین  تسد  رد  یلیلد  اـثلاث ،
.دندوب هدرک  هلثم  ار  البرک  يادهش  زین  نانآ  هک  هدرک  هلثم  ار  یناسک  يو  هک  تفگ  ناوت  یم  ور  نیا 

راتخم مایق  اب  داجس  ماما  طابترا 

؟ ریخ ای  هدوب  طابترا  رد  مایق  نیا  اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ایآ  مینادب  هک  تسا  نیا  ام  ثحب  یساسا  مهم و  هتکن ي 

نآ رد  راتخم  مایق  زا  تیامح  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  یحیرص  نایب  هک  نیا  راظتنا  میدروآ ، هتشذگ  ثحابم  رد  هک  هنوگ  نامه 
دروم رد  نئارق  دـهاوش و  لابند  هب  دـیاب  ام  ساسا  نیا  رب  .تسا  تیعقاو  زا  رود  اـج و  یب  يراـظتنا  میـشاب  هتـشاد  یناـقفخ  تیعـضو 

نئارق دهاوش و  .میشاب  مایق  نیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تیاضر 
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: اریز تسا  هدوب  یضار  مایق  نیا  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  دهد  یم  ناشن 

تسا دییأت  دروم  مایق  نیا  ایآ  میناد  یمن  تسا ، هدرک  مایق  راتخم  دنتفگ : وا  هب  دندمآ و  هیفنح  نب  دمحم  دزن  هفوک  ياه  یبالقنا  - 1
: تفگ وا  .میوش  دراو  مه  ام  تسا  دییأت  دروم  رگا  هن ؟ ای 

« .میورب نیسحلا  نب  یلع  ناتماما  نم و  ماما  دزن  دیزیخرب  نیسحلا ؛ نب  یلع  مکماما  یماما و  یلا  انب  اوموق  »

رب یتقو  هلجال ؛ اؤاج  يذلا  مهربخ  ربخا  هیلع  اولخد  لخد و  املف  »

هحفص 57] ]

« .دنا هدمآ  یفده  هچ  اب  نانیا  هک  داد  شرازگ  ماما  تمدخ  هیفنح  نب  دمحم  دندش  دراو  ترضح 

: دومرف ترضح 

ومع [ 62 [ ؛ تئـش ام  عنـصاف  رمالا  اذـه  کتیلو  دـق  و  هترزاوم ، سانلا  یلع  بجول  تیبلا  لها  انل  بصعت  اـیجنز  ادـبع  نا  ول  مع ، اـی  »
رد دورو   ) رما نیا  تیلوئـسم  نم  .دـننک  کمک  ار  وا  هک  تسا  بجاو  مدرم  رب  تساخرب  ام  زا  تیامح  هب  یهایـس  هدرب ي  رگا  ناج !

« .نک لمع  یتساوخ  هک  هنوگ  ره  مدرک ، راذگاو  وت  هب  ار  راتخم ) مایق 

ناگدنونش هک  نانچ  تسا ، هدوب  مایق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هدنیامن ي  هیفنح  نب  دمحم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نتم  نیا  زا 
مایق هزاجا ي  ام  هب  هیفنح  نب  دمحم  داجـس و  ماما  : » دنتفگ یم  هسلج  زا  جورخ  ماگنه  دـندیمهف و  نینچ  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  نخس 

[. 63 « ] .دنداد

.داتسرف یم  ترضح  نآ  يارب  راتخم  هک  دوب  ییایاده  نتفریذپ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  يوس  زا  راتخم  مایق  دییأت  تابثا  يارب  - 2

ار شرـس  درک ، لصاو  كرد  هب  ار  دایز  نبا  راتخم ، هکنآ  زا  سپ  .دنا  هتـشاد  راتخم  قح  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  ییاعد  - 3
مالسلا هیلع  داجس  ماما  يارب  مه  وا  داتسرف و  هیفنح  نب  دمحم  يارب 
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: دومرف دوب  ندروخ  اذغ  لوغشم  هک  یلاح  رد  ترضح  نآ  درب ،

هحفص 58] ]

نیا وا  زا  هک  تساوخ  ادخ  .دندرب  وا  يارب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب ي  رـس  هک  دوب  ندروخ  اذغ  لاح  رد  دایز  نبا  ربکا ! هللا  »
.منیبب ار  مردپ  نوخ  ماقتنا  هک  دش  نم  قح  رد  فطل  نیا  .دریگب و  ماقتنا  نینچ 

: درک اعد  نینچ  راتخم  يارب  هاگ  نآ 

[. 64 [ ؛ اریخ راتخملا  يزج  یئادعأ و  نم  يراث  یل  كردأ  يذلا  هللادمحلا  »

« .دهد ریخ  يازج  راتخم  هب  منیبب و  نانمشد  زا  ار  ادهش  نوخ  ماقتنا  ات  درک  فطل  نم  هب  هک  ار  يادخ  ساپس 

: دیوگ یسوواطلا  ریرحتلا  باتک  رد  ملاعم ، بحاص  نسح  خیش 

زا عافد  رد  راتخم  هک  تسا  یتیعـضو  هب  هجوت  اب  دراد ، ار  راتخم  زا  شهوکن  هک  یتایاور  تسا و  حـجار  راتخم  زا  لـیلجت  تاـیاور  »
یشهوکن دننامه  دنشاب ، هدرک  شهوکن  وا  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  دوجوم ، طیارـش  رطاخ  هب  اسب  هچ  هتـشاد و  مالـسلا  هیلع  تیب  لهأ 

[. 65 « . ] دنا هدرک  ناشبوخ  نارای  زا  دراوم  یخرب  رد  هک 

ماما نذا  اب  مایق  نیا  هک  درک  تشادرب  دـیمهف و  ار  مایق  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تیاـمح  ناوت  یم  دـهاش  هس  نیا  هب  هجوت  اـب 
.تسا هدوب  مالسلا  هیلع 

: دیوگ ییوخ  هللااهیآ  موحرم  رصاعم  گرزب  یلاجر  هیقف و  - 4

مایق نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یضعب  زا  [ 66 [ ؛ مالسلا هیلع  داجسلا  نم  صاخ  نذاب  ناک  اذه  نا  تایاورلا  ضعب  نم  رهظی  «و 
« .تسا هدوب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  صاخ  نذا  هب 

هحفص 59] ]

گنهرف هصرع ي  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هریس ي 

هراشا

لیلد هب  نیا  تسا و  یگنهرف  مجاهت  ربارب  رد  عاـفد  یگنهرف و  داـهج  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماـما  هزراـبم ي  مهم  ياـهروحم  زا  یکی 
، راک نیلوا  ماگ و  نیلوا  هعماج  کی  طوقس  ای  دوعص  يارب  اریز  تسا ، گنهرف  هلأسم ي  تیمها 
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: تسا هتفرگ  تروص  شخب  دنچ  رد  ترضح  نآ  یگنهرف  تامادقا  .تسا  یگنهرف  راک 

اعد ششوپ  رد  هزرابم 

هراشا

يولج مه  دـنزب و  ار  شفرح  مه  دـیاب  مالـسلا  هیلع  ماما  و  درک ، تبحـص  حیرـص  یلیخ  ناوت  یمن  ناقفخ  وج  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
: دهد یم  هئارا  اهبنارگ  هعومجم ي  ود  دوش و  یم  هزرابم  دراو  اعد  ششوپ  رد  اذل  دریگب ، ار  مالسا  فیرحت 

(. شا هناگ  هدزناپ   ) هرشع سمخ  تاجانم  هیداجس و  هفیحص ي 

هحفص 60] ]

هیداجس هفیحص ي 

نآ حلطـصم  يانعم  هب  اعد  باتک  کی  اهنت  تسا و  یعامتجا  یـسایس و  یقالخا ، يدـیحوت ، فراعم  هرود  کی  يواح  هفیحـص  نیا 
.تسا هدومرف  حیرشت  ار  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، قیاقح  زا  يرایسب  اعد ، نابز  اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هکلب  تسین ،

یم یترابع  هب  .تسا  هدش  يروآدای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  راب   220 نآ ، باب  رد 54  هنومن : ناونع  هب 
دیدش هزرابم ي  رگنایب  زور ، نآ  رب  مکاح  وج  هب  هجوت  اب  هک  تسا  تاولص  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ياهاعد  دنب  عیجرت  تفگ ، ناوت 

.تسا هدوب  ترضح  نآ  یسایس 

: تسا هدروآ  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

[. 67 « ] .تسا هدوب  هعیش  هملک ي  ندینش  زا  رتهب  یلیخ  یمذ  ای  رفاک  هملک ي  ندینش  جاجح  يارب  »

هزرابم ي زا  رتمک  زور ، نآ  رد  نداتسرف  تاولص  هک  تشاد  ناعذا  دیاب  درک و  یم  یگدنز  يوج  نینچ  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
.تسا هتشاد  یسایس  گنر  ههجو و  الماک  اه  تاولص  نیا  تسا و  هدوبن  ینلع 

رد مکحم  يدس  نوچ  هیداجـس  هفیحـص ي  باتک  دنیامن ، نوگژاو  ار  یمالـسا  میهافم  مامت  ات  دندوب  ددص  رد  نانمـشد  هک  ینامز 
مدرم هدوت ي  تسا و  هدش  حرطم  ینلع  تروص  هب  باتک  نیا  ياهاعد  .تشاد  رارق  اهنآ  ربارب 

هحفص 61] ]

[. 68  ] .تسا هدش  یم  حرطم  یمومع  لفاحم  رد  اعون  اهاعد  نیا  .دنتشاد  رارق  نآ  نایرج  رد  @@@

هرشع سمخ  تاجانم 

هعومجم نیا  .دومرف  نایب  ار  هعومجم  نیا  لاعتم ، يادـخ  اب  ناسنا  يونعم  طباور  ناـفرع و  حیحـص  هرهچ ي  هئارا ي  يارب  ترـضح 
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يادـخ اب  ناسنا  هطبار ي  هک  تسا  یمالـسا  نافرع  لماک  هرود ي  کـی  هدـمآ ، ناـنجلا  حـیتافم  رد  تسا و  تاـجانم  لماش 15  هک 
یم شیامن  هب  ار  دنوادخ  هب  هدنب  قشع  جوا  دنک و  یم  میسرت  یبوخ  هب  ار  نابرهم 
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.دراذگ

یقوقح یقالخا و  لئاسم  نییبت 

.تساتسار نیا  رد  رثا  نیرت  مهم  نیرتگرزب و  ناشیا  قوقح  هلاسر ي  .نخس  مه  دراد و  هتشون  مه  هنیمز ، نیا  رد  ترضح  نآ 

قوقح تیاعر  .دنا  هتخادرپ  ناسنا  رب  ندب » ءاضعا  قح   » نایب هب  ترضح  دعب  .تسا  هلاسر  نیا  زاغآرس  ناسنا  رب  لاعتم » يادخ  قح  »
.تسا نایامن  هلاسر  نیا  رد  یناسنا ، طباور  حالصا  یعامتجا و  یقالخا و  فلتخم  ياهراجنه  رد  اهنآ  شقن  هب  هجوت  اضعا و 

زا ار  يا  هژیو  دهعت  یلمع  ره  هک  اجنآ  زا  جح و …  هزور ، زامن ، قح  دـننام  .تسا  لاعفا » قوقح   » هرابرد ي هلاسر  نیا  رگید  شخب 
دراد نایرج  ناسنا  ياهراک  یمامت  رد  قوقح  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  دبلط ، یم  دوخ  لماع 

هحفص 62] ]

قوقح و عاونا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  سپس  .دشاب  یم  هعماج  درف و  یبایزرا  رد  هدننک  نییعت  یـصخاش  هبناج ، همه  دهعت  نتـشاد  و 
اـهرت و گرزب  ناتـسدریز ، یلاـم ، ياکرـش  يدنورهـش ، یتـسود ، يدـنواشیوخ ، یـسایس ، قوـقح  .تسا  هدرب  ماـن  ار  نآ  ناـبحاص 

[. 69  ] .تسا هدومن  نایب  هدرتسگ  عونتم و  یفیط  عماج و  يروشنم  رد  ار  قوقح  یمامت  لک ، رد  اهرت و …  کچوک 

باهش نب  ملسم  نب  دمحم  هب  همان  دننام  دراد ، یـسایس  یتیبرت و  هبنج ي  هک  هدنام  ياج  هب  ترـضح  نآ  زا  زین  يرگید  ياه  هتـشون 
[. 70  ] .تسا هدیدرگ  نابصاغ  ندیسر  تردق  هب  لپ  زین  دوخ  هتفرگ و  ایند  تمدخ  رد  ار  ملع  هک  يو  هب  رادشه  يرهز و 

فحت باتک  رد  اهنآ  زا  يا  هراپ  هک  تسا  رایـسب  زین  لصفم  دـنلب و  نانخـس  ای  هاتوک و  تالمج  بلاق  رد  ترـضح  نآ  نانخـس  اـما 
.تسا هدمآ  لوقعلا 

یحو لالز  ریسفت 

نآ تسا  نآرق  ریسفت  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  یگنهرف  یملع - ياه  شالت  زا  یکی 

یگدرتسگ تدش و  هب  افلخ  بناج  زا  يأر  هب  ریسفت  هک  ینامز  رد  مه 
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هئربت ي يارب  يا  هبرح  نآرق  ریسفت ، هنوگ  نیا  رد  تفرگ و  یم  تروص  رت  مامت  هچ  ره 

هحفص 63] ]

.دوب تفالخ  هاگتسد  هب  ناگتسباو  افلخ و 

باـتک رد  لاـثم : ناونع  هب  .دنداتـسیا  تبالـص  اـب  مه  مجاـهت  نیا  ربارب  رد  نآرق  میرح  نارادـساپ  نیا  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا ي 
: دندومرف ماما  .دش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رب  دراو  هرـصب -  لها  زا  هداتق -  هک  دنک  یم  لقن  ماحـش  دیز  تسا : هدمآ  یفاک  هضور ي 

مه نآرق  ریسفت  وت  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دومرف : ماما  .دنیوگ  یم  روط  نیا  درک : ضرع  یتسه ؟ هرـصب  لها  هیقف  وت  هداتق ، يا 
، ملع اب  رگا  دومرف : .میوگ  یم  ریـسفت  ملع  اب  درک : ضرع  لهج ؟ اب  اـی  ینک  یم  ریـسفت  ملع  اـب  دومرف : .هلب  درک : ضرع  ییوگ ؟ یم 
رب ياو  دومرف : ماما  هاگ  نآ  داد ، یهابتشا  خساپ  وا  درک و  یلاؤس  وا  زا  سپس  .یتسه  نآ  لها  هک  وت  رب  ابحرم  ینک  یم  ریسفت  نآرق 

لوق زا  ار  ریـسفت  رگا  .يا و  هدـش  تخبدـب  هدرک و  دوباـن  ار  تناـیفارطا  دوخ و  ینک ، یم  يأر  هب  ریـسفت  ار  نآرق  رگا  هداـتق ! يا  وت 
بطاخم هک  يزوماـیب  یـسک  زا  ار  نآرق  دـیاب  وت  وت ! رب  ياو  .يا  هدرک  دوباـن  ار  تناـیفارطا  دوخ و  مه  زاـب  ینک ، یم  ناـیب  نارگید 

(. مالسلا مهیلع  تیب  لهأ  ینعی  [ ) 71  ] تسا نآرق 

مه ار  هملس  ما  هک  اهنآ  میتسه ؛ ام  نآرق  تایآ  رد  یبرقلا » يوذ   » هک تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  يریسفت  تیاور  کی  رد 
[. 72  ] .دنتسه فرحنم  دننک  یم  بوسحم  یبرقلا  يوذ  ءزج 

هحفص 64] ]

ناگدرب يدازآ  يارب  شالت 

بارعا ریغ  بارعا و  نیب  اصوصخ  بابرا  هدرب و  نیب  ضیعبت  هلأسم ي  مود  هفیلخ ي  نارود  زا  هدنام  یقاب  ءوس  ياه  تنـس  هلمج  زا 
نامز رد  .دوب 
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مدرم زا  یمیظع  شخب  ناونع  هب  ناگدرب  یتیاضران  مشخ و  ببـس  تاضیعبت  نیمه  .دیـسر  دوخ  جوا  هب  یتاقبط  هلـصاف ي  نیا  افلخ 
هک دـندوب  یناسک  اهنیا  .دروآ  رد  دوخ  تموکح  مادختـسا  هب  ار  یلاوم  هک  دوب  نیا  راتخم  یـسایس  ياه  کیتکات  زا  اذـل  .دوب  هدـش 

.دندوب افلخ  ترفن  زا  راشرس 

یلاوم و .درک  یم  دازآ  دـیرخ و  یم  ار  ناگدرب  هتـسویپ  یتازرابم  تکرح  کی  ناونع  هب  مه  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
.دندرک یم  يریگولج  ترضح  نآ  هب  تبسن  بدا  هئاسا ي  زا  دندیزرو و  یم  قشع  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  مه  ناگدرب 

یگنهرف مجاهت  اب  هزرابم 

هراشا

ترضح نآ  تماما  نارود  یگنهرف  داسف  ياه  هولج  زا  هولج  دنچ  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  یگنهرف  شقن  داعبا  ندش  نشور  يارب 
: دوش یم  هراشا 

ییارگایند هلأسم ي 

: دینک هجوت  هنیدم  زا  يا  هنحص  هب  ادتبا  .تسا  هعماج  حطس  رد  داسف  شرتسگ  هصالخ  روط  هب  و  هافر ، هب  ندروآ  يور  ییارگایند 

یم بیترت  بعل  وهل و  هب  هدولآ  یـسلاجم  نیملـسم ، تفالخ  هاگتـسد  مان  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  ربق  راـنک  هنیدـم  رد 
رکنم زا  هک  هتفای  قنور  نانچ  نآ  یـشایع  .دوب  صقر  زاوآ و  ياـه  هنحـص  دـش  یم  تفاـی  روفو  هب  سلاـجم  نآ  رد  هچنآ  هک  دـنداد 

.درک یمن  یهن  ار  نآ  يدباع  ملاع و  دوب و  هدش  جراخ  ندوب 

هحفص 65] ]

داجـس ماما  .دندوب  دـساف  يافلخ  دوخ  نآ  نیرت  مهم  نیلوا و  هک  تسا  هتـشاد  شقن  يوج  نینچ  ندـمآ  دوجو  هب  رد  لماع  نیدـنچ 
دـهز و دـنلب  ياـه  هلق  هب  دوخ  ياـهاعد  رد  تخادرپ و  تیونعم  وـج  مالـسا و  بادآ  ندرک  هدـنز  هب  ییاـضف  نینچ  رد  مالـسلا  هیلع 

.دومن هراشا  ایند و …  زا  يرود 

تالَُغ ولُغ و 

.تسا تالغ  نایرج  تسا ، هجاوم  نآ  اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  یگنهرف  داسف  نیمود 

ار مالسلا  مهیلع  همئا  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هللااب -  ذایعلا  الثم -  .دنرب  الاب  تیبوبر  دح  رد  ار  يا  هدنب  هک  تسانعم  نیا  هب  ولغ 
.دننک تابثا  اهنآ  يارب  ار  ییادخ  تافص  دنرب و  الاب  ییادخ  دح  رد 

هک تسین  دیعب  دشاب و  راک  رد  ینئاخ  ياه  تسد  ای  تسد  دیاب  يدـساف  یگنهرف  یـسایس -  نایرج  ره  رد  دـیدرت  یب  ولغ : هشیر ي 
تفرـشیپ رد  زین  مدرم  يربخ  یب  يرکف و  هتوک  ینادان ، هتبلا  .دنـشاب  هتـشاد  تسد  یئرمان  روط  هب  نایرج  نیا  شیادیپ  رد  اه  يدوهی 
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.تسا هدوب  رثؤم  رایسب  نآ 

ره اریز  .تسا  كانرطخ  مهم و  رایسب  بتکم ، کی  رد  ولغ  نایرج  هک  تسا  نیا  درک  هجوت  نآ  هب  یلیخ  دیاب  هک  يا  هتکن 
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هب خیرات  لوط  رد  مود  هویش ي  .بتکم  نآ  زا  دب  عافد  اب  رگید  تفلاخم و  هار  زا  یکی  درک ، بوکرس  ناوت  یم  هار  ود  زا  ار  یبتکم 
.تسا هدوب  لوا  هویش ي  زا  رتآراک  بتارم  هب  تسا و  هدز  يرایسب  تابرض  مالسا  هرکیپ ي 

هدش دروخرب  ولغ  اب  یفلتخم  ياه  هویش  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لهأ  بتکم  رد  اذل 

هحفص 66] ]

: مینک یم  هراشا  نآ  سوئر  هب  اج  نیا  رد  هک  تسا 

[73 [ ؛ ولغلا و  مئاعد …  عبرأ  یلع  رفکلا  ینب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  .مالـسا  نید  حیرـص  صوصن  اـب  ولغ  تیدـض  رب  دـیکأت  - 1
« .دشاب یم  ولغ  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  هدش  انب  هیاپ  راهچ  رب  رفک 

.تالغ ناربهر  اب  هزرابم  - 2

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تالغ  رب  یملع  ذوفن  هار  نتسب  - 3

يوبن تنـس  نآرق و  قفاوم  هکنیا  رگم  .دـینکن  لوبق  اـم  رب  ار  یتیاور  چـیه  [ 74 [ ؛ هنـسلا نآرقلا و  قفاو  ام  الا  اثیدـح  انیلع  اولبقت  ـال  »
« .دشاب

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تالغ  هب  ندش  کیدزن  زا  عنم  - 4

« .دیرادب رود  تالغ  زا  ار  ناتناناوج  [ 75 [ ؛ هالغلا مکبابش  یلع  اورذحا  »

سایق

: تسا هتفر  راک  هب  ینعم  ود  هب  تغل  رد  سایق  .تسا  سایق  هلأسم ي  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نامز  رد  یگنهرف  دساف  نایرج  نیموس 
.يربارب تاواسم و  - 2 يریگ ؛ هزادنا  شجنس و  - 1

هاگ ره  تسانعم : نیدب  حالطـصا  رد  سایق  .دـشاب  یم  يریگ  هزادـنا  هلیـسو ي  ینعم  هب  مه  سایقم  تسا و  رت  عیاش  لوا  يانعم  هتبلا 
رگیدکی و اب  عوضوم  ود  نیا  ندرک  هسیاقم  دشاب ، مولعم  عرش  رد  اهنآ  زا  یکی  مکح  دشاب و  هتشاد  دوجو  یتهابش  عوضوم  ود  نیب 

ار لوهجم  عوضوم  رب  مولعم  مکح  تابثا 

هحفص 67] ]

.دنیوگ یم  سایق 

رد یسایق  نینچ  .تسا  رت  کیدزن  مود  ینعم  هب  یحالطصا  سایق  نیاربانب 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  یسامح  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


نوناق عرـشم و  اب  یگنتاگنت  طابترا  یعیرـشت ، نیناوق  الوا ، هک  تسا  تهج  نیدـب  نآ  تسا و  لطاب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  بتکم 
ام تسد  هب  ماکحا  كالم  ایناث ، .تسین  ارجا  لباق  دوش و  یمن  نوناق  مکح ، نآ  دزاسن  نوناق  ار  یمکح  راذگ  نوناق  ات  دراد و  راذگ 
ات دشاب ؟ یم  رادـقم  هچ  هب  عوضوم و  مادـک  رد  تحلـصم  هدـسفم و  هکنیا  تسا و  حـلاصم  دـسافم و  يانبم  رب  ماکحا  نوچ  .تسین 

رابتعا مالـسلا  مهیلع  همئا  هاگدید  زا  سایق »  » ساسا نیا  رب  .دنتـسین  نآ  كرد  هب  رداق  مدرم  دـنکن  نایب  شئایفـصا  نابز  زا  دـنوادخ 
.درادن یعرش 

تفرگ و باتش  جیردت  هب  دش و  عورش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  هلصافالب  كانرطخ  نایرج  نیا  سایق : هچخیرات ي 
یناورم يافلخ  نامز  رد  دوش و  یم  رتشیب  دـیزی  نامز  رد  دریگ ، یم  الاب  هیواعم  نامز  رد  دـنور  نیا  .تفای  شرتسگ  يأر  هب  داـهتجا 

هک درک  لوبق  دیاب  هتبلا  .دوش  یم  حرطم  بتکم  ییاوتحم  فیرحت  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  هکنیا  ات  دسر  یم  دوخ  جوا  هب 
.دنا هدوب  قفوم  مه  يدایز  دح  رد  هنیمز  نیا  رد  هنافسأتم 

رد لکش  نیرتدیدش  هب  مالسلا  مهیلع  همئا  ریاس  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  .تسا  تماما  فیرحت  بتکم ، فیرحت  رد  ماگ  نیلوا 
یهاگ نآ ، هابتشا  دراوم  ندرک  دزشوگ  ییاوتحم و  دروخرب  اب  یهاگ  .دنتخادرپ  ییامنهار  يرگنـشور و  هب  دنداتـسیا و  سایق  لباقم 

.كانرطخ هکلهم ي  نیا  زا  نانآ  ندرک  رود  دوخ و  نارای  هب  رادشه  اب  مه  یهاگ  و  شور ، نیا  نارادمچرپ  اب  دروخرب  لکش  هب 

هحفص 68] ]

بان هقف 

.دنتـشاد رارـصا  نآ  يدوبان  رب  افلخ  هک  یهقف  نامه  .تسا  هدوب  حیحـص  هقف  ناـیب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  یگنهرف  رگید  تکرح 
هقف نویدم  مالسا 
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رد هک  یتافیرحت  الثم  .تسا  لیصا  مالسا  ندرک  فیرحت  تهاقف ، ریقحت  فیرحت و  اذل  .دشاب و  یم  نید  یلمع  هفـسلف ي  هک  تسا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنـس  دنتـساوخ  یم  نانآ  .تسا  هقف  هب  هلمح  یلمع  هنومن ي  دوخ  هتفرگ ، تروص  زامن  ماجنا  هوحن ي 

يدـس نوچمه  يوبن  بان  هقف  نییبت  اه و  يرگاشفا  اب  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  یلو  دـننک ، دوبان  ار  یمالـسا  هقف 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  یعماج  نخس  رد  اذل  .دنداتسیا  اهنآ  ربارب  رد  مکحم 

ریثک لمع  زامن  رد  نداهن  تسد  يور  رب  تسد  لمع ؛ هالـصلا  یف  سیل  لمع و  هالـصلا  یف  يرخالا  یلع  هیدی  يدحا  لجرلا  عضو  »
[. 76 « ] .تسا زامن  لطبم  ریثک  لمع  تسا و 

دهعتم رنه  زا  قیوشت 

ماما نامز  رد  .تسا  دهعتم  رنه  زا  قیوشت  دوش ، یم  هراشا  نآ  هب  راتفگ  نیا  رد  هک  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  یگنهرف  تکرح  نیرخآ 
لوپ اب  دندناوخ و  یم  ارف  دوخ  رابرد  هب  ار  رهام  قذاح و  يارعـش  دـساف ، يافلخ  دوب و  رنه  يایوگ  نابز  رعـش »  » مالـسلا هیلع  داجس 

.تشاد رعاش  یگدنز  مامت  جرخ  اب  ربارب  ییاهب  رعش ، تیب  ود  ندورس  یهاگ  .دندیرخ  یم  ار  اهنآ  یناوارف  ياه 

هحفص 69] ]

نایم نیا  رد  .دنداد  یم  شزرا  اهنآ  هب  دنتـشاد و  دهعتم  يارعـش  هب  نداد  اهب  رد  رارـصا  مه  مالـسلا  مهیلع  ناماما  لباقم ، فرط  زا  و 
[. 77  ] .تسا تیمک »  » يرگید و  قدزرف »  » یکی هک  داد  رارق  میرکت  دروم  هداعلا  قوف  ار  یعیش  رعاش  ود  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ضرع تیمک  .داتسرف  وا  يارب  یهجوت  لباق  غلبم  مالسلا  هیلع  ماما  دورس و  رعش  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  يارب  يدسا  دایز  نب  تیمک 
سامت ناتکرابم  ندب  اب  هک  ار  ییاه  نهاریپ  زا  یکی  منک  یم  شهاوخ  یلو  مهاوخ  یمن  لوپ  درک :
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[. 78  ] .درک اعد  وا  قح  رد  دیشخب و  تیمک  هب  ار  ناشیاه  سابل  زا  يدادعت  مالسلا  هیلع  ماما  .دینک  هیده  نم  هب  تسا ، هتشاد 

هیملع هزوح ي  سیسأت 

تشاد و هارمه  هب  زین  ار  یگنهرف  طالتخا  یگنهرف و  موجه  نیمزرـس ، شرتسگ  رب  هوـالع  هیما ، ینب  ناـمز  رد  تاـحوتف  یگدرتسگ 
ياه هزوح  يانب  ریز  هک  تخادرپ  هیملع  هزوح ي  يانب  سیـسأت و  هب  یگنهرف ، مجاهت  نیا  اب  هزراـبم  يارب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 

[. 79  ] .دش مالسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  هیملع ي 

.داد یم  رارق  میرکت  دروم  رایسب  ار  ناوج  بالط  اصوصخم  تشاد و  ملع  هب  يدایز  بیغرت  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

هحفص 70] ]

دـناوخ و یم  ارف  دوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  تسیرگن  یم  دـندوب  ملع  بلط  رد  هک  یناناوج  هب  یتقو  مردـپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
« .دوب دیهاوخ  هدنیآ  ناگرزب  زا  ادرف  دیتسه ، هداوناخ  کچوک  ياضعا  امش  زورما  رگا  امش ، رب  نیرفآ  : » دومرف یم 

یناقفخ نامز  نآ  رد  داد و  يا  هزات  داعبا  دوخ  یتازرابم  ههبج ي  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  دـش ، مهارف  ملع  بلط  هنیمز ي  یتقو 
هزمحوـبا ي  » هلمج نآ  زا  هک  داد  لـیوحت  عیـشت  مالـسا و  ملاـع  هب  ار  یگرزب  نادرگاـش  دوـمن و  هیملع  هزوـح ي  لیکـشت  هب  مادـقا 

: دنا هتشون  وا  هرابرد ي  هک  تسا  یلامث »

؛ هغللا مولع  هقفلا و  ثیدحلا و  یف  هرصع  ءاملع  زربأ  نم  ناک  »

« .دوب تغل  هقف و  ثیدح ، مولع  رد  دوخ  نارود  نادنمشناد  نیرت  هتسجرب  زا 

هک يدح  هب  تسا ، هعیش  راختفارپ  ياه  هرهچ  زا  بتکم و  نیا  زاتمم  درگاش  وا  .تسا  بلغت » نب  نابا   » بتکم نیا  رگید  نادرگاش  زا 
وت لثم  يدارفا  منایعیش  نایم  رد  مراد  تسود  نم  هک  وگب ، هقف  نیشنب و  دجسم  رد  نابا ، يا  : » داد روتسد  وا  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

« .دنشاب

رازه یس  بلغت  نب  نابا 
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: دومرف دینش ، ار  نابا  توف  ربخ  یتقو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تیب  لهأ  بتکم  رد  ثیدح 

« .درک هدرزآ  ارم  نابا  گرم  نابا ؛ توم  یبلق  عجوأ  دقل  »

قداص و ماما  رقاب و  ماما  نامز  رد  نآ  موادت  دش و  يراذگ  هیاپ  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  نامز  رد  هعیـش  هیملع ي  هزوح ي  نیاربانب ،
.دبای یم  شرتسگ  اه  نارود  نآ  رد  هک  دوش  یم  هدید  مالسلا  مهیلع  دعب  ناماما 

هحفص 71] ]

مالسلا هیلع  داجس  ماما  یـسایس  هریـس ي  رد  مهم  لئاسم  هلمج  زا  هکنیا : نآ  دوش و  هراشا  يا  هتکن  هب  تسا  مزال  لصف  نیا  نایاپ  رد 
: دوب هتشون  ترضح  نآ  يرتشگنا  رب  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  .تسا  مالسلا  هیلع  ماما  رتشگنا  شقن 

[. 80 « ] .مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتاق  دش  راوخ  تخبدب و  یلع ؛ نب  نیسحلا  لتاق  یقش  يزخ و  »

یم تسد  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردپ  رتشگنا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  تسا  هدمآ  راونالاراحب  رد  يرگید  تیاور  رد 
.درک

زا لبق  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  الثم  .درک  یم  يزاب  ار  راعـش  نوچمه  یـشقن  هکلب  دوبن ، یلومعم  مالـسلا  مهیلع  همئا  ياهرتشگنا 
حلص زا  سپ  راهقلا . » دحاولا  کلملا هللا  : » دسیون یم  ندش  هفیلخ  زا  سپ  یلو  کلملا هللا » : » دوب هدش  کح  ناشرتشگنا  رب  تفالخ ،

تفگ دیدرت  یب  ناوت  یم  .دنک و  یم  رییغت  ناشرتشگنا  راعش  نایماش ، اب 

یـسایس راب  اه  شقن  نیا  هکلب  تسیرگن ، اهنآ  هب  بابحتـسا  دـید  هب  طقف  دـیابن  هتفرگ و  یم  ماجنا  باسح  يور  زا  اه  شقن  نیا  هک 
.دنتشاد

رد ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتشگنا  اصوصخم  ناشردـپ ، رتشگنا  هک  دنتـشاد  رارـصا  مالـسلا  مهیلع  همئا  همه ي  هکنیا  بلاـج  و 
[. 81  ] .دنشاب هتشاد  تسد 

دیاب ام  همه ي  هشوت ي  هر  هک  ترضح -  نآ  راتفگ  نیرخآ  هب  كربت  اب  نایاپ ، رد 

هحفص 72] ]

نیا دشاب - 
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.میهد یم  همتاخ  ار  راتفگ 

: دومرف دنابسچ و  شا  هنیس  هب  ارم  دیسر ، ارف  مردپ  گرم  یتقو  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

[. 82 [ ؛  باَسِح ِْریَِغب  َكَرْجَأ  َّفَُوت  ًاُّرم  َناَک  ْنِإ  ِّقَْحلا َو  یَلَع  ِْربْصا  َّیَُنب  اَی  »

« .داد دهاوخ  باسح  یب  لماک و  ار  وت  رجا  دنوادخ  هک  دشاب ، خلت  هچ  رگا  شاب  هتشاد  ربص  قح  رب  مدنزرف !

هحفص 73] ]

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  روبز  هیداجس ، هفیحص ي 

هراشا

ترضح ياهاعد  زا  یخرب  هدنرادرب ي  رد  هک  تسا  هیداجـس  هفیحـص ي  مالـسلا ، مهیلع  ناماما  ياهاعد  دنمـشزرا  ياه  هنیجنگ  زا 
یبایزرا کی  رد  تسا و  فلتخم  باوبا  رد  یهلا  دنلب  فراعم  زا  ینوناک  هیداجس  هفیحـص ي  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

هدوشگ ار  نآ  باب  تسیاـشان  ياـفلخ  هک  تسناد  یگنهرف  موجه  اـب  هلباـقم  يارب  یگنهرف  ياـسر  رازبا  ار  نآ  ناوت  یم  هناـنیب  عقاو 
يرثا یگنهرف  نامجاهم  نیا  دوبن ، ناماما  رگید  یگنهرف  هرتسگ ي  رانک  رد  یگنهرف  دنمـشزرا  تکرح  نیا  رگا  دـیدرت  یب  .دـندوب 
هاگیاج رظن  زا  هیداجـس  هفیحـص ي  هک  دنراد  ناعذا  شناد  لها  .دندراذگ  یمن  یقاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  بان  مالـسا  زا 

عبانم نیرت  هدنزرا  رامش  رد  دراد و  رارق  هغالبلا  جهن  نآرق و  زا  سپ  یشزرا 

هحفص 74] ]

نأشلا میظع  باتک  نیا  عیفر  هاگیاج  ياـیوگ  هک  دـنا  هدراذـگ  هفیحـص  رب  ماـن  هس  بدا  ملع و  ناـگرزب  .تسا  هتفرگ  ياـج  یتفرعم 
[. 83  ] .هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  روبز  - 3 مالسلا ؛ مهیلع  تیب  لهأ  لیجنا  - 2 نآرق ؛) رهاوخ   ) نآرقلا تخا  - 1 تسا :

مناوت یم  مه  نم  تسین ، یمیظع  راک  نادنچ  هک  تفگ  هیداجس  هفیحص ي  ریقحت  ماقم  رد  هرـصب  نابیدا  زا  یکی  هک  دنا  هدرک  لقن 
[. 84  ] .درم ات  دنک  دنلب  رس  تسناوتن  رگید  و  تخادنا ، نییاپ  ار  شرس  تفرگرب و  ملق  هاگ  نآ  .منک  ءالما  ار  نآ  دننامه 

یهلا یحو  میظع  باتک  اب  هک  هنوگ  نامه  يرآ 
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.دوب دـهاوخن  هدوبن و  ییوگ  خـساپ  يارای  ار  یـسک  زونه  [ 85 ، ] نآرق يدـحت  نرق  هدراهچ  زا  دـعب  تسین و  هلباقم  يارای  ار  یـسک 
.درادن ار  اهنآ  دنلب  نیماضم  ياشنا  ناوت  يداع  رشب  هتشاد و  ار  هصیصخ  نیمه  زین  یحو  همشچ ي  زا  هتفرگرب  بتک 

، توربج لالج و  روشک  ریما  توهال ، توسان و  هاگ  هصرع  مکاح  توکلم ، کلم و  ناطلس  رَهُگ  رپ  هنازخ ي  هیداجس  هفیحـص ي  »
مالـسلا هیلع  داجـس  ترـضح  سدـقم  دوجو  لماع ، ناقـشاع  ياوشیپ  لد و  نشور  نافراع  يالوم  قشع ، قدـص و  ناهج  ياورنامرف 

.هدش هدناجنگ  عبنم  نیا  رد  تسا  مزال  ناسنا  لامک  دشر و  يارب  هچنآ  ره  تسا و  تمکح  ياه  جنگ  ياراد  هنازخ  نیا  .تسا 

هحفص 75] ]

راصعا مامت  رد  ار  نایناهج  باتک ، نیا  اب  هک  تسا  ملعم  نیا  تسا و  مالسلا  هیلع  مراهچ  ماما  نآ  ملعم  هک  تسا  يا  هسردم  هفیحص 
.دناسر یم  دسرب  دیاب  هک  یماقم  هب  شدادعتسا  فیلکت و  هزادنا ي  هب  شتردق و  ناوت و  دح  رد  ار  یسک  ره  دهد و  یم  سرد 

.تسا جراخ  ءاصحا  دح  زا  شتمیق  رپ  ءایشا  و  نوریب ، شرامش  زا  شناجرم  ؤلؤل و  هک  تسا  یهلا  ضیف  شورخرپ  يایرد  هفیحص 

.ددرگ هبیط  هرجش ي  هب  لیدبت  دریگ  رارق  شا  هدنبات  وترپ  رد  ناسنا  دوجو  لاهن  نوچ  هک  تسا  یغورف  رپ  دیشروخ  هفیحص 

ناـسنا دوجو  تخرد  تیبرت  يارب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  دوـجو  قرـشم  زا  هک  تسا  یهلا  ترارحرپ  باـتفآ  هفیحص 
.دنام دهاوخن  زاب  یشخب  غورف  زا  تیدبا  قمع  ات  هدرک و  عولط 

تمالس ترخآ و  زا  ایند  گرم ، زا  تایح  یتسردان ، زا  یتسرد  تملظ ، زا  رون  لطاب ، زا  قح  هرسان ، زا  هرـس  شجنـس  نازیم  هفیحص 
.تسا ضرم  زا 

.تسا یهارمگ  زا  ناسنا  هدنناهر ي  یهابت و  زا  هدنهد ي  تاجن  یهلا ، ضیف  همشچ ي  هفیحص 

، تمکح ملعم  هفیحص 
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هب ناسنا  هدنناسر ي  تمارک و  هدـنروآ ي  دوجو  هب  تیـصخش ، هدـنزاس ي  تبحم ، هدـننک ي  داجیا  تمحر ، بذاج  تفرعم ، عبنم 
.تسا تیعم  برق و  تمظع  اب  ماقم 

يارذع قشاع ، ناج  مارآ  قداص ، بلق  بوبحم  قذاح ، بیبط  هفیحص 

هحفص 76] ]

ضایف همـشچ ي  تقیقح  هب  قفانم و  هدـنبوک ي  قطان ، سوفن  درد  ياود  قیاقح ، فشاک  قراشم ، براغم و  رگنـشور  قماو ، ار  لد 
.تسا قلاخ  ترضح 

نافرع ناقـشاع ، قشع  نادرمناوج ، سفن  تردـق  نازاون ، لد  يان  ياون  نازاورپ ، زیت  بلق  كرحم  نازاـب ، كاـپ  ناـج  مارآ  هفیحص 
حور هیامرـس ي  نازیخ و  رحـس  روشرپ  تاجانم  ناهاگماش ، تقو  هب  نادنمتـسم  لد  هآ  نارادزار ، لد  زار  ناهانپ ، یب  هاـنپ  ناـفراع ،

[. 86  …« ] تسا ناراودیما 

.تسا فلتخم  لاکشا  رد  داسف  ملظ و  اب  هزرابم  نافرع و  قالخا ، تاداقتعا ، باتک  هکلب  تسین ، اعد  باتک  طقف  هیداجس  هفیحص ي 

هیداجس هفیحص ي  دنس 

.نتم - 2 دنس ؛ - 1 دریگ : رارق  یسررب  دروم  روحم  ود  دیاب  تسا ، هدیسر  ام  تسد  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  ینوتم  یسررب  رد 

ماما هب  نآ  دانسا  رب  نشور  یلیلد  دناوت  یم  زین  نتم  قمع  يدنلب و  هکلب  تسا ، ثیدح  تحص  يایوگ  هک  تسین  دنس  ناقتا  اهنت  نیا 
.دشاب مالسلا  هیلع  موصعم 

نیا ياشنا  يارای  ار  رگید  سک  وا  زج  تسا و  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  زا  هفیحـص  دـنلب  نتم  هک  تسین  يدـیدرت  مود ، روحم  رباـنب 
: دسیون یم  ینارهت  گرزب  اقآ  خیش  جاح  موحرم  گرزب ، سانش  باتک  .تسین  دنلب  نیماضم 

اذه نع  الا  ردصت  یتلا ال  هقئافلا  اهتغالب  یلا  افاضم  نیقیلا ، دح  یلا  رتاوت  دقف  کشلا ، لدجلا و ال  لبقی  یعطق ال  هفیحصلا  دنس  نا  »

هحفص 77] ]

هب  ) نیقی دح  رد  نآ  رتاوت  اریز  تسین ؛ نآ  رد  کش  لدج و  يارب  ییاج  تسا و  یعطق  هفیحـص  دنـس  انامه  [ 87 [ ؛…  میظعلا مامالا 
ماما هب  باتک  باستنا 
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هدشن رداص  موصعم  ماما  نآ  زا  زج  هک  تسا  نآ  يایوگ  باتک  نیا  هداعلا ي  قوف  تغالب  نیا ، رب  هوالع  .تسا  مالـسلا ) هیلع  داجس 
« .تسا

: تسا هتفگ  هراب  نیا  رد  يواطنط 

« .تسا رت  نییاپ  قلاخ  مالک  زا  رترب و  قولخم  مالک  زا  باتک  نیا  [ 88 [ ؛ قلاخلا مالک  نود  قولخملا ، مالک  قوف  »

راونالا باتک  رد  بساکم ، هیافک و  رب  دنمـشزرا  هیـشاح ي  فلؤم  یناهفـصا ، نیـسح  دـمحم  خیـش  موحرم  گرزب  فوسلیف  هیقف و 
: دیوگ یم  هفیحص  دروم  رد  هیسدقلا 

همظعلا قاور  رون  هروبز 

همظعملا ربزلا  لک  قوفی 

دیجمتلا دمحلا و  یف  هروبز 

دیجملا هبر  شرع  هنیز 

دیحوتلا صالخالا و  نم  هیف 

[. 89  ] دیزم نم  هیلع  يرت  ام ال 

شیاتـس دـمح و  رد  وا  روبز  .تسا  رترب  نارگید  دـنلب  ياـه  باـتک  زا  هک  تسا  تمظع  قاور  رون  هیداجـس ) هفیحـص ي   ) وا روـبز  »
یمن نآ  زا  شیب  هک  هدش  هتفگ  نخـس  دیحوت  صالخا و  زا  ردـق  نآ  باتک  نیا  رد  .تسا  هبترمدـنلب  يادـخ  شرع  تنیز  دـنوادخ ،

« .تفگ ناوت 

هحفص 78] ]

هتفرگ مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  نب  ییحی  زا  ار  نآ  هک  تسا  نوراه » نب  لکوتم   » هفیحـص يوار  دنـس ؛ تهج  زا  اما 
: دیوگ یم  وا  .تسا 

نوریب يا  هفیحص  درک ، زاب  ار  يا  هتسب  وا  دیـسر ، تداهـش  هب  رفـس  نامه  رد  تشاد و  ناسارخ  هب  ییحی  هک  يرفـس  هناتـسآ ي  رد  »
: تفگ دیشک و  شیوخ  نامشچ  هب  دوشگ و  ار  نآ  سپس  تسیرگ ، دز و  هسوب  نآ  رهم  رب  دروآ ،

وت هب  نونکا  یلو  مداد ، یمن  وت  هب  ار  هفیحص  نیا  تسا ، هداد  ربخ  نم  تداهش  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  میومع ، رسپ  هک  دوبن  رگا 
.دنراد غیرد  شلها  زا  ار  نآ  دتفا و  هیما  ینب  تسد  هب  هفیحص  نیا  هک  مراد  میب  .یشوکب  نآ  يرادهگن  ظفح و  رد  ات  مهد  یم 

لکوتم
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: دیوگ یم  نوراه  نب 

دش و لاحشوخ  رایسب  ترضح  مداد ، ناشن  ترضح  نآ  هب  ار  نآ  .مدیسر  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  ات  دوب  نم  هارمه  هفیحص 
: دومرف

درک ور  لیعامسا  شرسپ  هب  هاگ  نآ  .تسا » مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مدج  ياعد  دیز و  میومع  طخ  نیا  دنوادخ ، هب  دنگوس  »
دیـشک و شنامـشچ  هب  دیـسوب و  ار  نآ  ماما  دروآ ، ار  يا  هفیحـص  لیعامـسا  .رواـیب  ما  هدرپس  وت  هب  هک  ار  يا  هفیحـص  نآ  دومرف : و 

: دومرف

« .تسا مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  مدج  يالما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  مردپ  طخ  هب  هفیحص  نیا  »

هفیحص ود  نم  دومرف و  هزاجا  ماما  .منک  هلباقم  مه  اب  ار  هفیحص  ود  هک  مدرک  تساوخرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : لکوتم 
چیه مدرک و  هلباقم  ار 

هحفص 79] ]

[. 90 « ] .مدیدن ود  نآ  نایم  یتوافت 

زا ییوار  وا  زا  ریغ  تسا و  هدوب  نوراه  ریمع ، رگید  مان  هک  تسا  ریمع  نب  لکوتم  شمان  دراد ، رارق  دنـس  رد  هک  نوراه  نب  لکوتم 
[. 91  ] .تسین ییحی 

تسا هدروآ  قثوم  نایوار  هرمز ي  رد  ار  وا  دوواد  نب  نسح  نیدلا  یقت  خیش  یلو  دنرادن ، وا  هرابرد ي  ینخـس  لاجر  ياملع  بلاغ 
.تسا دامتعا  دروم  زین  هفیحص  دنس  ساسا  نیا  رب  .تسین  قیثوت  اب  ضراعم  توکس ، اریز  تسا ، یفاک  وا  تقاثو  يارب  نیمه  و  [ 92]

دیناـسا اـب  ار  نآ  اـت  دـش  بجوم  هفیحـص  هب  نایعیـش  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـهأ  نداد  تیمها  : » تسا هدـمآ  هفیحـص  همدـقم ي  رد 
« .دنهدب نآ  لقن  رد  یناوارف  تازاجا  دننک و  لقن  يرایسب 

: دسیون یم  ینارهت  گرزب  اقآ  خیش  دیقف ، همالع ي 

راوگرزب ود  نآ  هک  دوش  یم  یهتنم  دیهش  دیز  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  هب  ماجنارس  يرصع  هقبط و  ره  رد  هیداجس ، هفیحص ي  دنس  »
لقن مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا 
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[. 93 « ] .تسا باحصا  دزن  تارتاوتم  زا  هفیحص  نیا  دنا …  هدرک 

: دسیون یم  هفیحص  رب  شیوخ  حرش  رد  داماد ، هب  روهشم  رقاب ، دمحم  دیس  موحرم  گرزب ، ققحم 

هحفص 80] ]

[. 94 « ] .دنا هدرک  لقن  ار  نآ  فلتخم  قرط  زا  تسا و  رتاوتم  هیداجس  هلماک ي  هفیحص ي  لقن  رد  ثیدح  خویش  دیناسا  »

هیداجس هفیحص ي  ياه  همجرت  اه و  حرش 

باتک .تسا  ینافرع  میظع  باتک  نیا  هداعلا ي  قوف  تمظع  يایوگ  تسا ، هدـش  هتـشون  هفیحـص  رب  نونکات  هک  یناوارف  ياه  حرش 
درب یم  مان  يرایسب  حورش  زا   345  - ص 395 ج 13 ، هعیرذلا ، دنمـشزرا  باتک  رد  ینارهت  گرزب  اقآ  جاح  موحرم  گرزب ، سانش 

نیکلاسلا ضایر  هب  موسوم  يزاریش  ناخ  یلع  دیس  هفیحـص  حرـش  اهنآ  نیرت  فورعم  .دماجنا  یم  لوط  هب  اج  نیا  رد  اهنآ  رکذ  هک 
هزوح ي نیـسردم  هعماج ي  هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  طـسوت  دـلج  تفه  رد  تسا و  هفیحـص  حورـش  نیرتهب  زا  هک  تسا 

.تسا هدش  پاچ  دیدجت  مق  هیملع ي 

دیـس موحرم  ياه  همجرت  ناوت  یم  هلمج  زا  هک  تسا  سرتسد  رد  یـسراف  نابز  هب  هیداجـس  هفیحـص ي  زا  يدنچ  ياه  همجرت  زین  و 
.درب مان  ار  و …  يا ، هشمق  یهلا  يدهم  داتسا  موحرم  و  ینارعش ، نسحلاوبا  ازریم  موحرم  مالسالا ، ضیف  یقن  یلع 

هیداجس هفیحص  سوماق  تسرهف و 

: زا دنترابع  هک  هدیسر  پاچ  هب  هفیحص  هرابرد ي  هک  يرگید  راثآ 

هحفص 81] ]

؛ یشرق ربکا  یلع  دیس  هیداجسلا ، هفیحصلا  ظافلال  سرهفملا  مجعملا  - 1

؛ رفظم نیسح  دمحم  خیش  یعوضوم ،) مجعم   ) هیداجسلا هفیحصلا  تاعوضوم  یلا  لیلدلا  - 2

.ینیسح لضفلاوبا  دیس  هفیحص ،) تاغل  زا  یخرب  یلامجا  حیضوت  حرش و   ) هفیحصلا سوماق  - 3

رگید ياه  هفیحص 

اذل تسا ، ترضح  نآ  ياهاعد  زا  یخرب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ياعد  يواح 54  هیداجس ، هفیحـص ي  هک  تسا  ینتفگ 
دوجوم هیداجس  هفیحص ي  رد  هک  ییاهاعد  هک  دنا  هدید  كرادت  يرگید  ياه  هفیحص  هدز ، رمک  هب  تمه  نماد  ناگرزب  زا  یخرب 

: زا دنا  ترابع  اه  هفیحص  نیا  .دنا  هدروآ  درگ  نآ  رد  تسین ،

یلماع رح  نسح  نب  دمحم  دنا ،) هدیمان  مود  ار  نیا  تسا  لوا  فورعم  هفیحـص ي  هک  نآ  ظاحل  هب   ) هیناثلا هیداجـسلا  هفیحـصلا  - 1
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؛ هعیشلا لئاسو  بحاص 

ضایر بحاـص  يدـنفا ، هب  فورعم  یناهفـصا ، يزیربت  حـلاص  دـمحم  نب  یـسیع  نب  هللادـبع  ازریم  هثلاـثلا ، هیداجـسلا  هفیحـصلا  - 2
؛ ءاملعلا

؛ يرون ثدحم  یقت  دمحم  نب  نیسح  ازریم  جاح  هعبارلا ، هیداجسلا  هفیحصلا  - 3

؛ یلماع نیما  نسحم  دیس  همالع  هسماخلا ، هیداجسلا  هفیحصلا  - 4

.يرئاح یناردنزام  حلاص  دمحم  هسداسلا ، هیداجسلا  هفیحصلا  - 5

هحفص 82] ]

ناوـنع تحت  لـماک  يا  هعوـمجم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  رگید  ياـهاعد  زا  یخرب  همیمـض ي  هب  فئاحـص  نـیا  هعوـمجم ي 
يراک قح  هب  هک  هدـش  رـشتنم  مق  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـمالا  هسـسؤم  طـسوت  هعماـجلا  هیداجـسلا  هفیحـصلا 

.تسا ریدقت  هتسیاش ي  دنمشزرا و 

یقرواپ

ص 140. ج 4 ، یلزتعم ، دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 1]

مقر 194. ص 123 ، یشک ،) لاجر   ) لاجرلا هفرعم  رایتخا  [ 2]

ص 168. هیصولا ، تابثا  [ 3]

ص 8. يزیرقم ، مصاختلا ، عازنلا و  [ 4]

هب ار  يراصنا » هلظنح ي  نب  هللادبع   » دنتشادرب و شروش  هب  رـس  هدمآ ، گنت  هب  دیزی  روجف  قسف و  زا  هنیدم  مدرم  هرح : هعقاو ي  [ 5]
نوریب رد  هرح »  » مان هب  ییاج  رد  ملـسم  .داتـسرف  هنیدـم  هب  هبقع » نب  ملـسم   » يرادرـس هب  يرکـشل  دـیزی  .دـندرک  باـختنا  تموکح 

دصتفه رازه و  یلوق  هب  دصراهچ و  رازه و  یلاوم و  زا  نت  دصناپ  رازه و  هس  داد و  یتخس  تسکش  ار  مدرم  هنیدم ،
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ص لاوطلا ، راـبخالا  كر : درک و …  تراـغ  لـتق و  ار  هنیدـم  زور  هس  تشکب و  ار  شیرق  زا  نت  دـص  یـس  رازه و  راـصنا و  زا  نت 
ص 455 و 462. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  78 ؛ ص 80 -  ج 3 ، بهذلا ، جورم  269 ؛

ات 352. ص 350  ج 2 ، مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  مامالا  هایح  [ 6]

ص 348. نامه ، [ 7]

ص 77. ج 1 ، مالسالا ، خیراتلا و  یف  تاسارد  باتک  رد  قوف  هدنسیون ي  زا  دنمشزرا  دیفم و  يا  هلاقم  ناونع  [ 8]

.173 ص 200 -  موس ، رتفد  اروشاع ، گنهرف  و  هر )  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هرگنک ي  تالاقم  هعومجم ي  [ 9]

ص 165. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  مامالا  هایح  [ 10]

ص 272. لاصخلا ، دنشاب ؛ یم  مالسلا  مهیلع  همطاف  ترضح  بوقعی و  ترضح  حون ، ترضح  مدآ ، ترضح  نارگید : [ 11]

ص 108. سلجم 29 ، قودص ، یلاما  [ 12]

ص 108. لامعالا ، باوث  [ 13]

ص 166. ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  [ 14]

ص 363. مرقم ، مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  مامالا  [ 15]

نیب هرگنک ي  تالاقم  هعومجم ي  رد  ترـضح  نآ  ياه  همان  ترایز  نیماضم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  اب  هطبار  رد  [ 16]
.میا هتفگ  نخس  ات ص 184  زا ص 174  موس ، رتفد  اروشاع ، ینیمخ و  ماما  یللملا 

ص 42. مرقم ، مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  مامالا  [ 17]

.378 ص 389 -  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  هرایز  یلا  یشملا  یف  نیعلارون  [ 18]

ص 79. ج 46 ، راونالاراحب ، [ 19]

ص 43. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 273 ؛ ج 7 ، يربط ، خیرات  [ 20]

ص 234. هاجنلا ، هعیرذ  [ 21]

هیآ ي 29. حتف 48 ، هروس ي  [ 22]

ص 168. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  مامالا  هایح  [ 23]
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هدننک عناق  لیلد  یلو  دنا ، هدرمش  دیعب  هفوک  رد  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ینارنخـس  نیا  ناگدنـسیون ، زا  یخرب  تسا  ینتفگ  [ 24]
نوتم اما  دنرادن ، يرگید  زیچ  داعبتسا  زج  هدرواین و  اعدم  نیا  رب  يا 
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.تسا هفوک  رد  ماما  ینارنخس  نیا  يایوگ  یخیرات  دهاوش  و 

هیآ ي 6. ، 9 هبوت هروس ي  [ 25]

هیآ ي 23. يروش 42 ، هروس ي  [ 26]

هیآ ي 62. لافنا 8 ، هروس ي  [ 27]

هیآ ي 26. ءارسا 17 ، هروس ي  [ 28]

ص ج 1 ، سوماق ، ص 457 ؛ ج 2 ، برعلا ، ناـسل  .تسا  گـنج  نادـیم  زا  حورجم  ندروآ  نوریب  ياـنعم  هب  ثـُتْرا »   » هژاو ي [ 29]
.167

.42 ص 43 -  مالسلا ، هیلع  داجسلا  مامالا  داهج  [ 30]

ثیدح 1. باب 13 ، ودعلا ، داهجلا  باوبا  داهجلا ، باتک  ص 35 ؛ ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 31]

.میدرک رکذ  رد ص 12  هک  تسا  روهشم  هرح » هعقاو ي   » هب هثداح  نیا  [ 32]

.ق .ه  لاس 63  ثداوح  بهذلا ، جورم  .ه ق ؛ لاس 63  ثداوح  ج 7 ، يربط ، خیرات  .ه ق ؛ لاس 63  ثداوح  ریثا ، نبا  لماک  [ 33]

ص 465. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 34]

ص 461. نامه ، [ 35]

ص 365. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 36]

ص 299. ج 7 ، هعیشلا ، نایعا  [ 37]

ص 231. ج 6 ، مثعا ، نبا  حوتفلا  و  ص 497 ، ج 7 ، يربط ، خیرات  [ 38]

ص 362. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 39]

ص 362. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 40]

.74 ج 3 ، بهذلا ، جورم  [ 41]

ص 49. ج 7 ، يربط ، خیرات  [ 42]
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ص 286. خیرات ، ریسم  رد  عیشت  [ 43]

هدنسیون  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رکشل 27  ناهدنامرف  عمج  رد   75  / 3 خیرات 20 /  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  [ 44]
پاـچ هب  تبون  نیدـنچ  رد  صاوخ  تلاـسر  ناونع  تحت  هک  دزادرپب  رگنـشور  تاـنایب  نیا  حرـش  هب  اـت  تفاـی  قیفوت  روطـس  نیا  ي 

(. تسا هدیسر 

ص 239. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 45]

.332 ص 333 -  ج 45 ، راونالاراحب ، [ 46]

.راتخم هملک ي  ج 3 ، یناقمام ،) لاجر  ( ؛ لاقملا حیقنت  [ 47]

ص 96. ج 18 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 48]

ص 96. ج 18 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 49]

[50]

مالسلا هیلع  داجس  ماما  یسامح  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 343. ج 2 ، ریدغلا ،

ص 648. ج 2 ، مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  مامالا  هایح  [ 51]

ص 239. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 52]

ص 223. ج 5 ، لبنح ، دمحا  دنسم  [ 53]

ص 81. ج 42 ، راونالاراحب ، [ 54]

ص 201. يدیهش ، رفعج  دیس  مالسا ، یلیلحت  خیرات  [ 55]

ص 97. ج 18 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 56]

ص 332. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 57]

ص 257 و 288. ج 42 ، نامه ، [ 58]

ص 177. ج 19 ، نامه ، [ 59]

.نامه [ 60]

ص 193. يدیهش ، رفعج  دیس  مالسلا ، هیلع  نیسح  مایق  [ 61]

ص 365. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 62]

ص 365. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 63]

ص 344. ج 45 ، راونالاراحب ، [ 64]

ص 560. یسوواطلا ، ریرحتلا  [ 65]

ص 101. ج 18 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 66]

ص 44. ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 67]

.میا هتخادرپ  هیداجس  هفیحص ي  یفرعم  هب  باتک  نیا  مراهچ  لصف  رد  [ 68]

القتسم هدمآ و  يدعب  ییاور  ياه  هعومجم  ینارح و  هبعـش ي  نبا  لوقعلا  فحت  قودص و  خیـش  لاصخ  باتک  رد  هلاسر  نیا  [ 69]
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.تسا هدیسر  پاچ  هب  اهراب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  قوقح  هلاسر ي  مان  هب  زین 

.274  - ص 276 لوقعلا ، فحت  [ 70]

ثیدح 485. ص 311 ، ج 8 ، یفاک ، هضور ي  [ 71]

ص 475. ج 3 ، صاصج ، نآرقلا ، ماکحا  [ 72]

ص 117. ج 72 ، راونالاراحب ، [ 73]

ص 126. هیمامالا ، خیرات  [ 74]

ص 265. ج 25 ، راونالاراحب ، [ 75]

ص 1264. ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 76]

ص 169. ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ص 259 ؛ دیفم ، خیش  داشرالا ، ص 124 ؛ ج 46 ، راونالاراحب ، [ 77]

ص 61. ج 12 ، قحلا ، قاقحا  تاقحلم  [ 78]

هیلع داجـس  ماما  بتکم  نادرگاـش  زا  رفن  مان 164  ، 522  - ص 587 ج 2 ، مالـسلا ، هیلع  نیدـباعلا  نیز  مامالا  هایح  باـتک  رد  [ 79]
.تسا هدمآ  مالسلا 

ص 5. ج 46 ، راونالاراحب ، [ 80]

.286 ص 327 -  مالسلا ،] هیلع  اضر  ماما  هرگنک ي  نیلوا  یبرع  تالاقم   ] راثآلا هعومجم  [ 81]

ج هعیشلا ، لئاسو  [ 82]
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ثیدح 8. ص 188 ، ، 11

ص 18. ج 15 ، هعیرذلا ، [ 83]

ص 137. ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  [ 84]

هیآ ي 88. (، 17  ) ءارسا هروس ي  [ 85]

.18  - ص 19 ج 1 ، نایراصنا ، نیسح  ناقشاع ، راید  [ 86]

(. هعیرذلا زا  لقن  هب  ، ) ص 375 ج 2 ، مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  مامالا  هایح  [ 87]

ص 121. البرک ، نینوخ  بالقنا  رادساپ  مراهچ ، ماما  [ 88]

ص 41. هیسدقلا ، راونالا  [ 89]

.هیداجس هفیحص ي  همدقم ي  [ 90]

ص 177. ج 14 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص 279 ؛ ج 5 ، لاقملا ، یهتنم  ص 426 ؛ یشاجن ، لاجر  [ 91]

ص 280. ج 5 ، لاقملا ، یهتنم  [ 92]

ص 18. ج 15 ، هعیرذلا ، [ 93]

ص 45. دامادریم ، هیداجس ، هفیحص ي  حرش  [ 94]
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
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