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قالخا مراکم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  ياعد  زا  63هنومن يا 

ناملسم تما  تالکشم  لح  راد  هدهع  مالسلا  هیلع  67ماما 

مالسلا هیلع  ماما  یتیبرت  69تیرومأم 
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78یقرواپ

زکرم 85هرابرد 
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مالسلا هیلع  داجس  ماما  ترضح  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

دیمح شافک ، همجرت : نانبل ؛  ياملع  زا  یعمج  ناگدنـسیون  مالـسلا /  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  یناگدـنز  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
اضر

.1379 دباع ، نارهت :  رشن : تاصخشم 

ص 64 يرهاظ : تاصخشم 

ناناوجون 6) هژیو  : ) تسورف

4-25-7077-964 لاـیر ؛  3000 4-25-7077-964 لاـیر ؛  3000 4-25-7077-964 لاـیر ؛  3000 4-25-7077-964 کباش :
لایر  3000

یلبق یسیون  تسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 

لایر  3000 1379 ؛ ناتسبات ؛)   ) لوا پاچ  تشاددای :

لایر  1381 : 3000 موس :  پاچ  تشاددای :

سیون ریز  تروص  هب  همان  باتک  تشاددای :

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

مجرتم  -، 1340 اضر ، دیمح  شافک ،  هدوزفا : هسانش 

ز9 1379  / BP43 هرگنک : يدنب  هدر 

954  [/ 297[ج ییوید : يدنب  هدر 

م 17092-79 یلم : یسانش  باتک  هرامش 

نیفلؤم همدقم ي 

تلیـضف تایـصوصخ و  اهنآ ، تیبرت  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هرابرد  هعلاطم  تیمها  شزرا و 
هب هک  ینامز  .تسا  هدش  حرطم  ملاع  همه  راگدرورپ  بناج  زا  هک  تسا  يرما  تباجا  هکلب  درادن  یـساسحا  یفطاع و  هشیر  ناشیاه 

نامیا و رون و  يوس  هب  دـناهرب و  كرـش  رفک و  ياه  یکیرات  زا  ار  تیرـشب  هک  درک  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هلادـبع  نب  دـمحم 
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: دومرف رما  دوخ  لوسر  هب  نینچ  نیا  هک  هاگنآ  دنک و  تیاده  دیحوت 

« .تیب لها  نتشاد  تسود  رگم  مهد  یمن  رارق  شاداپ  رجا و  يزیچ  يارب  »

اـه و یتخـس  دـندش و  هجاوـم  يردـبرد  هجنکـش و  لـتق ، اـب  یگدـنز  رد  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  هب  یتـسود  تدارا و  راـهظا 
هب اهنآ  هانگ  یب  ناوریپ  مه  دوخ و  مه  دنتشاد ، هگن  زار  دندرک و  هشیپ  ربص  دنتشاد  هک  هچنآ  رب  دندیـشچ و  ار  یگدنز  ياهیراوشد 

.تسه هدوب و  مزال  دندش ، تیذا  دنک  یم  بآ  ار  اه  مسج  دروآ و  یم  درد  هب  ار  اهلد  هک  یلکش 

یبلاطم رشن  هب  دیاب  یسک  ره  ددرگ  زاغآ  زور  هاگ ، ره  و 
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هتسجرب دارفا  نیا  ندناسانش  تهج  رد  یشالت  ات  دزادرپب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یگدنز  زا  كدنا  ولو 
.دشاب اهناسنا  دمآرس  و 

یمن روطنآ  تخانـش و  یم  ار  دوخ  ناماما  یتحار  هب  دـش و  یم  انـشآ  هناهاگآ  یتسرد و  هب  دوخ  ناربهر  اب  یناملـسم  ره  شاک ! يا 
تیلهاج رـصع  رد  ندرم  دننامه  اهنآ  گرم  دنتخانـشن و  ار  دوخ  نامز  ماما  هکیلاح  رد  دـنورب  ایند  زا  هک  دنـشاب  ییاهنآ  زا  هک  دـش 

.دشاب

صاصتخا مالسلا » هیلع  داجس  ماما   » هب هک  هعومجم  نیا  زا  مراهچ  تمسق  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  یگدنز  اب  ییانـشآ  ياتـسار  رد 
.ددرگ یم  نازیزع  امش  روضح  میدقت  دراد ،

هحفص 6] ]

راتفگشیپ

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  قشع  هک  دنتسه  ییاه  بلق  مامت  بوبحم  و  هنادواج ، تمظع  ناشخرد و  هناشن ي  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 
نامسآ رد  خیرات و  لوط  رد  ار  هزاوآ  رپ  مان  نیا  ناناملسم  .دنراد  یمرب  ماگ  وا  هار  رد  هدروآ و  نامیا  وا  هب  .دپت و  یم  نآ  رد  هلآ  و 

.دنا هتخانش  نآرق  هراتس  رپ 

: داد رارق  اه  ناسنا  یگدنز  رد  ار  نادواج  یگشیمه و  رهوگ  نیا  و  دروآ ، نابز  رب  ار  نآرق  سدقم  مان  یحو ، هک  ینامز  نآ 

[. 1 « . ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  »

هیآ ي نیا  لوزن  اب  .دنادرگ ) هزنم  كاپ و  بیع  ره  زا  ار  امش  دربب و  توبن  هداوناخ ي  امـش  زا  ار  سجر  هک  دهاوخ  یم  نینچ  ادخ  )
.دیدرگ نییعت  مالسا  یلک  روحم  تهج و  شور ، هار ، همیرک 

تما نایم  رد  ار  تیب  لها  تلزنم  نأش و  هتخاس و  فوطعم  نآ  هب  ار  راظنا  هجوت و  ماـمت  نآ  یگـشیمه  نداد  رارق  ماگـشیپ  اـب  نآرق 
میظع هعقاو ي  نیا  .تسا  هتخاس  رگنایامن  ناملسم 
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نآ ياـنبم  رب  ار  ناـش  ندـمت  خـیرات و  دـنا  هتـسناوت  هلیـسو  نیدـب  هک  تسا  هداد  ناملـسم  تما  یگدـنز  هب  يا  هژیو  موهفم  ینعم و 
ثحب و تما ، نیا  یـسایس  یگدـنز  نادـیم  رد  و  یمالـسا ، فراـعم  موـلع و  هار  رد  هک  یناـققحم  نارگـشهوژپ و  همه ي  .دـنزاسب 

.دنناد یم  یبوخ  هب  ار  هلئسم  نیا  و  دننک ، یم  وجتسج 

شبنج تکرح و  يارب  یلقث  زکرم  تایآ  نیا  یمالـسا ، قطنم  فرع و  هب  هجوت  اب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب 
تیب لها  نآ  زا  تسا ، ندرکن  ملظ  هانگ و  زا  تیموصعم  انامه  هک  ار  هتـسیاش  تافـص  نیا  دـنوادخ  هک  یناـمز  نآ  .دـیدرگ  خـیرات 

.داد رارق 

یگدـنز یلک  تایـضتقم  اب  يربهر  نیا  هک  تسا  اهنآ  تماما  يربهر و  تلیـضف  تاجرد و  نیرتالاب  هدـننک ي  وگزاب  نآرق  هک  اریز 
: دوب راگزاس  زین 

هحفص 7] ]

[. 2  …« ] مکاقتأ هللا  دنع  مکمرکا  نا  »

.ادخ دزن  رد  دنیامش  نیرتراوگرزب  امش ، نیرتاوقت  اب  انامه 

: دومرف اهنآ  هب  هنوگ  نیا  هک ، نیا  زا  دعب 

[. 3 « ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  »

.دنادرگ هزنم  كاپ و  یبیع  ره  زا  ار  امش  دربب و  امش ، زا  ار  سجر  هک  دهاوخ  یم  نینچ  ادخ 

.تفای دهاوخ  ار  تیب  لها  هژیو  عیفر و  دنلب و  تلزنم  نأش و  دناوخب ، ار  يوبن  تنس  میرک و  نآرق  هک  یسک 

نیا ناگدـننک ، تدابع  ناهیقف و  نیخروم و  هریـس و  ناـبحاص  و  نارگ ، تیاور  نیرـسفم ، نادنمـشناد ، ناـماما و  همه ي  نینچ ، مه 
.دنناد یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تیب  تلزنم  نأش و  دنشاب ، ینییآ  یبهذم و  ره  رد  هک  ناملسم ، تما 

طسوت هک  رعش  بدا و  بتک  نینچ  مه  و  ریسافت ، هریس و  ثیدح و  ياه  باتک 
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هوکـش و نایب  اب  و  تسا ، هتخاس  رگنایامن  ار  تیب  لها   » دنمـشزرا دنلب و  هاگیاج  دنا ، هتـشون  فلتخم  دیاقع  بهاذم و  اب  یناناملـسم 
و دراد ، شتیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  هک  نمؤم  قشع  نامیا و  نازیم  یباـیزرا  هب  هکراـبم  هرجـش ي  نیا  تمظع 
رب رثأت  درد و  زاربا  هشیدنا و  بلق و  رد  تیب  لها  قشع  ندرک  رت  قیمع  هچ  ره  اه و  نآ  نتخانـش  رد  رگیدکی  زا  نانآ  نتفرگ  تقبس 

.دنزادرپ یم  دندروآ ، نانآ  رس  رب  اهالب  بئاصم و  و  دندیزرو ، ینمشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تیب  لها  اب  هک  یناسک 

يوقت و ملع و  رد  هچ  دنتسه ، درف  هب  رصحنم  ناشخرد و  يا  هراتس  دننامه  تیب  لها 

هحفص 8] ]

لباقم رد  یگداتسیا  ریشمش و  هلیسو  هب  ای  ملع  هلیـسو ي  هب  مالـسا  زا  عافد  رد  هچ  و  قح ، زا  عافد  رد  يرادیاپ  قالخا و  فرـش و  و 
عیفر تلزنم  نأش و  نیا  دناوت  یمن  یسک  هک  نیا  رد  دندش  لوقلا  قفتم  ناناملـسم  هجیتن ، رد  .درادن  دننامه  ریظن و  یـشکرس  ملظ و 
اهنآ رگم  تسین ، یسک  صتخم  اه ، ینمشد  اه و  یگدولآ  زا  ندوب  رود  تفـص ، نیا  .مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  رگم  دشاب ، اراد  ار 

(: تیب لها  )

[. 4 « . ] انسح اهیف  هل  دزن  هنسح  فرتقی  نم  یبرقلا و  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسأ  لق ال  »

ره دیراد و  روظنم  نادنواشیوخ  قح  رد  ارم  تبحم  تدوم و  هک  مهاوخن  نیا  زج  تلاسر  رجا  امش  زا  نم  وگب  تما  هب  ام ، لوسر  يا 
هداد رارق  بجاو  هیموی  هناگ ي  جـنپ  ياهزامن  رد  ار  اه  نآ  رب  نداتـسرف  دورد  .مییازفیب و  شیئوکین  رب  ام  دـهد  ماجنا  وکین  راـک  هک 

ندرک کیدزن  اب  تسا ،
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: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مان  اب  ناشمان 

[. 5 « ] امیلست اوملس  هیلع و  اولص  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولصی  هتکئالم  هللا و  نا  »

دیتسرفب و دورد  تاولص و  وا  رب  نامیا ، لها  يا  مه ، امش  .دنتسرف  یم  دورد  تاولص و  ربمایپ  نیا  كاپ  ناور  رب  شناگتـشرف  ادخ و 
.دییوگ مالس  وا  رب  لالجا  میظعت و  اب 

هک ینامز  نآ  داد ، شزومآ  هنوگ  نیا  شتما  هب  ار  تیب  لها  دوخ و  رب  نداتسرف  تاولص  یگنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
: دندومرف میتسرفب ، دورد  وت  رب  هنوگچ  ادخ ، لوسر  يا  دندیسرپ : وا  زا 

میهاربا لآ  میهاربا و  یلع  تیلص  امک  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  اولوق  »

هحفص 9] ]

« . دیجم دیمح  کنا 

وت هک  یتسرد  هب  يداتـسرف ، دورد  میهاربا  لآ  میهاربا و  رب  هک  هنوگ  نامه  تسرفب  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ادنوادخ ! دـییوگب :
.ینادواج زاین و  یب 

نآ عیفر  ماقم  یگرزب و  هوکش و  اج ، نیا  رد  .دنشاب  یم  اه  يرترب  تافـص و  نیا  ياراد  هک  دنتـسه  تیب  لها  اهنت  نم  تما  نایم  رد 
اه نآ  هب  ندیزرو  قشع  بوجو  نداهن و  ماگ  اه  نآ  ریـسم  رد  اه و  نآ  نداد  رارق  ماگـشیپ  اب  دوش ، یم  راکـشآ  ام  همه ي  يارب  اه 

(. تیب لها  )

یلـص ادخ  لوسر  زا  دعب  ات  دزاس ، یم  نایامن  ار  اهنآ  تلزنم  ماقم و  دنک و  یم  هیکت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  فدـه  نیا  اب  نآرق 
.میشاب اهنآ  ور  هلابند  مییوج و  کسمت  اهنآ  قشع  هب  هلآ ، هیلع و  هللا 

یم فیرعت  تیب  لها  زا  هنوگ  نیا  دراد  یماو  رکفت  هب  ار  یناملسم  ره  هک  يداشرا  یتدیقع  ياه  فده  دندناسانـش  روظنم  هب  نآرق 
.دنک

، اب ار  تفص  نیا  دنوادخ  هک  داشرا  ناماگشیپ  نیا  نتخانش  و 
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مهیلع تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنوادخ ، هک  نیا  زا  دـعب  هداد -  تیب  لـها  هب  اـه ، نآ  نداد  رارق  اوشیپ  ماـما و 
.تسا مزال  ام  يارب  درک -  یفرعم  ار  مالسلا 

ناماگشیپ هرهاط و  هیرذ ي  هکرابم و  هرجـش ي  نیا  نابیدا  نادنمـشناد و  نیملـسم و  همئا ي  هرهطم و  تنـس  نآرق و  اب  نیا ، زا  سپ 
.دش میهاوخ  انشآ  نادیواج 

یگدنز دلوت و 

هکینامز نآ  و  دندرک ، یم  یگدنز  وا  ییاورنامرف  داد  لدع و  هیاس ي  رد  مالـسا  تما  هک  ینامز  نآ  هوکـشرپ ، ياهزور  زا  یکی  رد 
دقع هب  ار  یناساس ) هاشداپ  نیرخآ  موس ، درگزی  رتخد  « ) نانز هاش  ، » تشاد هدهع  رب  ار  تما  تیاده  یتشک  ییادـخان  يربهر و  يو 

رکب یبا  نب  دمحم  شدرگاش  دقع  هب  ار  درگدزی  رگید  رتخد  دروآرد و  مالسلا  هیلع  نیسح  شرسپ 

هحفص 10] ]

.دروآرد

نآ زا  مان  نیا  اریز  تخاس ، لدـبم  [ 11 « ] ونابرهـش  » هب ار  نانز » هاش   » مان مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دـنیوگ  یم  نیخروم  یخرب 
همطاـف ترـضح  صتخم  ماـن  نیا  یهلا  تلاـسر  رد  فورعم و  ءاـسنلا » هدیـس   » هب یبرع  رد  هک  تـسا ، مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح 

لوسر هک  یماگنه  .رگید  یسک  هن  تسا و  ترضح  نآ  صتخم  طقف  هک  ییاه  یگژیو  اه و  یگتسیاش  لیلد  هب  تسا ، مالـسلااهیلع 
تبأ ای  تلاق : نیملاعلا ؟ ءاسن  هدیس  کنا  نیضرت  اما  هینب  ای  : » دندومرف مالسلااهیلع  ارهزلا  همطاف  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

« . اهملاع ءاسن  هدیس  کلت  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  لاق  میرم ؟ نیأف 

شدوخ ناهج  ناوناب  رورـس  وا  تفگ : تساجک ؟ میرم  هاگیاج  سپ  ردپ ، تفگ : يدش ؟ یـضار  ناهج  ناوناب  رورـس  مان  هب  مرتخد ،
.هدوب

.تسا هدیمان  [ 7 « ] میرم  » ار وا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دندقتعم  يا  هدع 

هتشون ندوب  مک  مغر  یلع 
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، میبای یمرد  يو ، هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دایز  ماـمتها  ونابرهـش )  ) دنمـشزرا نز  نیا  یگدـنز  هراـبرد ي  یخیراـت  دانـسا  و 
نز نیا  تلزنم  ردق و  زا  دروآ و  یمرد  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  انامه  هک  تشهب ، ناناوج  رورـس  دقع  هب  ار  وا  هک  يروط 

.رامش تشگنا  يدادعت  رگم  ددرگ ، یمن  لیان  گرزب  راختفا  نیا  هب  یسک  نینچ  مه  دنک ، یم  تیاکح  تیب  لها  دزن 

يداش و و  دـش ، يرپس  اههام  اهزور و  هک  تشذـگن  يرید  درک و  جاودزا  دـنمجرا  رتخد  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
لاس 38 رد  هکینامز  نآ  تفرگرب ، رد  ار  هناخ  رورس 

هحفص 11] ]

[. 8  ] .دروآ ایند  هب  ار  یلع )  ) دوخ هبعک  دولوم  نز ، نیا  يرجه ،

.دـندیمان یلع »  » ار وا  .دروآ  ياج  هب  ار  [ 9  ] رکـش هدجـس ي  دش ، هداد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  شوخ  ربخ  نیا  هک  ینامز 
نسح و بلاط ، یبا  نب  یلع  ماما  زا  دعب  دشاب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نادـناخ  زا  ماما  نیمراهچ  ناونع  هب  هک  دوب  نیا  وا  تشونرس 

.دش مه  روطنیمه  و  دشاب ، وا  ناگداون  نادناخ و  زا  تماما  طخ  نیا  موادت  و  مالسلا ، مهیلع  نیسح 

ترـضح زا  مینک : یم  لقن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ادـخ  نیما  زا  ار  اهنیا  هکلب  مییوگ ، یمن  هدوهیب  ار  نانخـس  نیا  ام 
نا و  یل : لاق  و  هذخف ، یلع  ینـسلجأف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدج  یلع  تلخد  : » تسا هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

[. 10 « . ] اوس هللادنع  هلزنملا  لضفلا و  یف  مهلک  و  مهمئاق ، مهعسات  همئأ ، هعست  نیسح  ای  کبلص  نم  راتخا  هللا 

لسن زا  رفن  هن  دنوادخ  تفگ : دناشن و  دوخ  ياپ  يور  ارم  يو  متفر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  يزور 
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نبا زا  .دنادروخرب  ادخ  دزن  یناسکی  تلزنم  ردق و  زا  اهنآ  همه ي  تسا و  مئاق  نامه  اهنآ  نیمهن  هک  تسا  هدیزگرب  تماما  يارب  وت 
هن نیـسح و  نسح و  یلع و  نم و  دومرف : یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دیوگ ، یم  هک  تسا  هدـش  لقن  سابع 

[. 11  ] .میتسه نیموصعم  زا  میرهطم و  نیسح  نادنزرف  زا  رفن 

یلع ماما  زا  ریغ  اریز ، دندیسر ، ییافوکـش  هب  دندرک و  ومن  دشر و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  دلوت  اب  نیـسح  ماما  نادنزرف 
زا ریغ  و  شا ، يرامیب  لیلد  هب  مه  نآ  دندش ، دیهش  هیواعم  نب  دیزی  اب  گنج  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  همه  مالسلا ، هیلع 

.دنامن هدنز  نیمز  يور  رد  ینیسح  لسن  زا  یسک  وا 

هحفص 12] ]

گرزب یمالـسا  نیزاوم  اب  قباطم  تفای و  شرورپ  تیاده  نماد  رد  تماما و  هیاس ي  رد  تلاسر و  هسردم ي  رد  كرابم  دازون  نیا 
رب ار  شا  یگدنز  يانب  تخاس و  یم  حرطم  ار  شیاه  هدیا  مالـسا  هلیـسو ي  هب  هک  دیدرگ ، نآ  زا  يا  هدنز  دنـس  وا  هک  يروط  دش ،

ییومع مالـسلا و  هیلع  یلع  دـننام  يدـج  يو  اریز  ددرگ ، یمن  ام  تریح  بجعت و  ثعاب  هلئـسم  نیا  .داهن  یم  مالـسا  ساسا  هیاپ و 
هشیپ ار  قح  هب  يدنبیاپ  هتفای و  تیاده  اهنآ  هلیسو ي  هب  هک  هتشاد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دننام  يردپ  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  دننام 

.تسا هتفای  امن  وشن و  اهنآ  یتسرپرس  فارشا و  تحت  مسج  رکف و  حور و  رظن  زا  و  هدرک ،

ییوگ هدرواـین و  اـیند  هب  وا  زج  يدـنزرف  راوـگرزب ، يوناـب  نآ  شرداـم  هک  دوـش  یم  طابنتـسا  دـنک ، یم  رکذ  خـیرات  هک  هچنآ  زا 
هدوب وا  ندروآ  ایند  هب  يارب  طقف  شدوجو 
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.تفاتش دوخ  دنوادخ  يوس  هب  نامیاز  زا  سپ  اریز  سب ، تسا و 

مالسلا هیلع  ماما  تلاسر  یبایزرا  رد 

نیسح ماما  ترضح  شردپ  هک  نیا  لیلد  هب  افرص  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  تماما  هک  تسا ، نشور  نادنمشیدنا  يارب 
یمیلاعت لیلد  هب  هکلب  تسین ، دشاب ، هدیـسر  رـسپ  هب  ردپ  زا  هک  تیالو ، ندوب  یثوروم  لیلد  هب  هک  نیا  ای  تسا و  هدوب  مالـسلا  هیلع 

.دشاب یم  تسا ، هدومرف  هتسار  نیا  رد  گرزب  دنوادخ  هک 

زا یسک  رد  وا  زا  ریغ  هک  صاخ  یگژیو  تافص و  نتشاد  لیلد  هب  مه  نآ  دیزگ ، وا  رب  ار  ماما  مان  هک  دوب  یمالسا  تلاسر  نیا  هکلب 
.يو تماما  دروم  رد  یهلا  ياه  تحلصم  لیلد  هب  نینچ  مه  و  دیدرگ ، یمن  تفای  شنارصاعم 

هنادنمشیدنا تاروتسد  حیرص و  نانخـس  اب  مه  نآ  تسا ، هتـشاد  مالعا  شنیزگ  نآ  زا  ار  دوخ  يوریپ  دوخ  هبون  هب  زین  یهلا  تلاسر 
زا راهطا  همئا  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ادخ ، لوسر  ي 

هحفص 13] ]

: هلمج

.دوب ندناوخ  نآرق  لاح  رد  يو  میدوب ، دوعـسم  نب  هللادـبع  دزن  تفگ : [، 12  ] تسا هدرک  تیاور  قورـسم  لوق  زا  هک  دـمحا  زا   - 1
زا تشاد ؟ میهاوخ  هفیلخ  دـنچ  يو  زا  سپ  هک  يدیـسرپ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ایآ  هللادـبع ، يا  دیـسرپ : وا  زا  يدرم 

ناشیا میدیسرپ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ام  هلب ، داد : باوج  دوب -  هدرکن  ار  لاؤس  نیا  یـسک  مدمآ ، قارع  زا  هک  ینامز 
.دوب دنهاوخ  لیئارسا ، ینب  ناگدیزگرب  دادعت  هب  رفن ، هدزاود  نم  زا  دعب  هک  دنا : هداد  باوج 

ار هیآ  نیا  دنوادخ  هک  ینامز  مدینش : يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  تفگ : یم  هک  هدش  تیاور  یفعج  دیزی  نب  رباج  زا   - 2
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« . مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذلا  اهیأ  ای  : » درک لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شربمایپ ، رب 

ادخ هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  مدیسرپ  دینک .) تعاطا  وا  ناکیدزن  شلوسر و  ادخ و  زا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  دنتـسیک ؟ تسا ، بجاو  مزال و  وت  تعاط  دـننام  ناشتعاط  هک  یناسک  رمالا ، یلوا  اما  میتخانـش ، ار  شلوسر  و 
یبا نب  یلع  اهنآ  نیتسخن  هک  دوب ، دـنهاوخ  نم  زا  دـعب  نیملـسم  همئا ي  دنتـسه و  نم  ناثراو  اهنآ  رباـج ، يا  دـندومرف : هلآ  هیلع و 

[. 13  ] .نیسح نب  یلع  نیسح و  نسح ، سپس  تسا ، مالسلا  هیلع  بلاط 

يا تفگ : يراصنا  هللادبع  نب  رباج  تسا ، هدمآ  مینک ، یم  هراشا  میراد  زاین  هک  نآ  زا  یتمـسق  هب  طقف  ام  هک  لوطم ، یثیدح  رد   - 3
: دندومرف ادخ  لوسر  دش ؟ دهاوخ  وا  ثراو  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نادـنزرف  زا  کی  مادـک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

 … مالسلا هیلع  رقاب  و  مالسلا ، هیلع  نیسح  نب  یلع  شا ، هنامز  ناگدننک  تدابع  رورـس  تشهب ، ناناوج  رورـس  ود  نیـسح ، نسح و 
[. 14]

هحفص 14] ]

اهنآ رب  نم  نینمؤم  نایم  زا  تفگ : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ  هک  هدش  تیاور  رایط  رفعج  نب  هللادبع  زا   - 4
دعب دراد ، تیحجرا  نینمؤـم  ناـیم  رد  نـسح ، مرـسپ  دـش ، دیهـش  رگا  دـعب ، .دراد  يرترب  اـهنآ  رب  یلع  مردارب ، سپـس  مراد ، يرترب 

[. 15  … ] دراد و يرترب  نینمؤم  نایم  رد  یلع ، شرسپ ، دش ، دیهش  زین  وا  رگا  و  دراد ، يرترب  نینمؤم  رب  نیسح ، مرسپ ،

نینمؤملاریما داتسیا ، دوب  گرم  رتسب  رد  هک  ردپ  رس  يالاب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هک  ینامز   - 5

مالسلا هیلع  داجس  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


ار محالس  باتک و  هک  درک  شرافس  نم  هب  گرم  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مرـسپ ، دومرف : يو  هب  ار  تالمج  نیا 
، مهاوخ یم  وت  زا  دوخ  هبون ي  هب  زین  نم  .درپس  نم  هب  گرم  ماگنه  هب  ار  شحالـس  باـتک و  وا  هک  يروط  ناـمه  مراذـگاو ، وت  هب 
درک و مالـسلا  هیلع  نیـسح  شرـسپ  هب  ور  سپـس  يراپـسب ، نیـسح  تردارب  هب  ار  زیچ  ود  نیا  دـمآ ، تغارـس  هب  گرم  هکینامز  نآ 

هیلع نیسحلا  نبا  یلع  تسد  سپـس  راپـسب ، ترـسپ  نیا  هب  ار  اهنآ  هک  هدومرف  شرافـس  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ :
يراپسب و یلع  نبا  دمحم  ترسپ  هب  ار  ود  نآ  هدرک  شرافـس  زین  وت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : تفرگ و  ار  مالـسلا 

[. 16  ] .ناسرب وا  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ارم و  مالس 

باتک و تفر ، یم  قارع  يوسب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماـگنه  تسا : هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ینیلک   - 6
اهنآ هملس  مأ  تشگرب ، نیسح  نب  یلع  ماما  هک  تقو  نآ  تشاذگ و  تناما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هملس  مأ  دزن  ار  شا  همان  تیـصو 

[. 17  ] .درپس يو  هب  ار 

نینچ مه  دـنک و  یم  ناـیب  ناشردـپ  زا  دـعب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  يربهر  هک  تسا  ییاـهب  نارگ  ياـهنتم  زا  یتمـسق  نیا 
.دشک یم  ریوصت  هب  نامز ، نآ  رد  شنارصاعم ، نایم  رد  ار  شا  یعامتجا  يربهر  شا و  هشیدنا  باتزاب 

هحفص 15] ]

یناسنا تالامک 

ماما دوب  اهناسنا  هبناج  همه  الاو و  تیـصخش  تخاس  ندرک و  نشور  يارب  هک  یناحور ، وج  نآ  یمالـسا و  هوکـشاب  تیبرت  میلعت و 
مالسلا هیلع  نیسح  نب  یلع 
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دش هدیشک  ریوصت  هب  وا ، ياه  هتـساوخ  لمع و  هشیدنا و  رد  لاعتم ، دنوادخ  تلاسر  زا  يا  هدنز  دنـس  دیدرگ ، رادروخرب  نآ  زا  زین 
ریسم رد  وا  هک  یهار  هب  هراشا  رکذ و  اب  ماما -  نیا  یگرزب  تمظع و  زا  نخس  نادنمشیدنا  مالسا و  تما  ناگرزب  هک  دوب  اجنیا  زا  و 

.دندروآ نایم  هب  نخس  تسا -  هدومیپ  اوقت  ملع و  لضف و 

زا و  [ 18  ] .متفاین هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  تیب  لها  نایم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  رترب  ار  یـسک  نم  : ) تفگ یم  يرهزا 
رورـس انامه  نیا  تفگ : دوب ، هدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هراـبرد ي  وا  زا  هک  شیرق  زا  یناوج  هب  باوج  رد  بیـسم ، نب  دیعـس  لوق 

: تسا هتفگ  هقرحم » قعاوص   » شباتک رد  رجح  نبا  نینچ  مه  [ 19  ] .تسا بلاط ، یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  ناگدننک ، تدابع 
نب نایفـس  مزاـح و  یبا  زا  و  [ 20  ] .تسا هدرب  ثرا  هب  شردـپ  زا  ار  ییاسراپ  تداـبع و  ملع ، هک  تسا  یـسک  ناـمه  نیدـباعلا  نیز 
هتفگ کلام  ماما  .ما و  هدیدن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  زا  رترب  رتاناد و  یمـشاه  زگره ، دنیوگ : یم  هک  تسا  هدش  تیاور  هینیع 

ار مالـسلا  هیلع  ماما  تیـصخش  هک  دنتـشاد  قح  یتسار  هب  نانآ  [ 21  ] .دـندیمان نیدـباعلا  نیز  شدایز  تدابع  رطاـخ  هب  ار  وا  تسا :
، دشاب فاصنا  ياراد  هک  ار  یسک ، ره  وا  گرزب  تیـصخش  اریز  دنا ، هدرکن  يور  هدایز  دوخ  نخـس  رد  و  دننادب ؛ هوکـشاب  میظع و 

بناوـج هراـبرد ي  میناوـتب  هک  يا  هزادـنا  نآ  هب  اـم  .رتـشیب و  مه  دـیاش  دـیوگب و  وا  هراـبرد ي  ینانخـس  نینچ  نیا  هک  دراد  یماو 
ماما تیصخش 

هحفص 16] ]

: مینک یم  یسررب  ثحب و  رصتخم  تروص  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

( يو یناحور  تیصخش   ) یحور هبنج ي 

تاکرادت
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كرابم هناخ ي  نآ  رد  هک  یناحور ، وج  نینچ ، مه  و  دروآ ، دوجو  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  توبن  تلاسر و  هناـخ ي  هک  يا  هژیو 
نآ هب  مالسلا ، هیلع  ناماما  ای  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زج  یسک  هک  دناسر  يا  هبترم  هب  ار  ماما  مسج  حور و  تشاد ، دوجو 

مامت هک  يروط  هب  میظع ، سب  تسا  يرما  یلاعت ، يادـخ  هب  شا  یگتـسباو  یکیدزن و  تدابع و  لیلد  نیمه  هب  دـندوب ، هتفاین  تسد 
تداـبع نیرتهب   ) نیدـباعلا نیز  باـقلا : نیا  هلمج ي  زا  .تسا  هتـسباو  گرزب  دـنوادخ  اـب  يوحن  هب  دـش ، هدـیمان  نآ  هب  هک  یباـقلا 

.تسا تانفثلا  يذ  و  هدننک ) هدجس  رایسب   ) داجس و  ناگدننک )

، ناگدننک تدابع  نیرتهب  هب  شنتفای  ترهـش  تلع  هک  دبای  یم  رد  دنک ، یم  لابند  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  یگدـنز  هریـس و  هک  یـسک 
زور رد  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  بیـسم  نب  دیعـس  زا  يرهزا  هک  تسا  یتیاور 
یم هاگن  تسا  هداتسیا  تیعمج  نایم  رد  هک  نیـسح  نب  یلع  مرـسپ  هب  نم  دننزب ، ادص  ار  ناگدننک  تدابع  نیرتهب  ام  نایم  زا  تمایق 

[. 22  ] .منک

ار لجوزع  دنوادخ  ياه  يزور  رکذ  وا  دیامرف : یم  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نانخس  رد  داجـسلا ، »  » شبقل دروم  رد  اما 
دوـجو يا  هدجـس  نآ  رد  هک  لـجوزع -   - دـنوادخ باـتک  زا  يا  هیآ  هک  نیا  اـی  دـتفیب ، هدجـس  هب  هک  نیا  رگم  دروآ ، یمن  اـج  هب 

هاگ نآ  و  دتفیب ، هدجـس  هب  هک  نآ  رگم  تشگ ، یمن  غراف  شا  هبجاو  زامن  زا  و  دتفیب ، هدجـس  هب  هک  نآ  رگم  دـناوخ ، یمن  تشاد ،
یم اج  هب  ار  هدجس  ادتبا  دنک ، هحلاصم  رفن  ود  نایم  دهاوخب  هک 
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همه ي رد  ندرک  هدجس  دروآ ،

هحفص 17] ]

[. 23  ] .دش هدیمان  داجس »  » لیلد نیمه  هب  تشاد و  رثا  شا  یگدنز  بناوج 

ندب زا  ییاهاج  دننام  دیـسر ، یم  نیمز  هب  دوجـس  ماگنه  رد  هک  شندب  زا  ییاهاج  هک  دوب  نیا  تاَنِفَّثلا » يِذ  هب ِ«  شندیمان  تلع  اما 
هاگ نآ  .دوش و  یم  تفـس  میخـض و  رایـسب  هک  هریغ  وناز و  ود  دننام  دنک ، یم  ادیپ  سامت  نیمز  اب  نتـسشن ، ماگنه  رد  هک  دوب  رتش 

درک و یم  ماـمت  ار  ندرک  وضو  هک  یناـمز  اـی  .تشگ  یم  درز  شتروص  گـنر  یلاـعت -   - دـنوادخ سرت  زا  تفرگ ، یم  وضو  هک 
گنر دـمآ ، یم  غراف  زامن  زا  هک  هاگ  نآ  تفرگ و  یم  ار  وا  دوجو  مامت  یـسرت  یـشزرل و  تخاـس ، یم  هداـمآ  زاـمن  يارب  ار  دوخ 

هب دنوادخ  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  هک  هاگ  نآ  دیامرف : یم  هک  هدش  تیاور  رقاب  ماما  زا  .دش  یم  نوگرگد  شتروص 
دنوادخ سرت  زا  شندب  ياضعا  مامت  داتسیا ، یم  گرزب  کلام  دوبعم و  ياهتسد  نیب  زیچان ، لیلذ و  يا  هدنب  دننام  داتسیا ، یم  زامن 

زا .دـناوخ  دـهاوخن  زامن  زگره  نآ  زا  سپ  تسوا و  زامن  نیرخآ  ییوگ  هک  دـناوخ ، یم  روط  نآ  ار  زامن  دـیزرل و  یم  لجوزع -  -
یسک هک  ینامز  مدید ، تدابع  فاوط و  لاح  رد  رحـس  ات  هاگماش  زا  ار  نیـسح  نب  یلع  دیوگ : یم  هک  هدش  تیاور  ینامی  سوواط 

نامـشچ دندرک و  بورغ  تنامـسآ  ناگراتـس  ایادخ ، تفگ : یم  درک و  یم  هاگن  نامـسآ  هب  یمـشچ  هشوگ ي  اب  دوبن  شفارطا  رد 
ییاشخبب و ارم  يزرمایب و  ارم  ات  ما  هدمآ  .تسا  هدش  هدوشگ  ناگدـننک  تدابع  يور  رب  تتمحر  ياهرد  دـندش و  رادـیب  تناگتفخ 

يور
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تمظع و هب  مسق  تفگ : یم  تسیرگ و  یم  هاـگنآ  .یهد  ناـشن  نم  هـب  تماـیق  ياـفرژ  رد  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مدـج ،
نآ هدز  رس  نم  زا  یتیصعم  مه  رگا  مدرکن و  یتیصعم  وت  هب  زگره  و  منک ، تفلاخم  وت  اب  هک  متـساوخن  میاه  هانگ  اب  نم  هک  تلالج 

شـشخب درک و  هسوسو  ارم  ما  هراما  سفن  اما  مضرتعم ، وت  تازاجم  هب  هن  مهاـگآان و  وت  شهوکن  هب  هن  مدرک و  تیاکـش  وت  دزن  ار 
کمک نم  هب  یتشاد ، تمحرم  نم  رب  هک  وت ، تیاهن  یب 

هحفص 18] ]

نآ مریگ ، تسد  یـسک  هچ  تمحر  هتـشر ي  هب  داد و  دهاوخ  تاجن  باذع  زا  ارم  یـسک  هچ  الاح  اما  .مهد  ماجنا  یتیـصعم  ات  درک 
هب هک  ینامز  نآ  مریگ ، رارق  وت  ناتـسد  نایم  رد  هک  ییادرف  رب  ياو  سپ  و  ینک ؟ عطق  نم  زا  ار  تتمحر  وفع و  هتـشر ي  وت  هک  هاگ 

نارگمتس اب  ای  منک  هبوت  ناراگنا  لهـس  اب  ایآ  دیوش ! دوبان  دوش ، یم  هتفگ  نارگمتـس  هب  و  دیرادرب ، تسد  دنیوگ  یم  ناراگنا  لهس 
زا هک  هدیـسرن  نآ  ناـمز  اـیآ  منک ! یمن  هبوت  زگره  رامـش و  یب  مناـهانگ  ددرگ ، داـیز  مرمع  هک  هاـگ  نآ  نم ، رب  ياو  موش ؟ دوباـن 

: دورس ار  تایبا  نیا  تسیرگ و  سپس  مدرگ ؟ هدنمرش  دوخ  يادخ 

؟! ینازوس یم  یشتآ  رد  ارم  مه  زاب  شهاوخ  همه  نآ  زا  سپ  اهوزرآ ، هلبق ي  يا  - 1

هانگ ناگدنب  ادـنوادخ ، .تسا  هدوبن  راکهانگ  نینچ  نیا  هتـشذگ  رد  یـسک  هک  هانگ  زا  يراب  هلوک  اب  ما  هدـمآ  وت  يوس  هب  نم   - 2
ردقنآ تیاه  هدنب  اب  دنک ، یمن  یچیپرس  وت  زا  یسک  ییوگ  يروبص ، رابدرب و  دننیب و  یمن  ار  وت  ییوگ  دنیامن ، یم 
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.يزاین یب  اهنآ  همه ي  زا  مرورس ، يا  وت ، يراد و  زاین  اهنآ  هب  ییوگ  هک  ینابرهم ،

هب میراکهانگ و  ام  هکیلاح  رد  تسیچ ، يارب  ناـغف  هآ و  همه  نیا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  سوواـط 
یلص ادخ  لوسر  تدج ، مالسلااهیلع و  ءارهز  همطاف ي  تردام ، تسا و  مالـسلا ، هیلع  یلع  نبا  نیـسح  وت ، ردپ  اما  میجاتحم ، اهنآ 

؟ تسا هلآ  هیلع و  هللا 

تـشهب دنوادخ  نک ! اهر  ار  هریغ  دج و  ردام و  ردـپ و  فرح  نم ، رب  ياو  نم ، رب  ياو  سوواط ، تفگ : دومن و  سوواط  هب  ور  ماما 
وا زا  هک  داد  رارق  یـسک  يارب  ار  منهج  شتآ  دشاب ، تسوپ  هایـس  یـشبح و  هدـنب ي  کی  رگا  یتح  هداد ، رارق  نارادربنامرف  يارب  ار 
یف خفن  اذاف  : » دیامرف یم  هک  مدینش  ار  یلاعت -  دنوادخ -  هتفگ ي  اما  .دشاب  یـشیرق  فارـشا  زا  یکی  وا  رگا  یتح  دیامن ، ینامرفان 

[. 24 « ] نولءاستی ذئموی و ال  مهنیب  باسنأ  الف  روصلا 

هحفص 19] ]

هب دنوادخ  تمایق ، زور  يادرف  .دنسرپ  یمن  رگیدکی  زا  تسین و  يدنواشیوخ  اهنآ  نایم  رگید  دنوش ، هدناوخارف  همه  هک  ینامز  نآ 
[. 25 (. ] یشاب هداد  ماجنا   ) ینک میدقت  وا  هب  هتسیاش  حلاص و  یلمع  رگم  دسر ، یمن  وت  داد 

[. 26  ] .تسا هدرک  میسقت  ادخ  اب  ار  شیئاراد  راب  ود  نیسح ، نب  یلع  شردپ ، هک : تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

یم هزور  ار  زور  ماـمت  هک  يروط  دوـب ، اـشوک  رایـسب  تداـبع  رد  نیـسح  نب  یلع  تسا : هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
یم كاخ  هب  یناشیپ  ردـقچ  ردـپ  متفگ : وا  هب  .دـیدرگ  شا  یناوتان  يرامیب و  ثعاب  رما  نیا  .درک  یم  ماـیق  ار  بش  ماـمت  و  تفرگ ،

دیاش تفگ : ینز ؟
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[. 27  ] .دنادرگ کیدزن  شدوخ  هب  ارم  میادخ  هک 

هک یتروص  هب  دراد ، دنوادخ  هب  یقیمع  یگتسباو  هک  تفای  میهاوخ  یتیصخش  اهنآ  نایم  رد  میرگنب ، شیاهاعد  اه و  هتـشون  هب  رگا 
نم رب  وت  شتـسرپ  رگا  ایادـخ ، دـنک : یم  زاین  زار و  ادـخ  اب  شیاهاعد  زا  یکی  رد  اجنیا و  رد  .دـنام  یم  زجاع  نآ  فصو  زا  ناسنا 
رگم تا ، ییاناوت  هزادـنا ي  هب  هن  مدرک ، یم  رکذ  میئاناوت ، هزادـنا ي  هب  ار  وت  هک  اریز  مدومن ، یم  كاپ  مرکف  زا  ار  وت  دوبن ، بجاو 

ام رب  هک  ییاـهتمعن  نیرتـگرزب  زا  .مهد و  رارق  وت  شتـسرپ  يارب  یهاـگیاج  ار  نآ  هک  نیا  اـت  دـشاب ، دـناوت  یم  ردـقچ  نم  ییاـناوت 
نابز رب  ار  وت  تمظع  میرادب و  هزنم  ار  وت  یکرش  ره  زا  مینک و  اعد  ار  وت  ات  يداد  هزاجا  وت و  مان  یگشیمه  رکذ  يا ، هتـشاد  ینازرا 
ناهن زور ، بش و  رد  مینارگید ، اب  هک  ینامز  هچ  ییاهنت و  رد  هچ  دشاب ، ام  نهذ  رد  هشیمه  تدای  هک  نک  يراک  ادنوادخ ، .میروآ 

اب ار  ام  یشوخان و  یشوخ و  رد  راکشآ ، و 

هحفص 20] ]

شاداپ و  ددرگ ، عقاو  وت  لوبق  دروم  ام  ششوک  یعـس و  هک  نک  يراک  و  راداو ، ریخ  ياهراک  هب  ار  ام  امرفب ، روشحم  ناهن  ياهاعد 
[. 28  … ] راد ینازرا  ام  هب  وکین 

، اهاعد نیا  نینچ  مه  .تسا  هدناوخ  ار  گرزب  دنوادخ  نآ  هطـساو ي  هب  هک  ییاهاعد  مامت  شکرابم و  ياعد  زا  دوب  يا  هدیزگ  نیا 
هب یکیدزن  ادخ و  هب  قشع  هار  رد  هک  یـسفن  دیوگ و  یم  نخـس  لجوزع -  دنوادخ -  هب  ترـضح  نآ  یحور  دـیدش  یگتـسباو  زا 

زا ییاه  همشچرس  تروص  هب  هک  دش ، زیربل  نانچ  نآ  يو 
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زا یکی  دریگ ، یمرب  رد  ار  شا  هیعدا  مامت  هک  هیداجـس » هفیحـص   » باتک لـیلد  نیمه  هب  دـیدرگ ، ناروف  تلیـضف  اوقت و  تمکح و 
هشوت ي سنوم و  نیرتهب  ار  نآ  ینالوط  ياه  هار  رد  نارفاسم  دنتفرگ و  یم  نیقی  نامیا و  يورین  نآ  اب  هک  دـیدرگ  هنامز  تاراختفا 

.دنتفای یم  هار 

یقالخا هبنج ي 

هراشا

مالسلا هیلع  داجس  ماما  شور  هار و  هتبلا  .دریگ  یم  شیپ  رد  نآ ، دارفا  هعماج و  اب  دروخرب  رد  ماما  هک  تسا  یـشور  هار و  ام  روظنم 
رکف و مدرم و  اـب  دروخرب  یگنوـگچ  رد  یناـسکی  شور  اـهنآ  هک  اریز  مالـسلا ، هیلع  موـصعم  ناـماما  شور  هار و  زج  دوـبن ، يزیچ 
اب هک  ییورایور  هلباقم و  هلمج : زا  .درک  یم  رییغت  يدـعب  ماما  اب  ماما ، ره  نامز  رد  دوجوم  تالکـشم  اما  .دنتـشاد  شیپ  رد  هشیدـنا 

رارق نآ  رد  ماما  هک  يرکف  یحور و  ياه  تیعقوم  یعامتجا ، تالکـشم  ینوگانوگ  تشاد ، دوجو  یناـمز  ره  رد  دـنوادخ  تلاـسر 
هار و رد  هن  تسا ، اه  تلع  تاقافتا و  رد  فالتخا  نامه  فـالتخا ، نیا  هک  میباـی  یمرد  اـجنیا  زا  .یـسایس  تالکـشم  تفرگ و  یم 
هک ینوگانوگ  ياـه  هشیدـنا  هجیتن ي  رد  مینیب و  یم  مالـسلا  هیلع  ناـماما  زا  مادـک  ره  تموکح  هوحن ي  رد  هک  ینوگاـنوگ  شور 

.دنهد یم  ماجنا  هک  ییاه  تیلاعف  ای  دنوش ، یم  حرطم 

هحفص 21] ]

راتفر یگنوگچ  ات  مینک  یم  رکذ  ار  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تیصخش  یقالخا  هبنج ي  زا  نشور  قیاقح  زا  یضعب  اجنیا ، رد 
.یهلا شور  هار و  میلاعت و  هب  هجوت  اب  هتبلا  میزاس ، راکشآ  مدرم  اب  دروخرب  رد  ار  ماما  يالاو 

تما هب  هجوت 

رد تسا : هتفگ  قاحـسا  نبا  .دـشاب  یم  ناملـسم  تما  هب  يو  ماـمتها  زا  يا  هنوـمن  مینک ، یم  رکذ  شکراـبم  هویـش ي  رد  هک  هـچنآ 
یلع هک  نیا  ات  دیسر  یم  اهنآ  هب  يزور ، هلمج  زا  دنتشاد ، جایتحا  هک  هچنآ  دندرک و  یم  یگدنز  ناناملـسم  زا  يدایز  دادعت  هنیدم 

[. 29  ] .دنداد تسد  زا  ار  اهزیچ  نآ  مامت  تفای و  تافو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب 

هک یلاح  رد  یکیرات ، رد  ماگنه و  بش  وا  : ) تسا هدش  لقن  رفعج  نبا  زا 
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دز یم  رد  دیـسر ، یم  يا  هناخ  رد  هب  هکنیا  ات  دش ، یم  جراخ  لزنم  زا  دوب ، شا  هناش  يور  تاناویح ) تسوپ  سنج  زا   ) یتشپ هلوک 
یلاح رد  درک ، یم  ار  راک  نیا  .داد  یم  وا  هب  دروآ و  یم  نوریب  تشاد  یتشپ  هلوک  رد  هک  يدرآ  زا  يرادقم  سپس  دیایب ، یـسک  ات 

[. 30  ] .دسانشن ار  وا  ریقف  نآ  ات  دوب ، هدناشوپ  ار  دوخ  تروص  هک 

يور هایـس  ياه  هکل  هجوتم  لسغ  ماگنه  رد  و  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تافو  زا  دعب  : ) تسا هدـش  تیاور  تباث  نب  ورمع  زا 
هب هاگنابـش  درک و  یم  لـمح  ار  درآ  زا  یتشپ  هلوک  وا  دـش ، هتفگ  تسیچ ؟ نیا  دندیـسرپ : میدـش ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تشپ 

[. 31  ] .داد یم  هنیدم  يارقف 

نیسحلا نب  یلع  .درک  نتسیرگ  هب  عورش  وا  .مدش  رـضاح  دیز  نب  هماسا  نب  دیز  گرم  ماگنه  تسا : هدش  تیاور  رانید  نب  ورمع  زا 
؟ هدش وت  هیرگ ي  ثعاب  يزیچ  هچ  تفگ : وا  هب  مالسلا  هیلع 

.مرادن يزیچ  رادقم  نآ  زا  و  مراکهدب ، رانید  رازه  هدزناپ  نوچ  داد : باوج  وا 

هحفص 22] ]

هک یماـگنه  .يدازآ  نآ  زا  وـت  و  مریگ ، یم  هدـهع  رب  ار  وـت  يراکهدـب  نم  نکن ، هیرگ  تفگ : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نـب  یلع 
.دناسرب ترخآ  هب  ارم  هشوت ي  هک  یسک  رب  نیرفآ  دندومرف : یم  مالسلا  هیلع  ترضح  تفر ، یم  وا  شیپ  يرذگهر 

دادعت لاس  ره  وا  .درک  یم  دازآ  دیرخ و  یم  ناشنابحاص  زا  ار  هدنب  اهدص  هک  يروط  دش ، یم  زین  فعضتسم  رـشق  لماش  وا  مامتها 
شا ییاناوت  هزادنا ي  هب  یسک  ره  زا  ناناملـسم ، گرزب  دیع  ود  رد  اصوصخم  دیرخ ، یم  ندرک  دازآ  دصق  هب  ار  اه  هدرب  زا  يدایز 

يدحا هب  شرازآ  زگره  .رتشیب و  هن  تساوخ ، يراک 
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[. 32  ] .دندیمان اه » هدرب  هدننک  دازآ   » ار وا  لیلد  نیمه  هب  دیسر ، یمن 

ماما عضاوت  ربص و 

.تفگ ازـسان  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  هب  يدرم  .تسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هنـسح ي  تافـص  زا  رگید  يا  هنوـمن  زین  نیا 
.تشگ هدنمرـش  رایـسب  درم  يراد ؟ يراک  ایآ  تفگ : درک و  درم  هب  ور  .دادـن  هزاجا  ماـما  اـما  دـنتفر ، وا  يوس  هب  ترـضح  ناـمالغ 

مهد یم  تداهـش  تفگ : تفر ، یم  اجنآ  زا  درم  نآ  هک  یلاح  رد  .داد  زین  ار  لوپ  مهرد  رازه  روتـسد  داد و  وا  هب  ینهاریپ  ترـضح 
[. 33  ] .یتسه هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  وت  هک 

يزینک ماـما  .مرذـگ  یم  وت  زا  مه  نم  تفگ : ماـما  مدوب ؟ وـت  اـب  نم  تفگ : درم  .دـنام  تکاـس  ماـما  داد ، شحف  وا  هب  يدرم  يزور 
وا هب  تفرگ و  الاب  ار  شرـس  مالـسلا  هیلع  ماما  دـش ، اهر  شتـسد  زا  بآ  فرظ  ناهگان  تخیر ، یم  بآ  وا  تسد  يور  هک  تشاد ،

زینک .مداد  ورف  ار  دوخ  مشخ  دندومرف ، مالسلا  هیلع  ترضح  هد ! ورف  ار  دوخ  مشخ  شاب و  روبص  راددوخ و  تفگ : زینک  درک ، هاگن 
دنوادخ تفگ : زینک  دشخبب ! ار  وت  ادخ  تفگ : ماما  شاب ! ناگدنشخب  زا  تفگ ،

هحفص 23] ]

[. 34  ] .يدازآ ادخ  هار  رد  ورب ، تفگ : ماما  دراد ! تسود  ار  نینسحم 

، دیدوب وگ  تسار  امش  رگا  تفگ : اهنآ  هب  .دش  وربور  دندیزرو ، یم  ینمشد  دنتشاد و  ترفن  ترـضح  نآ  زا  هک  یهورگ  اب  يزور 
.تسا هدیشخب  ار  امش  دنوادخ  دیدوب ، نایوگغورد  زا  رگا  دیاشخبب و  ارم  دنوادخ 

یناسک هب  ترضح  .دش  رود  اجنآ  زا  درم  نآ  هک  نآ  ات  دنتفگن  يزیچ  ترضح  .تفگ  ازـسان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  هب  يدرم 
یم ایآ  دیدینش ، تفگ  درم  نآ  هک  هچنآ  تفگ : دندوب  وا  دزن  هک 
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: دنتفگ یم  روط  نیا  دوخ  اب  هار  رد  ترـضح  .میورب  وا  دزن  هب  ات  دـیایب  نم  اب  سپ  .هلب  دـنداد : باوج  دیونـشب ؟ ارم  باوج  دـیهاوخ 
وا دیسر ، درم  نآ  هناخ ي  هب  ماما  یتقو  دراد ! تسود  ار  نینـسحم  دنوادخ  مدرم ، ناگدنـشخب  هب  مسق  مشخ ، ناگدنهد  ورف  هب  مسق 

هدمآ ماما  هک  تشادـن  یکـش  دوب ، هدـش  زیربل  رـش  زا  شدوجو  مامت  تشاد و  ار  ماما  هب  هلمح  دـصق  هک  یلاح  رد  درم  .دز  ادـص  ار 
رگا یتفگ ، ازـسان  نم  هب  ترفن  اـب  يداتـسیا و  نم  يور  رد  ور  وت  مردارب ، تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  .دـهدب  ار  وا  باوج 

وت دنوادخ  دوبن ، تسرد  کی  چـیه  یتفگ ، هک  هچنآ  زا  رگا  و  مرب ، یم  هانپ  دوخ  يادـخ  هب  اهنآ  زا  تسا ، تسرد  یتفگ ، هک  هچنآ 
[. 35  ] .متافص نیا  هتسیاش ي  و  تسین ، وت  رد  هک  متفگ  ییاهزیچ  نم  تفگ : تفریذپ و  ار  ماما  فرح  درم  .دیاشخبب  ار 

دوخ سابل  هک  یلاح  رد  بش و  ياه  همین  رد  .تشاد  ییومع  رسپ  مالـسلا  هیلع  ماما  ترـضح : نآ  یناسنا  راتفر  زا  يا  همـش  مه  نیا 
نیسحلا نب  یلع  ماما  تفگ : یم  شیومع  رسپ  .داد  یم  وا  هب  يرانید  دنچ  تفر و  یم  وا  دزن  دسانشن ، ار  وا  یسک  ات  هدرک  ضوع  ار 

لمحت دینش و  یم  ار  نانخس  نیا  ماما  دهد ! شریخ  يازج  دنوادخ  دنز ، یمن  رس  نم  هب  مالسلا  هیلع 

هحفص 24] ]

یگتـسباو درم  نآ  دـندومن ، تلحر  ناـهج  نیا  زا  مالـسلا  هـیلع  ترـضح  نآ  هـک  یناـمز  درک ، یمن  یفرعم  ار  شدوـخ  و  درک ، یم 
ياهتیعقوم زا  يرگید  ياه  هنومن  .تفاتش  وا  ربق  يوس  هب  نایرگ  تسوا ، زا  اه  لوپ  نآ  دیمهف  ادعب  داد و  تسد  زا  ار  شا  یگـشیمه 

، دراد دوجو  ماما  يالاو 
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[. 36  ] .تسین اهنآ  ندرک  وگزاب  لاجم  ماما 

اصوصخم دوب ، هدرک  عیاش  ار  تشحو  سرت و  يراکمتس و  شتفالخ  نامز  رد  هک  دوب  هرونم  هنیدم ي  هفیلخ ي  لیعامـسا  نب  ماشه 
درک و رانک  رب  ار  وا  کلملادـبع  نب  دـیلو  هک  نیا  ات  دـندوب ، هدـید  وا  زا  يدایز  ياه  ملظ  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  نیـسح و  نب  یلع 
هناخ ي کیدزن  وا  هکیلاح  رد  تشذـگ ، یم  اجنآ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  .دـننزب  هنایزات  وا  هب  مدرم  ربارب  رد  داد ، روتـسد 
لام و هک  هچ  نآ  داتـسرف ، ماـغیپ  شیارب  .دـننکن  تیذا  ار  وا  هک  داد  روتـسد  شناـهارمه  هب  درک و  مالـس  وا  هب  .دوب  هداتـسیا  ناورم 

.دنویپب دنک  یم  تعاطا  ام  زا  هک  یـسک  ره  ام و  هب  رادـب و  هزیکاپ  ار  دوخ  سپ  .دوش  یم  تفای  ام  دزن  دـهدب ، وت  هب  تسناوتن  تورث 
[. 37 ! ] دراپسب یسک  هچ  هب  ار  دوخ  تلاسر  دناد  یم  تسا و  رت  هاگآ  دنوادخ  دز : دایرف  ماشه 

هللادبع زا  وا  .دوب  ناورم  اهنآ  شیپاشیپ  رد  دندرک و  رارف  شروش  ياهدماشیپ  سرت  زا  هیما  نادـناخ  هرحلا ، » هروث   » شروش لابند  هب 
نیا رمع  نبا  اما  .دـنادرگرب  وا  هب  هشیاع ، شرـسمه  هلمج  زا  ار ، شا  هداوناخ  دـنک و  کمک  وا  هب  هک  تساوخ  باـطخلا  نب  رمع  نب 
دوخ هداوناخ ي  دزن  ار  ناورم  هداوناخ ي  هلـصاف  ـالب  .تساوخ  کـمک  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  زا  وا  سپ  .درک  در  ار  تساوخرد 

[. 38  ] .دش هداد  باوج  اه  یبوخ  نیرتهب  اب  تیب  لها  هب  تبسن  هیما  ینب  یخیرات  متس  ملظ و  بیترت  نیدب  .دروآ و 

هحفص 25] ]

.دوب یهلا  میلاعت  همشچرس ي  زا  يا  هدنز  ریوصت  یتسار ، هب  .مدرم و  اب  ماما  دروخرب  زرط  زا  دندوب  ییاه  هنومن  اهنیا 

هشیدنا رکف و  هبنج ي 

هتشذگ ثیداحا  رد  هک  يروطنامه 
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تیـصخش میلاعت و  زا  هجرد  نیرتالاب  هب  مالـسلا  مهیلع  رگ  تیاده  همئا ي  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  میدرک ، هراشا  [ 39]
.ییاوتحم یتیصخش و  ياه  هبنج  همه ي  رد  یهلا  صاخ  میلاعت  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  مه  نآ  دندیسر ، یمالسا 

لحارم همه ي  رد  الاو  يا  هشیدنا  لقع و  زا  وا  زا  دعب  رگ  تیاده  ناماما  همه ي  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  هک  میبای  یمرد  اج  نیا  زا 
، دنوادخ هب  یتاذ  یگتـسباو  لیلد  هب  مه  نآ  ایبنا ، يارب  رگم  دش ، یمن  مهارف  يداع  مدرم  يارب  هک  هچنآ  دندوب ، رادروخرب  یگدـنز 
زا شناد  ملع و  تفاـیرد  هلیـسو ي  هب  مه  نآ  دـش ، یمن  تفاـی  رگید  یـسک  رد  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  رد  زج  تیـصوصخ  نیا  هـک 

یحور و رظن  زا  یلبق  ماما  طسوت  هک  یماما  هلیـسو  هب  ای  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  زا  نینچ  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.دوب هتفای  میلعت  يراتفر  يرکف و 

تفرعم تخانش و  قیرط  زا  ار  راک  نیا  .دزادرپب  مدرم  یگدنز  لئاسم  تفرعم  هب  دناوت  یم  حور  یکاپ  ینطاب و  راتخاس  لیلد  هب  ماما 
شوه نازیم  یتاذ و  ماهلا  قیرط  زا  دـنک ، یم  تفایرد  اتـسار  نیا  رد  يو  هک  یـشناد  اریز  .دـهد  یم  ماـجنا  يروضح  ملع  هلیـسو  هب 

یتح خیرات ، .دبای  یمرد  مالـسلا  هیلع  همئا  یگدنز  رد  قیقحت  زا  ار  تقیقح  نیا  دشاب ، رادروخرب  فاصنا  زا  هک  یـسک  ره  تسوا و 
تفرعم و باـب  رد  هچ  دنـشاب ، هدوـب  زجاـع  نآ  كرد  زا  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  هـک  دـنک  یمن  رکذ  ار ، کـچوک  دـنچ  ره  يدروـم 

تیصخش زا  درک  میهاوخ  یعس  میناوتب  هک  اج  نآ  ات  .یملع و  ای  یحیرـشت و  يرکف و  لئاسم  ندرک  فرطرب  باب  رد  هچ  راسفتـسا ،
نایم هب  نخس  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
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يرکف و ياه  تیلاعف  زا  يا  هشوگ  هک  میروآ ،

هحفص 26] ]

یگدنز رد  نآ  كانرطخ  جیاتن  ناهانگ و  عاونا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  اج  نیا  رد  .تفرگ  دهاوخ  رب  رد  ار  ترـضح  نآ  رـصحنم 
: دراد یم  نایب  یعمج ، هچ  دشاب و  يدرف  هچ  ار ، ناسنا 

: زا دـنترابع  دـنهد ، یم  رییغت  ار  يزور  هک  یناهانگ  دـیامرف : یم  هک  مدینـش  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  [: 40  ] تفگ یم  یلباک  دـلاخوبا 
، میرک دنوادخ  تامعن  زا  رکش  ندرواین  اج  هب  تمعن و  نارفک  بوخ ، ياهراک  تاداع و  زا  ندیـشک  تسد  مدرم ، هب  ندیزرو  هنیک 

.دنهدب رییغت  ار  دوخ  هک  نآ  رگم  دروآ ، یمن  دوجو  هب  یموق  رد  يرییغت  دنوادخ  هک  یتسار  هب  دیامرف : یم  هک 

ناتساد رد  یلاعت -  دنوادخ -  تسا ، هدرک  مارح  ار  نآ  دنوادخ  هک  یسفن  لتق  زا : دنترابع  دنروآ ، یم  راب  هب  ینامیشپ  هک  یناهانگ 
نآ ماوقا  زا  يرود  تشگ ، نانامیـشپ  زا  وا  سپ  دیامرف : یم  دش ، هدـنامرد  وا  نفد  زا  و  تشک ، ار  لیباه  شردارب  هک  هاگ  نآ  لیباق ،
نیا ات  تاکز  ندرک  كرت  و  ملظ ، اب  ندرکن  هلباقم  تیـصو و  نتـشونن  و  دوش ، اضق  هکنیا  ات  زامن  ندرک  كرت  دش ، زاین  یب  هک  هاگ 

.دیآ دنب  نابز  دسر و  ارف  گرم  هک 

رما ندرب  نیب  زا  و  هدیدمتـس ، مدآ  ندرکن  يرای  مولظم و  ناسنا  هب  ندرکن  کمک  زا : دنترابع  دننک ، یم  لزان  یتخبدب  هک  یناهانگ 
.رکنم زا  یهن  فورعم و  هب 

مارح و ياهزیچ  ندرک  لالح  روجف ، قسف و  مالعا  ملظ و  ندرک  راکـشآ  زا : دنترابع  دنک ، یم  لیدـبت  نمـشد  هب  ار  ام  هک  یناهانگ 
.رش يور  هلابند  ریخ و  زا  یشکرس 

ثبخ تین و  ءوس  زا : دنترابع  دننک ، یمن  باجتسم  ار  اعد  هک  یناهانگ 
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هلیسو ي هب  لجوزع -  دنوادخ -  زا  يرود  دنوش و  اضق  هک  نیا  ات  بجاو ، ياهزامن  ندناوخ  رد  ریخأت  ناتسود و  اب  ییورود  تاذ ،
[. 41  ] .نخس رد  تشز  تاملک  ازسان و  ندرب  راک  هب  ندرکن و  يرای  هقدص و  ندادن 

هحفص 27] ]

ار هدـمآ  نآرق  رد  هک  يروط  نامه  یمالـسا  میهافم  رد  ار  دـهز  هاـگیاج  ییاـسراپ و  دـهز و  یلـصا  موهفم  مالـسلا -  هیلع  ماـما - 
: تسا زیچ  هد  دهز ، دومرف : دش ، هدیـسرپ  دـهز  هرابرد ي  يو  زا  .يدونـشخ  نیقی و  هانگ و  كرـش و  زا  يرود  دـنک : یم  صخـشم 

نییاپ نیقی  هجرد ي  نیرتالاب  نیقی و  هجرد ي  نیرت  نییاپ  هانگ  هبترم ي  نیرتالاب  و  تسا ، هاـنگ  هبترم ي  نیرت  نییاـپ  نآ  نیرتـالاب 
.تسا يدونشخ  هجرد ي  نیرت 

امب اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسأت  الیکل  : » دـیامرف یم  هک  تسا  هدـمآ  یلاعت -  يادـخ -  باـتک  رد  ییاـسراپ  دـهز و  هراـبرد ي 
[. 42 « . ] مکاتآ

.دیوشن دونشخ  دیدروآ ، تسد  هب  هچنآ  يارب  دیروخن و  فسأت  دیداد ، تسد  زا  هچنآ  يارب  ات 

اعد لاکشا  مامت  حوضو  تدش و  اب  و  دهد ، یم  ناشن  راد  فده  ملسم و  ناسنا  لباقم  رد  يزبس  غارچ  مالسلا  هیلع  ماما  اج ، نیا  رد 
ماما يدنوادخ : تعیرـش  هتـساوخ و  قبط  رب  شنیتسار ، تیـصخش  تاییزج  نداد  ناشن  هلیـسو ي  هب  مه  نآ  دهد ، یم  ناشن  وا  هب  ار 

، دوب ریز  هب  رـس  شرادرک  راتفر و  رد  دراد و  یمرب  ماگ  داشرا  تیاده و  تمـس  هب  یناسنا  دیتسناد  هک  ینامز  دندومرف : مالـسلا  هیلع 
نتـشادن لیلد  هب  مه  نآ  دـهد ، یم  ماجنا  مارح  ياهراک  و  دراد ، یگتـسباو  ایند  هب  دوخ  ییاـناوت  دـح  زا  رتشیب  اریز  دـیروخن ، لوگ 

زونه وا  اریز  داد ، رارق  دوخ  يارب  يزیرگ ، هار  نید ، زا  لیلد  نیمه  هب  یتسار ، قدص و 
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زا هک  دیدرک ، هدهاشم  رگا  .دوش  یمن  نادرگ  ور  نآ  زا  دسرب ، وا  هب  مارح  لام  رگا  .دنز  یم  لوگ  شا  هدنبیرف  رهاظ  اب  ار  مدرم  مه 
يور مارح  زا  رهاـظ  هب  هک  یناـسک  رایـسب  هچ  تسا ، نوگاـنوگ  یـسفن  توهـش  اریز  دـیروخن ، لوـگ  تـسا ، نادرگ  ور  مارح  لاـم 
لالح ار  مارح  ياهراک  اـت  دـنبای  یم  دوخ  يارب  یهار  نآ  ناـیم  زا  اـما  دـنراد ، یماو  تشز  لاـمعا  زا  يرود  هب  ار  دوخ  دـننادرگ و 

، درذگ یم  رتشیب  هچ  ره  دراد ، دوخ  هشیدنا  رد  يرکف  هچ  دینیبب ، هکنیا  ات  دیروخن ، لوگ  دیدید ، نینچ  نیا  ار  وا  رگا  دننک ،

هحفص 28] ]

هک هچنآ  زا  رتشیب  درب ، یم  نیب  زا  ینادان  لهج و  هلیـسو ي  هب  هک  هچنآ  هجیتن  رد  و  دشیدنا ، یمن  هاگآ  لقع  اب  اریز  دبای ، یم  رتمک 
ای دشاب ، سفن  نامرف  ریز  لقع  دیاب  ایآ  .دیروخن  لوگ  دـیدید ، تیارد  اب  ار  وا  هک  ینامز  نآ  .دـسر  یم  نآ  هب  و  دزاس ، یم  لقع  اب 
ار ایند  و  دنتخاب ، ار  ترخآ  ایند و  هک  دـننامدرم  رایـسب  هچ  تسا ؟ هنوگچ  تسایر  هب  وا  هقالع  قشع و  نازیم  لقع ؟ نامرف  ریز  سفن 

یم رانک  ار  لالح  .دـنناد  یم  لالح  لام  و  تسایر ، زا  رتاراوگ  ار  قحان  لطاب و  تساـیر  تذـل  دـندرک و  كرت  ناتـسود  اـیند  يارب 
ربکت و اما  دروایب ، هانپ  دـنوادخ  هب  دوش  هتفگ  وا  هب  رگا  یتح  ددرگ ، یم  یبلط  هاج  تسایر و  ندروآ  تسد  هب  لاـبند  هب  دـنراذگ و 

جاور ار  ینمـشد  شروش و  وا  تسا ! یهاگیاج  دـب  هچ  و  منهج ، وا  هاـگیاج  سپ  .تسا  هتفرگ  رب  رد  ار  وا  دوجو  ماـمت  یهاوخدوخ 
هجرد ي نیرترود  هب  ار  وا  لطاب  لامعا  دهد ، یم 
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دنک یم  لالح  وا  اریز  دـنک ، یم  قرغ  شنایغط  رد  ار  وا  شیاهتنا  یب  دایز و  ياـه  هتـساوخ  و  دـناسر ، یم  یگتـسکشرس  دـسافم و 
هداد تسد  زا  نید  زا  هک  هچنآ  هب  وا  .تسا  هدرک  لـالح  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  دـنک  یم  مارح  هدرک و  مارح  دـنوادخ  هـک  ار  هـچنآ 

یناسک اهنیا  .دیـشک  تمحز  رایـسب  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  یتسایر  مه  نآ  تسایر ، رکف  هب  طـقف  دـهد و  یمن  تیمها  تسا 
.تسا هدرک  هدامآ  اهنآ ، يارب  گرزب  سب  یباذع  دتسرف و  یم  تنعل  اهنآ  رب  تسا و  كانبضغ  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  دنتسه 

وا .دریگ  راک  هب  ادخ  ياضر  هار  رد  ار  دوخ  ششوک  یعس و  دنک و  راهم  ادخ  هار  رد  ار  شسفن  ياوه  هک  تسا  نآ  نیتسار  درم  اما 
دناسر یم  يراید  هب  ار  وا  دنک ، لمحت  ار  نآ  زا  یکدنا  رگا  هک  دناد  یم  دهد و  یم  جیجرت  يدـبا  لطاب و  تزع  هب  ار  قح  اب  تذـل 
سفن ياوه  لاـبند  هب  رگا  هک  اـسب  هچ  .دور  یم  نیب  زا  هن  دوـش و  یم  مک  هن  يزور  نیا  هک  دـشاب ، هتـشاد  ناوارف  يزور  نآ  رد  هک 

نینچ هب  .دـنک  یم  راچد  یگـشیمه  یباذـع  هب  ترخآ  رد  ار  وا  اما  دـش ، دـهاوخ  يو  بیـصن  يدایز  تمعن  دورب ، ایند  نیا  رد  دوخ 
هار و  دییوج ، کسمت  یناسنا ،

هحفص 29] ]

دـنک و یمن  در  ار  وا  توـعد  دـنوادخ  هک  اریز  دـییوج ، لـسوت  دوـخ  يادـخ  هب  وا  هطـساو ي  هب  دـیریگ و  شیپ  رد  ار  يو  شور  و 
هب هک  تسا  يا  هلاسر  ناـمه  ترـضح  نآ  هشیدـنا ي  نادـیواج  ياـه  يراـگدای  زا  و  [ 43  ] .دـیامن یم  هدروآرب  ار  شیاه  هتـساوخ 

شنارای زا  یضعب 
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یگدـنز رد  هچ  یـصوصخ و  یگدـنز  رد  هچ  دـهد ، ماجنا  دـیاب  هک  هچنآ  نآ  رد  تسا و  فورعم  قوقح » هلاـسر   » هب .تسا و  هداد 
.تسا هدش  رکذ  یعامتجا ،

معن زا  هدافتسا  یگنوگچ  .دراد و  دوخ  يادخ  هب  تبسن  ناسنا  هک  تسا  یتاروتـسد  لماش  هک  تسا  يا  همان  نوناق  نامه  هلاسر ، نیا 
، رگیدکی رب  مدرم  قوقح  دزادرپ و  یم  يرواد  هب  وا  اب  هنوگچ  يدنوادخ  تعیرـش  هکنیا  هدومرف و  لزان  وا  رب  غیرد  یب  هک  دـنوادخ 

ياـهزیچ مکاـح و  درف و  نیب  هبناـج ي  ود  قوقح  ندرک  ناـیب  هب  سپـس  .دـیامن  یم  صخـشم  مه  اـب  ار  اـهنآ  دروخرب  یگنوگچ  و 
.ندمت بلاق  رد  مه  نآ  دزادرپ ، یم  یقوقح  لئاسم  زا  يرگید 

یلع ماما  هشیدنا ي  رکفت و  دشر و  جوا  زا  يا  هنومن  ناونع  هب  هک  تسا ، نادیواج  تلاسر  نآ  زا  يا  همـش  دوش ، یم  رکذ  هک  هچنآ 
نیا رگا  ییامنن و  كرـش  وا  هب  یتسرپب و  ار  وا  هک : تسا  نآ  وت  رب  دـنوادخ  [ 44  ] قح نیرتگرزب  تسا : مالـسلا ، هیلع  ?ن  سحلا نب 

.دراد یم  ظوفحم  يدنمقالع  نآ  هب  هک  هچنآ  دنادرگ و  زاین  یب  ترخآ  ایند و  رد  ار  وت  يداد ، ماجنا  ار  راک 

قح هک  تروص  نیدب  يریگ ، راک  هب  لجوزع -  يادخ -  زا  تعاطا  هار  رد  ار  دوخ  سفن  هک : تسا  نآ  تدوخ  رب  تدوخ  قح  اما  ]
زا تناعتسا  هب  ار  تتوهش  مکش و  تیاهاپ و  قح  ار و  تیاهتـسد  قح  .ار و  تناگدید  قح  و  ار ، تا  ییاونـش  قح  یهدب و  ار  تنابز 
هب نابز  ندرک  راداو  و  ریخ ، هب  نآ  نداد  تداع  يرادـب و  یمارگ  ار  نآ  ازـسان  نتفگن  اب  تسا : نآ  نابز  قح  اما  ]و  .یهدـب دـنوادخ 

رگم نخس ، نتفگن  بدا و 
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نتشاد رذحرب  ایند و  تعفنم  و  ترورض ، ماگنه 

هحفص 30] ]

، تسا لقع  دهاش  نابز  .تسا  ناسکی  نآ  تعفنم  ررـض و  ای  مک ، نآ  هدـیاف ي  هک  يزیچ  نتفگ  تشز ، ياهراک  یلوضف و  زا  نابز 
یتردـق چـیه  ام  .تسا  ینخـس  شوخ  انامه  ددرگ ، یم  لقع  ییابیز  ثعاب  هک  يزیچ  .سکع و  رب  ای  لماک  لقع  نتـشاد  رب  لـیلد  و 

.گرزب دنوادخ  هب  ياکتا  اب  رگم  میرادن ،

، دـندش وت  تیعر  هک  تسا  وت  دایز  تردـق  دوخ و  فعـض  لیلد  هب  اهنآ  هک  یبایرد  هک  ینامز  تسا : نآ  مکاح  رب  تیعر  قح  اما  و 
متـس روز و  اب  اهنآ  اب  ییاشخبب و  ار  نانآ  ینادان  لهج و  یـشاب ، نابرهم  يردپ  دننام  ناشیارب  ینک و  راتفر  تلادع  اب  اهنآ  نیب  دـیاب 

.هداد وت  هب  تردق  زا  هچنآ  هدومرف و  لوحم  وت  هب  هک  هچنآ  يارب  يروآ  ياج  هب  ار  ادخ  رکش  ینکن و  دروخرب 

اب رگم  يزیخن ، رب  تیاج  زا  يریگراک و  هب  وکین  ظافلا  ینک و  ارادم  وا  اب  یشاب و  قالخا  شوخ  .هک : تسا  نآ  وت  رب  نیـشنمه  قح 
ار وا  هابتـشا  نینچ  مه  دراد -  وت  زا  نتفرگ  هزاجا  نودـب  ار  سلجم  كرت  قح  دنیـشن ، یم  وت  دزن  هک  یـسک  نآ  وا  زا  نتفرگ  هزاـجا 

.یناسرن وا  شوگ  هب  يزیچ  ریخ  یبوخ و  زج  روآ و  نابز  هب  ار  شیاه  یبوخ  نتفگ  نخس  ماگنه  رد  يریگب ، هدیدان 

ماگنه رد  و  يرادـب ، یمارگ  شندوب  ماگنه  رد  ار  وا  ینک و  تظفاحم  وا  زا  شندوبن  ماـگنه  رد  تسا : نآ  وت  رب  هیاـسمه  قح  اـما  و 
، اوهس رگا ، شابن و  وا  تشز  ياهراک  شزغل و  لابند  هب  ییامنب ، يرای  کمک و  ار  وا  شدوبن  دوب و 
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سوبحم دوخ  رد  ار  وا  بویع  هک  شاب  يژد  .رذـگرد  شناـهانگ  زا  ناـشوپب و  ار  اـهنآ  يدینـش ، شا  هراـبرد  اـی  يدـید  وا  زا  یبیع 
وت تسا و  دنوادخ  هب  برقت  زامن  ینادب  دیاب  هک : تسا  نآ  وت  رب  زامن  قح  اما  .یناشوپب  ار  شبویع  هک  شاب  يا  هدنناشوپ  و  يرادـب ،

ماقم رد  دیاب  هک  یتسه -  يا  هدـیرفآ  وت  تقو ، نآ  یتسناد ، ار  نیا  یتقو  .يریگ  یم  رارق  گرزب  دـنوادخ  ناتـسد  نایم  زامن  ماگنه 
يوش و ززعم  ات  یشاب  نایرگ  هراچیب ، هدننک ، شهاوخ  وسرت ، و  اسراپ ، بغار ، راوخ ، هدنب ي ، کی 

هحفص 31] ]

دازآ رد  کمک ، تسد  ندرک  زارد  و  دنوادخ ، تاجانم  ییابیز  رد  ینابرهم و  عوضخ ، عوشخ و  رد  نخس ، توکس و  رد  هک  یسک 
دنوادـخ تردـق  رگم  تسین ، یتردـق  چـیه  و  يرادـن ، ار  گرزب  دـنوادخ  زج  یـسک  هانگ ، نیگنـس  راب  زا  دوخ  ندـیناهر  ندرک و 

.گرزب

وت یتسرپ  مکش  توهش و  مشچ و  شوگ و  نابز و  يارب  یباجح ، ار  هزور  دنوادخ  هک  ینادب  دیاب  هک : تسا  نآ  وت  رب  هزور  قح  اما 
.ینامب ناما  رد  منهج  شتآ  زا  نآ  هلیسو ي  هب  ات  هداد ، رارق 

، باجح هدرپ ي  رد  ار  دوخ  ساوح  دوجو و  مامت  یتسناوت  رگا  .منهج  زا  يرود  يارب  تسا ، یتشهب  هزور  تسا : هدمآ  ثیدـح  رد  )
باجح زا  يزادـنیب ، نآ  نوریب  هب  یهاگن  ینک و  هراـپ  ار  تباـجح  هدرپ ي  یتساوخ  رگا  وت و  لاـح  هب  اـشوخ  هک  يراد  هگن  هزور ،

دزن هک  وت ، ترخآ  يارب  تسا  يا  هتخودـنا  هقدـص  ینادـب  هک : تسا  نآ  هقدـص  قح  اـما  يدـیرد ، ار  نآ  اریز  .يدـش  جراـخ  هزور 
دهاش هب  جایتحا  نآ  تفایرد  يارب  هک  تسا  يا  هتخودنا  زادنا و  سپ  دوش و  یم  عمج  گرزب  يادخ 
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تـسابیز هچ  داد و  یهاوخ  ناهن  رد  یهد ، یم  راکـشآ  رد  هقدـص  تروص  هب  هک  هچنآ  ینادـب ، ار  اـهزیچ  نیا  رگا  .يرادـن  ندروآ 
هاوگ دـهاش و  هب  جایتحا  راک  نیا  رد  دـنام و  دـهاوخ  رـس  تروص  هب  تیادـخ  وت و  نیب  راک  نیا  و  نداد ! ماجنا  ناـهن  رد  ار  يراـک 

یشورفرخف تاهابم و  نآ  نتشاد  رطاخ  هب  .يا و  هدرپس  نیما  یـصخش  هب  نما و  ياج  رد  ار  نآ  هک  ینئمطم  نورد  رد  هکلب  يرادن ،
تردـق رگم  تسین ، یتردـق  چـیه  دوب و  دـهاوخن  وت  نآ  زا  هتخودـنا ، نیا  باوص  رگید ، ینکب ، ار  راـک  نیا  رگا  اریز  .ییاـمن  یمن 

.گرزب دنوادخ 

هب نایز ، دوس و  رد   ) شاب ربارب  وا  اـب  دوب  رـضاح  رگا  شاـب و  وا  رادـتناما  شندوبن  تروص  رد  هک : تسا  نآ  وت  رب  کیرـش  قح  اـما 
دـنک و تنایخ  وت  هب  یهدـن  هزاجا  یـشاب و  وا  لاوما  ظفاحم  یهدـن و  ماجنا  يراک  وا ، اب  تروشم  نودـب  يریگن و  میمـصت  ییاـهنت 

ملام نیکیرشلا  یلع  هللادی  نا  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  .يریگب  هدیدان  ار  وا  تناها  تنایخ و 

هحفص 32] ]

.دننکن تنایخ  رگیدکی  هب  هک  ینامز  ات  تسا  ءاکرش  اب  دنوادخ  يرای  تسد  انواختی »… 

اه تیعقوم  هاگیاج و 

هلئـسم نیا  روآدای  ادـتبا ، مالـسا ، یخیرات  شبنج  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  شقن  هراـبرد ي  نتفگ  نخـس  زا  لـبق  دراد  ترورض 
هب هجوت  اب  دنتفرگ ، رظن  رد  مالسا  رگحالصا  شبنج  درب  شیپ  يارب  هک  هچنآ  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  مادک  ره  هک  میشاب 
هب طوبرم  یعامتجا  راتخاس  شقن  نینچ ، مه  .تسا  هدوب  هرود  نآ  رد  ناملـسم  تما  هب  طوبرم  یـسایس  يرکف و  یعامتجا و  لئاسم 

درذگ یم  نآ  رد  هک  هچنآ  نامز و  نآ 
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ار ناماما  ياه  هشقن  نایم  فـالتخا  لـیلد  نیمه  هب  .دـندرک  یم  یگدـنز  هرود  نآ  رد  یناـسک  هچ  هک  نیا  دـنتفرگ و  یم  رظن  رد  ار 
.تشاد ار  دوخ  هژیو  رازبا  دوخ و  هب  صوصخم  شور  هار و  اهنآ ، زا  مادک  ره  اریز  مینک ، یم  هدهاشم 

یعاـمتجا و لوحت  رییغت و  اـه و  تیعقوـم  هب  هجوـت  اـب  مه  نآ  دریگب ، رظن  رد  هشقن  شور و  هار و  نیدـنچ  ماـما  تسا  نکمم  یتـح 
نیـسح نـسح و  ماـما  شرـسپ ، ود  مالـسلا و  هـیلع  یلع  ترـضح  دزن  ار  هلئـسم  نـیا  دـننام  تـسرد  .هرود  نآ  رد  دوـجوم  یــسایس 

نب یلع  ترضح  لاثم ، يارب  میهد : یم  رارق  وگتفگ  ثحب و  دروم  ار  نآ  میبای و  یم  مالسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  و  مالـسلاامهیلع ،
ار وا  لوا  هلحرم  نیا  رد  دومن : میـسقت  هلحرم  هس  هب  ار  نآ  دوخ  تفالخ  نارود  رد  هک  میریگ  یم  رظن  رد  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا 

میبای یم  يا  هداتـسرف  ار  وا  رگید  ياج  رد  یلو  تسا ، ندیگنج  هشیدنا ي  رد  اهنت  هک  میبای  یم  طابـضنااب  نامرف و  هب  شوگ  زابرس 
خر هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هک  تسا  یقاـفتا  ناـمه  نیا  هک  دور ، یم  شیپ  هب  یهلا  تلاـسر  ندـناسر  تهج  هک 

تسایس يارجا  رد  يو  ششوک  یعس و  نیرتشیب  دنک و  ظفح  ار  یمالسا  تعیرـش  تلاصا  هک  داد  حیجرت  تیالو ، نامز  رد  اما  .داد 
رد نآ  شور  هار و  یلک و 

هحفص 33] ]

ار نارگزواـجت  تخادرپ ، ناـمکاح  ییاـمنهار  هب  دومن و  يروآ  عمج  ار  میرک  نآرق  هک  يروط  دوب ، ناـمز  نآ  یعاـمتجا  یگدـنز 
قح هار  هب  ار  مدرم  و  تشاد ، یم  رذحرب  تسار  هار  زا  ندش  فرحنم  زا  ار  اه  نآ  و  درک ، تحیصن 
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.درک ییامنهار 

مامت .تخاس  نوگرگد  یلک  هب  ار  دوخ  کیتکات  شور و  هار و  يو  دندرپس ، ترـضح  نآ  هب  ار  روما  مامز  ناملـسم  تما  هک  ینامز 
حالصا همانرب ي  کی  .تخادرپ و  داصتقا  هرادا  تموکح و  حالصا  هب  .داد و  رییغت  ار  اهرهش  نامکاح  و  درب ، نیب  زا  ار  اه  يور  جک 

.تخادرپ دندوب ، هدرک  یچیپرس  وا  نامرف  زا  هک  یناسک  اب  ندیگنج  هب  نآ  زا  سپ  .داهن  انب  نیتسار  رگ و 

دوب و هتفرگ  رظن  رد  ار  یشور  ناشردپ  نامز  رد  ناشیا  .تشاد  قادصم  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تفالخ  رد  دراوم  نیا 
.دنتفرگ شیپ  رد  ار  يرگید  شور  تفای ، رییغت  يوما  بزح  عفن  هب  زیچ  همه  هک  ینامز 

تایـضتقم هب  انب  هک  نیا  ای  نییعت و  ار  دوخ  تموکح  شور  هار و  دوجوم ، یمومع  ياه  تیعقوم  هب  انب  ماما ، ره  تموکح  نارود  رد 
ار دوخ  ياه  هشقن  لماک  يرایـشوه  یهاگآ و  اـب  ماـما  رگا  .درک  یم  يزیر  حرط  ار  دوخ  تفـالخ  شور  هار و  ناناملـسم ، یگدـنز 
وا زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تموـکح  ناـمز  رد  ـالثم  دـندش ، یم  لکـشم  راـچد  ناملـسم  تما  زا  يرایـسب  درک ، یم  يزیر  حرط 

مالـسلا مهیلع  همئا  هریـس ي  رد  .رگید و  يروط  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  رد  راتفر و  روط  نآ  الثم ، هک  دوش ، یم  تساوخرد 
نیدنچ مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  الثم  دنک ، یم  نایب  رگید  ماما  اب  ار  دوخ  شور  رییغت  لیلد  ناماما  زا  مادک  ره  هک  مینک  یم  هدـهاشم 

شور رگا  تسا و  شور  نیرتبـسانم  شور  نیا  هک  نیا  دـهد و  یم  حیـضوت  ار  سب  شتآ  مـالعا  هیواـعم و  اـب  شزاـس  لـیلد  هـبترم 
اب نم  شزاس  لیلد  دیعسوبا : دیامرف : یم  ناشیا  .دنامب  رادیاپ  تسناوت  یمن  تفرگ ، یم  رظن  رد  ار  يرگید 
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ار هیبیدـح  هک  ینامز  تسا ، هکم  مدرم  عجـش و  ینب  هریمـض و  ینب  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شزاس  لیلد  نامه  هیواـعم ،
هب هاگنآ  .دومن و  كرت 

هحفص 34] ]

[. 45  ] .منک رود  امش  زا  ار  ندیگنج  هک  متساوخ  هیواعم  اب  حلص  هلیسو ي  هب  نم  دیامرف : یم  ینادمه  ریشب 

هتشک ارم  هک  تساوخ  دنوادخ  دنک : یم  نایب  نینچ  نیا  ار  هعقاو  نیا  تاماهبا  و  شا ، هنادنمزوریپ  مایق  لیلد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ثعاب هک  تسا  حالس  ندرب  راک  هب  انامه  تافارحنا  اه و  يور  جک  اب  دروخرب  يارب  هار  نیرتهب  هک  دهد  یم  حیضوت  يو  [ 46  ] دنیبب

.تسا نآ  راتساوخ  دنوادخ  هک  يراک  دوش ، یم  شناهارمه  دوخ و  ندیسر  تداهش  هب 

ار ادخ  هناخ ي  ترایز  دـصق  متـشاذگ و  رانک  ار  شا  یتخـس  داهج و  تفگ : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هب  يرـصب  دابع  هکم ، هار  رد 
باوج ترضح  .دیرخ  ناشدوخ  زا  ار  نینمؤم  ناج  لاوما و  دنوادخ  انامه ، مهلاومأ » مهـسفنأ و  نینمؤملا  نم  يرتشا  هللا  نا  : » مدرک

رکنملا و نع  نوهانلا  فورعملاب و  نورمآلا  نودجاسلا  نوعکارلا  نوحئاسلا  نودماحلا  نودباعلا  نوبئاتلا   » ناوخب ار  هیآ  هیقب ي  داد :
[. 47 « ] نینمؤملا رشب  هللا و  دودحل  نوظفاحلا 

یهن فورعم و  هب  رما  نارازگ ، عوضخ  اب  زامن  ناراد ، هزور  نارازگ ، تمعن  رکش  دمح و  ناتسرپادخ ، نانامیشپ ، ناگدننک ، هبوت  زا 
..هد تراشب  نانمؤم  هب  و  دننامیا ) لها  همه   ) یهلا دودح  نانابهگن  و  ناگدننک ، رکنم  زا 

صوصخم باوج  نیا  اب  [ 48  ] .درادـن داهج  يور  يریثأت  نیا  دـنوش ، رهاظ  هدـمآ  هیآ  رد  هک  يروط  نآ  نینمؤم  رگا  دومرف : سپس 
ار دوخ  رگ  حالصا  شبنج  يریگراک  هب  تضهن و  همادا ي  یگنوگچ  و  دنک ، یم  صخشم  ار  دوخ  تسایس  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 

عناق لیالد  نامز و  نآ  رد 
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یبالقنا دروخرب  هناحلسم و  تضهن  زا  نتشذگ  .دنک  یم  نایب  ار  نآ  همادا ي  يارب  هدننک 

هحفص 35] ]

.درک یم  نامگ  يرصب  دابع  هک  يروط  نآ  دوبن ، نآ  ياه  ییابیز  ایند و  هب  قشع  لیلد  هب  يوما  تموکح  اب  مالسلا  هیلع  ماما 

تموکح اب  یسک  هک  دوبن  حالص  تقو  نآ  رد  .تسا و  هدوبن  سرتسد  رد  یفاک  هزادنا ي  هب  یماظن  تازیهجت  هک  دوب  نیا  نآ  لیلد 
.تفرگ شیپ  رد  ار  يدیدج  یحالصا و  شور  کی  ماما  لیلد  نیمه  هب  .دش  یم  سوکعم  هجیتن  هک  اریز  دوش ، ریگرد  تقو 

مالسلا هیلع  ماما  طسوت  تضهن  يربهر 

هراشا

تیب لها  زا  هک  دوب  نینچ  ادخ  تساوخ  هیما ، ینب  نالماع  طسوت  مالـسلا  هیلع  تلاسر  نادـناخ  راتـشک  البرک و  نینوخ  هعقاو ي  رد 
رد دوجوم  ناناوج  نایم  زا  هک  دوب  یسک  اهنت  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  .دننامب  یقاب  مالسلا  هیلع  داجس  ترـضح  اهنت  مالـسلا  مهیلع 

يور زا  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لسن  هک  دنتـساوخ  یم  هیما  ینب  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدرب  ردـب  ملاـس  ناـج  نینوخ  هعقاو ي  نآ 
عوضوم نیا  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  يروط  نآ  .دندشن  نادرگ  يور  ناکدوک  نتشک  زا  یتح  هک  ییاج  نآ  ات  دنرادرب ، نیمز 

؟ يدـنارذگ هنوگچ  ار  زورید  ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  دیـسرپ : وا  زا  هک  هاگنآ  دومرف - : رمع  نب  لاهنم  باوج  رد  .تسا  هدرک  هراشا 
[. 49  … ] دندرب یم  نیب  زا  ار  نانز  و  دندیرب ، یم  رس  ار  اه  هچب  مدنارذگ ، نوعرف  موق  نایم  رد  لیئارسا  ینب  دننام  ار  زورید  »

یم یسک  نیلوا  دیاب  وا  هیما  ینب  نادناخ  هفـسلف ي  رد  .درب  رد  هب  ملاس  ناج  هعقاو  نآ  زا  یگلاس  نس 23  رد  یناوج و  جوا  رد  ماما 
، دش دصق  ءوس  وا  ناج  هب  راب  نیدنچ  یتح  دیسر ، یم  تداهش  هب  هک  دوب 
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اهدـعب ات  دـشاب ، ضیرم  ماگنه  نآ  رد  هک  دوب  لاعتم  دـنوادخ  هتـساوخ ي  نینچ  مه  .دـنامب  ردـب  ملاـس  هک  دوب  ادـخ  تساوخ  یلو 
هب انب  ار ، رگ  حالصا  شبنج  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  فط »  » هعقاو ي زا  دعب  هلصافالب  .دزادرپب  داهج  هب  مالسا  زا  عافد  يارب  دناوتب 

هحفص 36] ]

يربهر دنسر ، یم  هفوک  هب  ییوجزاب  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ناریسا  هک  یتقو  زا  .دنک  یم  يربهر  یمالسا ، تایـضتقم 
.داد ناشن  ار  دوخ  تشاد  یساسا  هولج  ماما 

نایاپ هب  يوحن  نیرتهب  هب  دوب ، نانآ  هدهع ي  رب  هک  ار ، یهلا  تلاسر  تیلوئـسم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما 
لیلد نیمه  هب  دندوب ، هاگآ  نیملـسم  دزن  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لآ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هژیو  هاگیاج  زا  هیما  ینب  .دـندناسر 
نیسح ماما  هک  دننالوبقب  مدرم  هب  ات  دنتشاذگ  نآ  رب  یتاغیلبت ، هژیو  ياه  هاگتسد  هلیسو ي  هب  ار ، دوخ  ششوک  یعس و  همه ي  اهنآ 

ماـیق دوش و  زوریپ  هئطوـت  نیا  هک  دوـب  ادـخ  تساوـخ  .دـندش و  مه  زوریپ  هار  نیا  رد  دنتـسه ، جراوـخ  زا  تیب  لـها  مالـسلا و  هیلع 
زا نت  دنچ  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  ددرگ و  راکشآ  میظع  شبنج  نیا  فادها  ات  ددنویپب  عوقو  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 

یباقن نتشادرب  اب  هیما و  نادناخ  یعقاو  هرهچ ي  ندرک  راکشآ  اب  مالـسلااهیلع  موثلک  مأ  بنیز و  ترـضح  دننام  تیب ، لها  ناگرزب 
هیلع نیسح  ماما  ترضح  مایق  زا  یعقاو  ریوصت  قارع  مدرم  هب  ییاه ، هباطخ  ندناوخ  اب  دننک و  اوسر  ار  اهنآ  دنتـشاد ، تروص  رب  هک 

یتسرپداژن لیلد  هب  اما  دنتخانش ، یم  بوخ  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نیا  یعقاو  تیـصخش  قارع  مدرم  هک  نیا  اب  دننک ، یفرعم  ار  مالـسلا 
ندرک يرای  زا  عمط  سرت و  و 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  نیسح و  ماما  هب  هیما  ینب  هک  جراوخ  بقل  هک  دنتسناد  یم  یبوخ  هب  اهنآ  .دندرک  يراددوخ  ترضح  نآ  هب 
لآ يارسا  شقن  نآ ، زا  سپ  .تسیک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دنتسناد  یم  یبوخ  هب  قارع  مدرم  درادن ، ساسا  تحـص و  دنداد ،

لکش اه  هباطخ  نیا  ندناوخ  هلیسو  هب  اهنآ  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  .دیآ و  یم  نایم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
.دندرک وگزاب  ار  دنتشاد  اور  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  قح  رد  هیما  ینب  هک  یتنایخ  نازیم  و 

ارم هک  سک  نآ  مدرم ، يا  مینیب … : یم  ار  قارع ) ، ) هفوک لها  عمج  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هبطخ ي  زا  يا  هنومن  اج ، نیا  رد 
متسه یسک  رسپ  نم  .متسه  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  نبا  نیـسح  نب  یلع  نم  دسانـش ، یمن  ارم  هک  نآ  چیه و  هک  دسانـش  یم 

نیب زا  ار  وا  تمرح  هک 

هحفص 37] ]

نم تارف ، طش  هدیرب ي  رس  رـسپ  نم ، دندیرب ، رـس  ار  شا  هداوناخ  دندرب و  امغی  هب  ار  شلاوما  و  دندرک ، تراغ  ار  شتمعن  دندرب و 
هک دیناد  یم  ایآ  هاوگ  ار  ادخ  مدرم ، يا  دندرک …  راختفا  ناشراک  نیا  هب  دنتـشک و  ار  وا  يرابدرب  لامک  اب  هک  متـسه  یـسک  رـسپ 

هچنآ رب  امـش و  رب  گرم  دندیگنج !؟ وا  اب  سپـس  دیدومن ، تعیب  وا  اب  غورد  هب  دـیدز و  لوگ  ار  وا  دـیتشون و  همان  مردـپ  يارب  امش 
دیتشک ار  مترتع  دیوگب  امش  هب  هک  تقو  نآ  دیور  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیپ  ییور  هچ  اب  دیدرک ! هشوت  دوخ  يارب 

ییاه هبطخ  مامت  [ 50 ! ] دیتسین نم  تما  زا  امش  دیدرب ، نیب  زا  ار  متمرح  و 
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.تسا هدوب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هبطخ ي  نومـضم  نیمه  رد  همه  دندناوخ  نسح  تنب  همطاف  موثلک و  مأ  بنیز و  ترـضح  هک 
ییاه هبطخ  اب  دـش ، هدـناوخ  ماش  رد  هک  ییاـه  هبطخ  نتم  اـما  دریگ ، یم  همـشچرس  لکـشم  کـی  زا  اـه ) هبطخ   ) اـهنآ همه ي  اریز 

و دش ، یم  داریا  مدرم  هتفخ  ياهریمـض  ندرک  رادیب  يارب  هفوک  رد  اه  هبطخ  نیا  اریز  درک ، یم  قرف  رایـسب ، هفوک  رد  هدش  هدـناوخ 
اب مدرم  ییانـشآ  نآ  فده  دش ، هدناوخ  قشمد  ماش و  رد  هک  ییاه  هبطخ  اما  دـنا ، هدرک  هک  یلوق  دـب  رطاخ  هب  اهنآ  ندرک  شنزرس 
اب ماش  مدرم  ییانشآ  يوما و  تموکح  ییاوسر  دنتسه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تیب  نادناخ  زا  اهنآ  هکنیا  هعقاو و  نیا  ناریـسا 

یماهبا هدرپ ي  هک  دنتـساوخ  یم  ماش  مدرم  یمومع  راکفا  رییغت  هلیـسو ي  هب  اهنآ  .دندوب  هداد  رییغت  ار  نآ  هیما  نادناخ  هک  یتیعقاو 
: تفگ ناریسا ) دورو  ماگنه   ) دش کیدزن  مالسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  هب  ماش  لها  زا  یخیـش  يزور  .دنـشکب  دوخ  ياه  تیانج  رب 

! تشگ زوریپ  امش  رب  ریما  و  دیدیسر ، تکاله  هب  امش  همه  هک  رکش  ار  ادخ 

.يا هدناوخ  ار  نآرق  ایآ  خیش ، يا  داد : باوج  ماما 

رگم مهاوخ ، یمن  تلاسر  رجا  امـش  زا  نم  وگب ، یبرقلا » یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلأسا  ـال  لـق  : » داد باوج  ماـما  .هلب  تفگ : درم 
ماما يا ؟ هدناوخ  ار  ناکیدزن  نایم  یتسود 

هحفص 38] ]

وگب یبرقلا » يذـل  لوسرلل و  هسمخ و  ناف هللا  یـش ء  نم  متمنغ  امنا  اوملعا  و   » و هقح » یبرقلاذ  تآ   » يا هدـناوخ  ار  نیا  اـیآ  دومرف :
تخادرپ يو  ناکیدزن  لوسر و  هب  ار  نآ  مجنپ  کی  دـیاب  دـیدش  زاـین  یب  ردـقنآ  يزیچ  زا  رگا  هک  دـینادب  هدـب و  ار  ناـکیدزن  قح 

خیش .دینک 
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.ما هدناوخ  ار  اهنیا  .هلب  تفگ :

! میتسه ناکیدزن  نامه  ام  مسق ، ادخ  هب  مالسلا : هیلع  دومرف  ماما 

ادخ اریهطت ؟ » مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  : » يا هدـناوخ  ار  نیا  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
.دنادرگ هزنم  كاپ و  بیع  ره  زا  ار  امش  دربب و  توبن  هداوناخ  امش  زا  ار  سجر  هک  دهاوخ  یم  نینچ 

.تسا هداد  اهنآ  هب  ار  تراهط  تفص  دنوادخ  هک  میتسه  تیب  لها  نامه  ام  تفگ : ماما  هلب  تفگ ،

!؟ دیتسه اه  نامه  امش ، ایآ  مهد ، یم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : خیش 

.میتسه اه  نامه  ام  هک  شاب  نئمطم  تفگ :

یهباشم يارجام  نینچ  مه  [ 51  ] .درک ترفن  راجزنا و  راهظا  اهنآ  بزح  هیما و  ینب  نادناخ  زا  دش و  نامیشپ  تشذگ  هچنآ  رب  خیش 
هزادـنا هچ  ات  هیما  ینب  نادـناخ  هک  داد  ناشن  وگتفگ ، ثحب و  نیا  .داتفا  قافتا  رگید  يدرم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تنب  هنیکـس ، نیب 

مدرم نیب  يا  هدرپ  دوش ، یم  طوبرم  هریغ  و  فط »  » يارجام هب  هک  هچنآ  دننک و  هارمگ  ار  ماش  یمومع  مدرم  ناهذا  هک  دنا  هتـسناوت 
.دننامب اهنآ  هطلس ي  تحت  هشیمه  ات  دشکب ، مالسا  يایند  ماش و 

یم یبوخب  ماش ) دالب  رد  ریـسا  ناونع  هب   ) دوب اهنآ  هدـهع ي  رب  هک  یتیلوئـسم  تیمها  تیب  لها  نارتخد  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماـما 
رادج نتسکش  رب  اهنآ  ياهوگتفگ  اه و  هبطخ  .دنتسناد 

هحفص 39] ]

تیب لآ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هک  ینیتسار  مالسا  هک  نیا  نآ  .تسا و  زکرمتم  دوب ، هدش  هدیشک  هعجاف  نآ  فارطا  رد  هک  ماهبا 
يارب ار  نآ  دنوادخ  هک  یمالـسا  شور  هار و  زا  تموکح  نآ  اریز  دنک ، یم  در  ار  هیما  ینب  تموکح  هدراذگ  یم  شیامن  هب  ار  نآ 

هتفر ههاریب  هب  تسا ، هتساوخ  شناگدنب 
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هدش دشاب ، یم  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  انامه  هک  مالسا ، یلصا  ناگدنیامن  هب  زواجت  هب  رجنم  نتفر  ههاریب  نیا  هک  .تسا 
داتسیا و وا ، ناگدرکرس  همه ي  هیواعم و  نب  دیزی  روضح  اب  هیما ، ینب  مکحلا  راد  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  لیلد  نیمه  هب  .تسا 

هبترم هچ  هک  نیا  ارسا و  یفرعم  اب  تشاذگ و  شیامن  هب  ار  هیما  ینب  نینوخ  هارمگ و  تسایـس  و  درک ، نایب  ار  دوخ  نادیواج  نانخس 
يراـبدرب و ملع ، میا : هدـش  هداد  يرترب  زیچ  تـفه  رد  مـیراد و  زیچ  شـش  مدرم  يا  تـخادرپ : دـنراد ، مالـسا  ناـهج  رد  یماـقم  و 
زا وگتـسار  هدـیزگرب و  ربمایپ  هک  نیا  هب  میدـش  هداد  يرترب  میراد و  ار  نینمؤم  ياهلد  رد  یتسود  تعاجـش ، يرونخـس ، شـشخب ،

، رـسپ ود  تسا و  ام  زا  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاف  ترـضح  ناهج ، ناوناب  رورـس  تسا ، ام  زا  لوسر  ریـش  ادخ و  ریـش  رایط و  تسام ،
یفرعم ار  مدوخ  نم  دسانش ، یمن  ارم  هک  نآ  چیه و  هک  دسانش  یم  ارم  هک  نآ  مدرم ، يا  تسام -  زا  مالسلاامهیلع ، نیسح  نسح و 

هشوگ ي اب  ار  دوسالارجح  هک  متسه  یسک  رسپ  نم  متسه ، افص  مزمز و  رـسپ  نم  متـسه ، ینم  هکم و  رـسپ  نم  مدرم ، يا  منک ، یم 
درک و فاوط  هک  متسه  یسک  نیرتهب  رسپ  و  دیشوپ ، ار  مارحا  سابل  هک  متسه  یـسک  نیرتهب  رـسپ  نم  درک ، لمح  دوخ  ابع )  ) سابل
تفر و اه  نامسآ  هب  لیئربج  اب  دش و  قارب  تشپ  رب  راوس  هک  متسه  یسک  رـسپ  نم  تفگ ، کیبل  دنوادخ  هب  و  دروآ ، اج  هب  ار  جح 

رسپ نم  نامک ، هب  ریت  زا  رتکیدزن  یتح  دش  کیدزن  شیادخ  هب  ردق  نآ 
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رسپ نم  درک ، یحو  ار  یهلا  تلاسر  وا  هب  لیئربج  هک  متسه  یسک  رسپ  نم  دناوخ ، زامن  ناگتـشرف  اه  نامـسآ  رد  هک  متـسه  یـسک 
، دیدرگ رو  هطوغ  دوخ  نوخ  رد  هک  متسه  یسک  رـسپ  نم  متـسه ، يربک  هجیدخ ي  رـسپ  ناهج و  يوناب  مالـسلااهیلع  ارهزلا  همطاف 

البرک هدیرب ي  رس  رسپ  نم 

هحفص 40] ]

هاگ نآ  دنتسیرگ ، دنلب  يادص  اب  همه  تفرگرب ، رد  ار  نیرـضاح  همه ي  سرت ، دیـسر ، اجنیا  هب  هک  ترـضح  هباطخ ي  [ 52  ] متسه
ماما اما  دنک ، عطق  ار  ماما  هبطخ ي  ات  دـهدب ، ار  ناذا  نتفگ  روتـسد  نذؤم  هب  هک  دـش  راچان  دـیزی  هک  يروط  دـش ، راکـشآ  تقیقح 

دج ای  تسا  وت  دج  یمارگ ، لوسر  نیا  تفگ : دیزی  هب  ور  ماما  .تفگ  ار  هللا » لوسر  ادمحم  نا  دهشا   » نذؤم هک  نیا  ات  دنام  تکاس 
نم دـج  یتفگ  رگا  ییوگ و  یم  غورد  وت  هک  تسناد  دـنهاوخ  دوجوم  نیرـضاح  همه ي  تسا ، وت  دـج  هک  یتـفگ  رگا  تسا ؟ نم 

هک هاگ  نآ  تمایق ، زور  رد  وت  رب  ياو  .يدیرب  رـس  ار  شنانز  يدرب و  امغی  هب  ار  شلاوما  یتشک و  هانگ  یب  ار  مردپ  ارچ  سپ  تسا ،
[. 53  ] .دوب دهاوخ  وت  نمشد  نم  دج 

عیاض تما  نایم  رد  ار  اهنآ  تمظع  هوکـش و  دندیلام و  كاخ  هب  ار  هیما  ینب  هزوپ ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  نارتخد  اما ، و 
هیلع داجس  ماما  تسا  راکشآ  دناوخ  نایدیزی  سلجم  رد  قشمد و  رد  هک  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  هبطخ ي  رد  دروم  نیا  دندرک ،
شیپ رد  مالـسا  يارب  يدیدج  شور  هار و  ات  دنتفر ، هرونم  هنیدـم ي  هب  قارع  زا  قارع و  هب  ماش  زا  نآ ، زا  سپ  تیب ، لها  مالـسلا و 

.دریگب

ماما هک  يراک  نیرخآ   - 2
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ندرک هاگآ  يارب  نینچ  مه  یمالسا و  یمومع  راکفا  ندرک  هاگآ  نتخیگنارب و  يارب  هنیدم و  هب  ندیـسر  ماگنه  مالـسلا  هیلع  داجس 
دوب نیا  تشاد ، رظن  رد  گرزب  نادـناخ  نآ  نارتخد  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  هب  هدراو  [ 54 ( ] فط  ) هعجاف ي تبیـصم و  رب  تما 

.دناوخب هیثرم  وا  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  ات  دناوخارف ، ار  ارعـش  زا  یکی  دـیزگ و  نکـسم  هنیدـم  زا  جراخ  رد  هک 
.دندش عمج  مالسلا  هیلع  ماما  فارطا  هیضق  نیا  زا  ندش  هاگآ  زا  دعب  مدرم 

هحفص 41] ]

، یهلا همـشچرس ي  یلـصا  ناگدـنیامن  نیا  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  رـس  رب  هک  ار  يا  هعجاف  نآ  رد  هک  دـناوخ  ار  يا  هبطخ  ناـشیا 
هب نآ ، زا  سپ  [ 55  ] .تفگ نخـس  هیما  نادـناخ  یتسپ  متـس و  ملظ و  زا  و  درک ، نایب  ار  اهنآ  تیمولظم  و  دـنار ، نخـس  دوب ، هدـمآ 

تایـضتقم هب  انب  مه  نآ  تفرگ ، شیپ  رد  يدیدج  شور  وا  هنیدم  رد  .دیزگ  نکـسم  اجنآ  رد  دش و  هنیدم  دراو  شا  هداوناخ  هارمه 
هدافتـسا مدرم  یلک  عاضوا  ندرک  رتهب  تهج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تاـیبرجت  زا  نینچ ، مه  یمالـسا ، تما  یگدـنز  رد  دوجوم 

دوکر تلاح  کی  رد  مالـسا  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  اما ، دوب  هدیـشک  لبق  زا  يو  يارب  ار  هشقن  نیا  مالـسا  نادـیواج  دیهـش  .درک 
[. 56  ] .دروآ دوجوب  نانآ  رد  یشبنج  دوخ  مایق  اب  هتفر ، نیب  زا  ابیرقت  نیملسم  نایم  رد  رگداهج  حور  و  دوب ، هتفرورف 

ار هعقاو  نآ  دیاب  تسا ، ناناملسم  رگحالصا  شبنج  ربهر  و  ردپ ، زا  دعب  تسا ، تما  ماما  وا  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  زین  داجس  ماما 
.داهن یم  انب  نآ  ياتسار  رد  ار  یمالسا  شبنج  يزادنا  هار  ياه  هشقن  تفرگ و  یم  رظن  رد 
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.دنک دایز  ار  دوخ  يورین  تردق و  یمالسا ، نادیم  رد  دوخ  ذوفن  نداد  تعسو  اب  تما و  نایم  یهلا  تلاسر  نایرج ، شرتسگ  اب  يو 
: درک میسقت  هورگ  ود  رد  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  داد  خر  مهم  قافتا  دنچ  دید ، یم  كرادت  ار  دوخ  دیدج  شبنج  ماما  هک  یماگنه 

: لوا لیلد 

ناهج طاقن  رتشیب  رد  راجفنا  شروش و  ثعاب  دمآ و  دوجو  هب  فط »  » هعجاف ي زا  دـعب  هک  یعامتجا  یـسایس و  بوشآ  بارطـضا و 
: اهنآ نیرتمهم  زا  .دیدرگ  مالسا 

لاس 63 ه)  ) هرونم هنیدم ي  مایق 

هلظنح نب  هللادبع  يربهر  هب  مایق  نیا 

هحفص 42] ]

نادناخ هب  تبسن  دوب ، یلمعلا  سکع  مایق  نیا  .دش  ماجنا  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ندیـسر  تداهـش  هب  زا  دعب  هلـصافالب  يراصنا ،
.دنداد لیکشت  هنیدم  يوبن  دجـسم  رد  رهـش  نیا  ناگرزب  روضح  اب  یـسنارفنک  ادتبا  ناگدننک  مایق  .نانآ  تموکح  راکنا  هیما و  ینب 

زا هک  دنتـشادرب ، هنیدم  زا  هیما  ینب  ندرک  نوریب  اب  ار  يدعب  ماگ  .درک  باختنا  مایق  نیا  هدنامرف  ناونع  هب  ار  هدربمان  يراصنا  هللادبع 
ربهر یهدنامرف  هب  میظع  رایسب  یشترا  تفرگ و  تقبس  نانآ  زا  قشمد  يوما  مکاح  اما  .دوب  مکح  نب  ناورم  اهنآ  هدرکرـس ي  هلمج 

تمرح نآ  رد  هک  تفرگرد  فرط  ود  نیب  ینینوخ  گنج  .دنک  هرصاحم  ار  هنیدم  ات  داتـسرف ، هبقع  نب  ملـسم  مان  هب  يوما  راوخنوخ 
تسکش اب  گنج  نیا  .تسین  روصت  لباق  داد ، ماجنا  هرح »  » گنج رد  راکتیانج  نیا  هک  یتیانج  .دش  هتشاذگ  اپ  ریز  هرونم  هنیدم ي 

.هللااب الا  هوق  لوح و ال  و ال  دیسر -  نایاپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  هنیدم  هرصاحم ي  هنیدم و  مایق 

هکم شروش  مایق و 

رد .دنک  مالعا  ار  دوخ  مایق  ات  دش ، مدرم  مشخ  تدش  لمعلا و  سکع  رظتنم  يو  .دـش  ماجنا  ریبز  نب  هللادـبع  یهدـنامرف  هب  مایق  نیا 
هرـصاحم ینوکـس » ریَُمن  نب  نَیـصُح   » طسوت هکم  هک  یلاح  رد  .دنتـسویپ  يو  هب  هنیدـم  لها  نایرارف  جراوخ و  زا  یهورگ  نایم  نیا 

ینب نادناخ  دوب ، هتفرگ  رارق  دوخ  جوا  رد  ثداوح  نیا  هک  ینامز  .تفرگ  رارق  قینجنم  ياه  گنـس  فده  زین  راب  دنچ  و  دوب ، هدـش 
مامت هتبلا  دنک ، لاغشا  ار  هفوک  رصم و  هرصب و  تسناوت ، ریبز  هجیتن  رد  .دندرک  مالعا  ار  هیواعم  نب  دیزی  ندش  كاله  هیما 
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.دندرک مالعا  هیما  نادناخ  زا  ار  دوخ  راجزنا  دندمآرد و  وا  تیالو  تحت  هنابلطواد  اهرهش  نیا 

یسایس داح  تالکشم  شیادیپ 

دوخ تسپ  رد  رتشیب  زور  لهچ  ات  اما  تفرگ ، تسد  رد  ار  تفالخ  ماـمز  هک  دوب  هیواـعم  دـیزی ، گرم  زا  دـعب  هیما ، ینب  نادـناخ  زا 
.درپس ناج  زین  یمهبم  طیارش  رد  درک و  مالعا  ار  دوخ  يافعتسا  نآ  زا  سپ  دنامن و 

هحفص 43] ]

هب یناـمی  لـیابق  هلمج  زا  دـندوب ، مکح  نب  ناورم  تفـالخ  راتـساوخ  هک  یهورگ  دـندمآ : دوـجو  هـب  هورگ  ود  هـعقاو ، نـیا  زا  دـعب 
.یبلک ناسح  یهدنامرف 

رد دـندرک و  تعیب  ناورم  اب  ینامی  ياهورین  لاس 64 ه  رد  .دندش  ریبز  نب  هللادبع  و  يرهف ، سیق  نب  كاحض  راتـساوخ  مود ، هورگ 
تموکح تخت  رب  وا  يالیتسا  دـش و  رجنم  ناورم  يزوریپ  هب  هک  تفرگرد  هورگ  ود  نیا  نیب  قشمد ، رد  طهار » جوم   » گـنج هجیتن 

.هیما ینب 

لاس 65 ه)  ) نیباوت مایق 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زا  هفوک  لـها  زا  یهورگ  هک  نیا  زا  دـعب  .دوب  نیباوت  یعازخ و  درـص  نب  نامیلـس  يربهر  هب  ماـیق  نیا 
لتق هلیسو ي  هب  ای   ) .دنهدب ار  دوخ  ناهانگ  هرافک ي  راعش  نیا  اب  دنهد و  ماجنا  يراک  ات  دنتساوخ  دندومن ، هانگ  تمادن و  ساسحا 

، دوخ ربارب  جنپ  ییورین  اب  اج  نآ  رد  دندرک ، تکرح  ماش  دالب  فرط  هب  اه  نآ  دوخ .) ندش  هتـشک  هلیـسو  هب  ای  هعقاو  نیا  نیلوئـسم 
يوما شترا  هب  يداـیز  تاراـسخ  دـندش و  هتـشک  نیباوت  رتـشیب  نآ  هجیتـن ي  رد  و  [ 57  ] .تفرگرد تخـس  یگنج  دـندش و  وربور 

.دیسر

لاس 66 ه)  ) یفقث راتخم  شروش 

، هفوک یلاو  ادتبا  .تسـشن  تموکح  تخت  رب  اجنآ  رد  درک و  یم  يربهر  ار  هفوک  هضافتنا ي  هک  دوب  زاورپ  دـنلب  نمؤم و  يربهر  وا 
لتق دـندوب ، رادروخرب  ریبز  نبا  تیامح  زا  هک  ار ، البرک  راتـشک  نالماع  همه ي  تخاس و  راـنک  رب  دوخ  راـک  زا  ار  ریبز  نب  هللادـبع 

تموکح اما  تخاس ، نایوما  اب  ندـیگنج  هدامآ ي  ار  دوخ  دـناسر و  لتق  هب  ار  دایز  نب  هللادـبع  شا  هدـنامرف  نینچ  مه  وا  .دومن  ماع 
راتخم و هجیتن  رد  دش و  يریگرد  دندوب  هدـش  ریزارـس  هفوک  فرط  هب  هک  اه  يریبز  ياهورین  وا و  نیب  اریز  .درواین  ماود  دایز  یفقث 

.درک طوقس  وا  تموکح 

یعامتجا زیمآ  تنوشخ  هدنهد ، ناکت  كاندرد ، نینوخ ، ثداوح  زا  دوب  ییاه  هنومن  نیا 

هحفص 44] ]

شیپ رد  ار  توکس  يرود و  يژتارتسا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نینوخ ، ثداوح  نیا  رد  .تسویپ  عوقو  هب  البرک  هعجاف ي  زا  دعب  هک 
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یتیلاعف ره  هک  تسناد  یم  يو  .تفرگن  رارق  دـندوب ، هک  ینامرآ  گنر و  ره  رد  اه ، تموکح  زا  مادـک  چـیه  ریثأت  تحت  وا  .تفرگ 
دهاوخن يزیچ  تسکش  زج  شا  هجیتن  دهد ، ماجنا  هک 
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تیب لها  اب  نایریبز  تفلاخم  نینچ  مه  و  تما ، فوفـص  ناـیم  یگتفـشآ  یمظن و  یب  هیما و  ینب  نینوخ  راـتفر  تلع  هب  مه  نآ  .دوب 
.مالسلا مهیلع 

دـصرددص يدوبان  اب  تسا  ربارب  يوما ، تموکح  فلاخم  ياه  حانج  زا  یکی  اب  ندوب  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  ار  هلئـسم  نیا  ماـما 
رد اـه  ماـیق  عورـش  يادـتبا  رد  .تفرگ و  شیپ  رد  ار  یفرط  یب  تسایـس  يو  لـیلد  نیمه  هب  .یهلا  تلاـسر  نیتسار  ناگدـنیامن  نیا 

، درادـن بوشآ  نآ  رد  یـشقن  وا  هک  درک  ادـیپ  نیقی  هک  نیا  زا  سپ  هیما ، ینب  هدـنامرف ي  هک  يروط  .دـندرک  كرت  ار  اجنآ  هنیدـم 
هیلع ماـما  .داد  در  باوـج  یفقث  راـتخم  زین  لـیلد  نیمه  هب  .دروآ  لـمع  هب  ینادردـق  زین  وا  زا  رهاـظ  هب  داد و  ار  يو  هب  نتفر  هزاـجا 

يرادـهگن يارب  دوب  شور  نیرتهب  نیا  يو ، هدـیقع ي  هب  .داد  همادا  ار  یمومع  راـکفا  نتخاـس  هاـگآ  يرگحالـصا و  شور  مالـسلا 
اه و يریگرد  نیا  اب  هیما  نادناخ  ناگرزب  ندـش  مرگرـس  زا  ناشیا  .مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هیقب ي  نینچ  مه  يدـنوادخ و  تلاسر 
همه ي دوخ  تموکح  نامز  رد  نایوما  هک  نیا  زا  دـعب  مه  نآ  دیـسر ، نایاپ  هب  هرخالاب  عاضوا  نیا  .دـندرک  هدافتـسا  زین  اه  بوشآ 

نیا اب  ماما  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نانخـس  نیا  .دـنربب  نیب  زا  دـندنام  هریزج  رد  لاس  هن  هک  نیا  زا  سپ  ار  ناـیریبز  هلمج  زا  ناـفلاخم 
یقاب دوخ  هیلوا ي  توق  نامه  هب  وا  ینمـشد  هکلب  .تسا  هدرب  دای  زا  ار  دوخ  هنیرید ي  تموصخ  هدش و  نایوما  تسد  مه  دوخ  راک 

.میزادرپ یم  عوضوم  نیا  هب  يدعب  شخب  رد  هللاءاش  نا  هک  دنام ،

هنیدم ي هفوک ، دننام : مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  اب  ناملسم  تما  زا  يرایسب  يدرد  مه  زاربا  مود : لیلد 
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موادت داجیا و  رد  يدایز  ریثأت  یمیلقا  رظن  زا  هک  هرصب ، همرکم و  هکم ي  هرونم ،

هحفص 45] ]

نداد رییغت  ثعاب  هک  دوب  تیب  لها  تیمولظم  زا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  هجیتن ي  رد  يدرد  مه  ساسحا  نیا  .تشاد  مالسا 
يدایز کمک  مدرم  يدردمه  نیا  .یهلا  تلاسر  ادخ و  اب  طابترا  هلیسو ي  هب  مه  نآ  دیدرگ ، ناملـسم  تما  هشیدنا ي  تایحور و 

: درک هدافتسا  نآ  زا  دروم  هس  رد  هک  دومن ، مالسلا  هیلع  ماما  فادها  دربشیپ  هب 

.لاعف نیتسار و  یتسود  کی  هب  نآ  نداد  رییغت  اهنآ و  اب  يرای  مه  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  نارادفرط  ندرک  دایز  یلک  نوناق   - 1

نامکاح يدونـشخ  يارب  طقف  هک  ییاه  هشیدنا  هن  دـشاب ، هتـشادرب  رد  ار  یمالـسا  بان  نامرآ  رکف و  هک  ییاه  هشیدـنا  نتخاس   - 2
.دتفا یم  راک  هب  هیما  ینب 

نیمه هب  .دـندوب  هتفرورف  داسف  بالجنم  رد  هک  هدـمآ  دوجو  هب  ییاه  لسن  هتـشذگ ، ياه  لاس  یط  رد  فارحنا ، زکارم  نیا  رد  اریز 
یپ رد  یپ  دایز و  تامدص  اه و  تراسخ  زا  دتـسیاب و  داسف  میظع  نایرج  نیا  يور  رد  ور  هک  دش ، بجاو  یمالـسا  شبنج  رب  تلع 

.دسارهن دوش ، یم  دراو  یمالسا  شبنج  نیا  هب  هک 

همادا ي .درادن و  ریخأت  هنوگ  چیه  ياج  هک  یمتح  تسا  يرما  هک  یفیک  رظن  زا  هچ  یلک و  رظن  زا  هچ  یمالسا ، نایرج  دیدشت   - 3
مامز میقتسم و  تفالخ  دناوت  یمن  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دراد ، یگتسب  نایرج  نیا  تمالس  هب  یمالـسا  تلاسر 

.دریگب تسد  رد  ار  نیملسم  روما 

.دیدرگ وربور  يزوریپ  اب  بناوج  همه ي  رد  هیداجس  هدش ي  باسح  ياه  هشقن  نیا 

: میناوخ یم  مه  اب  ار  یملع  ياه  هناشن  نیا  زا  یخرب  کنیا 

مالسلا هیلع  ماما  ندوب  یمدرم 

تیبوبحم زا  مالسلا  هیلع  ماما  دروم ، نیا  رد 
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.دش رادروخرب  مدرم  راشقا  دایز  ینابیتشپ  و 

هحفص 46] ]

تـساوخ یم  وا  .درک  تکرـش  جـح  مسارم  رد  هیما ، ینب  ناگرزب  زا  یکی  کلملادـبع ، نب  ماشه  يزور  دـننک : یم  تیاور  ناخروم 
ات داد  روتـسد  شناهارمه  هب  هجیتن  رد  .دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  تسناوتن  جاجح  دایز  ماحدزا  تلع  هب  اما  دـنک ، سمل  ار  دوسالارجح 

هتسشن وا  هک  ینامز  .دهد  ماجنا  ار  دوخ  کسانم  هیقب ي  دش ، مک  یغولـش  هک  هاگ  نآ  دنیـشنب و  ات  دننک  هدامآ  يو  يارب  یهاگیاج 
تبیه و هک  یلاح  رد  تشادرب و  ماگ  شمارآ  هنینأمط و  اب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  دندوب ، هدز  هقلح  وا  فارطا  رد  شا  همدخ  دوب و 
دـنتفر و رانک  يو  مارتحا  هب  مدرم  دیـسر ، دوسالارجح  هب  هک  هاـگ  نآ  تخادرپ ، هبعک  فاوط  هب  دوب ، ریگمـشچ  شلـالج  تمظع و 
وا رب  ار  هار  مدرم  هک  تسیک  وا  دندیسرپ : يوما  هفیلخ ي  زا  بجعت  اب  نایماش  .دناسر  مامتا  هب  ار  دوخ  ترایز  مالسلا  هیلع  ترـضح 

رعاش قدزرف ، نامز  نیا  رد  .تفگ  ار  نیا  ترـضح  نآ  هب  دایز  دـسح  ترفن و  لیلد  هب  هتبلا  مناد ، یمن  نم  تفگ : ماشه  دـندوشگ ؟
یف قدزرف  دـنک و  یفرعم  ار  يو  هک  دنتـساوخ  وا  زا  ماش  لها  مسانـش ، یم  ار  وا  نم  اما  داد : باوج  دوب  رـضاح  اجنآ  رد  تیب ، لها 

: تفگ دورس و  ار  داجس  ماما  [ 58  ] هیفیرعت هدیصق ي  ههادبلا 

.دسانش یم  یبوخ  هب  ار  وا  هکم  ءاحطب و  نیمزرس  هک  تسا  یسک  نیا 

.تسا دنوادخ  ناگدنب  نیرتهب  رسپ  نیا 

.تسوا رد  هدیدنسپ  قالخا  همشچرس ي  هک  دنیوگ  یم  وا  ندید  اب  شیرق  مدرم 

.تسادخ ربمایپ  نیرخآ  وا  دج  تسا و  مالسلااهیلع  همطاف  رسپ  نامه  وا  هک  نادب  یناد ، یمن  وت  رگا 

ییوگ یم  هک  نیا 
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قدزرف راعـشا  نیا  ندورـس  زا  دـعب  .دنـسانش  یم  ار  وا  برع  ریغ  برع و  مدرم  ماـمت  اریز  درادـن ، یتـیمها  چـیه  مسانـش ، یمن  ار  وا 
.دش ینادنز  هنیدم ، هکم و  نیب  ام  نافسع ، رد  ریگتسد و 

، تسین رعش  تیب  دنچ  نتفگ  ای  ارجام و  نآ  ندرک  وگزاب  ناتساد ، نیا  رکذ  زا  ام  دصق 

هحفص 47] ]

يدابع و مسارم  نآ  رد  مدرم  هک  نیا  میهد و  ناشن  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هب  مدرم  هقـالع ي  یتسود و  نازیم  میهاوخ  یم  هکلب 
هلئسم نیا  ناوت  یم  اما  میراد ، يدایز  هلـصاف  هرود  نآ  اب  ینامز  رظن  زا  هک  نیا  اب  .دندوشگ  ماما  يارب  ار  هار  هنوگچ  ماحدزا  نآ  رد 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  اب  نواعت  کمک و  تارطخ  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  هیما  ینب  ینمشد  هک  يدوجو  اب  مدرم  هک  تفایرد  ار 

رد مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ریثأت  نازیم  اج  نیا  زا  دنریگ ، یم  شیپ  رد  ار  سرت  نودب  هژیو و  هاگیاج  نآ  همه  نیا  اب  دنتـسناد ، یم  ار 
.میبای یمرد  ار  مدرم  نایم 

تفرعم نادرگاش  مالسلا و  هیلع  ماما 

یتسود زا  ماما  هک  يروط  دیسر ، رمث  هب  هعماج  عامتجا و  شنیب و  هشیدنا و  رکف و  هنیمز ي  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ياه  شالت 
ياـه تیلاـعف  هک  میباـی  یمرد  نینچ  مه  .دوـب  هتفاـین  تسد  نآ  هب  وا  زا  ریغ  یـسک  هک  ناـنچ  نآ  دـش ، رادروـخرب  تـما  تیاـمح  و 

لاس تدم 35  رد  مالسلا  هیلع  ماما  راد  فیرش و  يوبن  دجسم  الثم  دناسر ، یم  تیعقاو  هب  ار  شیاهوزرآ  مالسلا  هیلع  ماما  یشزومآ 
همه رد  ار  يدایز  نادرگاش  تدـم ، نآ  رد  و  دـش ، لماش  ار  الاب ، حطـس  رد  مه  نآ  يریگمـشچ ، ياـه  تیلاـعف  يو  تماـما  نارود 

تسناوت هک  ییاج  ات  داد ، لیوحت  همرکم  هکم ي  هرونم و  هنیدم ي  رد  یملع ، ياه  هنیمز 
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نآ زا  فورعم  ناهیقف  ناثدـحم و  نایوار ، دـننام ، يداـیز  ناـگرزب  نآ  رد  هک  .دروآ  دوجو  هب  هژیو  شناد  کبـس و  اـب  يا  هسردـم 
: اهنآ زا  یضعب  مان  زا  یتسرهف  مه  نیا  .دندش  لیصحتلا  غراف  هسردم 

رانید نب  تباث  یلامثلا  هزمحوبا   - 1

رکب یبا  نب  دمحم  نب  مساقلا   - 2

عفار نب  یلع   - 3

یناسارخلا محازم  نب  كاحضلا   - 4

یفوکلا یسوم  نب  دیمح   - 5

یفریصلا میکح  نب  ریدس  لضفلاوبا   - 6

یقربلا هللادبع   - 7

لیوطلا مأ  نب  ییحی   - 8

هحفص 48] ]

ریبج نب  میکح  -9

قدزرفلا  - 1

فنحأ نب  تارف   - 11

نسحلا نب  بویأ   - 12

يدسلا یشرقلا  دمحموبا   - 13

ینادمهلا سایک  نب  سوواط   - 14

حابر نب  بلغت  نب  نابأ   - 15

هنامر نب  سیق   - 16

یلباکلا نادرو  دلاخوبا   - 17
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یموزخملا بیسملا  نب  دیعس   - 18

هللادبع هوخأ  نیسحلا و  نب  یلع  نب  رمع   - 19

رکب یبا  نب  دمحم  نب  رباج   - 20

[. 59  ] .هریغ و 

: مالسلا هیلع  ماما  هباحص  زا  یهورگ  و 

يراصنالا هللادبع  نب  رباج   - 1

[. 60  ] ینانکلا هلئاو ي  نب  رماع   - 2

نزح نب  بیسملا  نب  دیعس   - 3

ینانکلا ناهج  نب  دیعس   - 4

عباوت نیرتفورعم  زا  اما  و 

ریبج نب  دیعس   - 1

معطم نب  ریبج  نب  دمحم   - 2

فوع نب  مساقلا   - 3

رفعج نب  هللادبع  نب  لیعامسا   - 4

نسحلا شردارب  هیفنحلا و  نب  دمحم  نب  میهاربا   - 5

تباث یبا  نب  بیبح   - 6

يدسالا ییحیوبا   - 7

جرعالا مزاحوبا   - 8

[. 61  ] .هریغ یندملا و  رانید  نب  هملس   - 9

دمحم يدقاولا و  لتاقم ، یعازوالا ، عفان ، هینیع ، نب  نایفـس  يرهزا ، زا : دنترابع  درب  مان  ناوت  یم  هک  ار  ینایوار  نیرتفورعم  هلمج  زا 
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.هریغ قاحسا و  نب 

هحفص 49] ]

، لبنح نب  دمحا  عیبلا ، نبا  يربط ، زا  ناوت  یم  دنا ، هدرک  تیاور  رگید  یناسک  زا  هک  ینایوار  زا  اما 
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، بیهرتلا بیغرتلا و  بحاص  لوزنلا ، بابـسا  بحاص  و  بولقلا ، هوق  بحاص  یناغالا ، بحاص  هیلحلا ، بحاـص  دووادوبا ، هطب ، نبا 
هدافتـسا ثیدـحلا » لاجر  مجاعم   » باتک زا  رتشیب  تاعالطا  نتفرگ  يارب   ) .درب مان  هریغ  یفطـصملا و  بحاـص  قئاـفلا و  بحاـص  و 

ار ناگبخن  زا  يدایز  دادعت  یسرادم  سیسأت  اب  هک  دوب  نیا  داد ، ماجنا  تما  مالسا و  يارب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  هچنآ  دییامن .)
یم هراشا  نیخروم  زا  یکی  دومیپ ، یمالـسا  رکف  هنیمز ي  رد  ماما  هک  ینـالوط  هار  دروم  رد  اـما  .داد  لـیوحت  ناـهج  هب  مالـسا و  هب 

رد نیدباعلا » نیز  لاق   » ای و  مالـسلا » هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاق   » هلمج ي نآ  رد  هک  یبای  یم  هظعوم  دهز و  رد  یباتک  رتمک  دـنک :
نشور دروآ ، دوجو  هب  مالسا  یخیرات  شبنج  رد  داجس  ماما  تسایس  هک  ار  يا  هدنزرا  تبثم و  جیاتن  هکنیا  زا  دعب  [. 62  ] .دشابن نآ 

عوضوم نیا  هب  ار  ام  مالسلا  هیلع  ماما  هریـس ي  هب  قیقد  هعجارم ي  .مینک  هراشا  دوب ، نآ  دنبیاپ  ماما  هک  یـشور  هب  دیاب  اهنت  میتخاس ،
راک هب  ياه  همشچرس  نیرتمهم  دوب و  هتفرگ  شیپ  رد  ار  يا  هژیو  صوصخم و  هویش ي  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  هاگآ 

هب شا  هناخ  رد  يرادازع  سلاجم  يرازگرب  اب  ماما  .شنارای  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دای  ندرک  هدنز   - 1 زا : دنترابع  هدش  هتفرگ 
دـض رب  مدرم  نتخیگنارب  رد  دـننامب و  هدـنز  خـیرات  دای  رد  تلم و  دای  رد  اهنآ  هشیمه  يارب  ات  داد ، یم  يا  هژیو  تیمها  راگدای  نیا 

زا یکی  تسیرگ ، لاـس  مالـسلا 20  هیلع  نیـسح  نب  یلع  دـنک : یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـنک  کـمک  يوما  تموکح 
باوج مالسلا  هیلع  ماما  دسر ؟ یم  نایاپ  هب  وت  هودنا  تقو  هچ  تفگ : شنارای 
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زا هیرگ و  تدش  زا  دـش  روک  شمـشچ  دـش ، مگ  اهنآ  زا  یکی  تشاد ، رـسپ  هدزاود  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  نم  رب  ياو  داد :
.دوب هدنز  شرسپ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تشگ ، هدیمخ  شتشپ  هصغ 

هحفص 50] ]

[. 63 [ ؟ دسرب نایاپ  هب  مهودنا  مغ و  هنوگچ  مدوب ، تیب  لها  زا  رفن  هدفه  ومع و  ردارب ، ردپ و  ندش  هتشک  رظان  نم  اما 

هعجاف ي نیا  دای  نتـسیرگ  يرادازع و  سلاجم  ندرک  اپ  هب  اب  هک  دوب  نیگمغ  تحاراـن و  فط »  » هعقاو زا  ردـقنآ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
راک هب  یهلا  توعد  تلاسر و  عفن  هب  ار  نآ  هک  يروط  تشاد ، ماما  رب  يدایز  ریثأت  اهدعب  هثداح  نیا  اما  .درک  یم  هدنز  ار  كاندرد 
حور نتخیگنارب  ادهـش و  داـی  ندرک  هدـنز  قـیرط  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تیموـلظم  نداد  ناـشن  هلیـسو ي  هب  مه  نآ  تـفرگ ،

.ددنویپ یم  عوقو  هب  یمالسا  هعماج ي  رد  هک  یفارحنا  ره  تافارحنا و  دض  رب  تمواقم 

قیوشت راک  نیا  هب  ار  شنارای  هشیمه  دومن و  یم  هدافتسا  یهلا  تلاسر  هب  تمدخ  تهج  میظع  هعجاف ي  نیا  دای  زا  مالسلا  هیلع  ماما 
دنوادخ دندروآ ، ام  رس  رب  نانمـشد  هک  یتیذا  رازآ و  رطاخ  هب  مه  نآ  ددرگ ، يراج  شتروص  رب  وا  کشا  هک  ینمؤم  ره  درک : یم 

نآ ددرگ -  نایرگ  شنامـشچ  دشاب ، هدیـسر  ام  هب  یتیذا  رازآ و  وا  زا  هک  ینمؤم  ره  دـهد و  وکین  هتـسیاش و  ییاج  توخا  رد  ار  وا 
[. 64  ] .دیامن یم  رود  منهج  شتآ  زا  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دوب -  هدناسر  ام  هب  هک  يدرد  رطاخ  هب  مه 

دوب ییاوسر  تقیقح  رد  تشاد ، یم  اپ  هب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  فط »  » هعقاو ي دوبدای  مسارم 
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ییاجنآ زا  .دنا و  هداد  ماجنا  توعد  تلاسر و  قح  رد  هک  یگرزب  تیانج  یفرعم  نانآ و  متس  ملظ و  ندرک  راکشآ  هیما و  ینب  يارب 
جیاتن مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دای  يایحا  مسارم  دوب ، نکمم  ریغ  اهنآ  متـس  ملظ و  يروآدای  يوما و  نادناخ  اب  مدرم  ییورایور  هک 

ماما هک  دوب  يرازبا  نیرتمهم  زا  مسارم  نیا  اریز  .تشاد  لابند  هب  تلاسر  عفن  هب  ار  یتبثم 

هحفص 51] ]

یم تدش  ار  هیما  ینب  راکمتـس  نامکاح  زا  یمدرم  ماقتنا  ساسحا  نینچ ، مه  دهد ، ناشن  ار  دوخ  ساسحا  تسناوت  یم  نآ  قیرط  زا 
رد اهنآ  هنارگمتـس ي  تسایـس  ییاوسر  يارب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  دیدرگ  يرازبا  نیرتمهم  زا  مسارم  نیا  هک  يروط  هب  .داد 
رد یتح  نیربکتـسم ، اب  ییورایور  يارب  مه  نآ  نیفعـضتسم ، تسد  رد  دش  یحالـس  مسارم  نیا  .تفرگ  راک  هب  دوخ  یگدنز  لوط 

.دراد یماو  گرزب  مالسا  هار  رد  يراثن  ناج  هب  ار  مدرم  هک  رضاح ، نامز 

ناعذا ناوت  یم  یتح  .تسا  هتفهن  نآ  رد  دشر  لامک و  جوا  هک  هدروآ  ناغمرا  هب  ام  يارب  ار  یشور  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هریس ي 
تردـق رد  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  هیعدا ي  .تسا  هدـنارذگ  مالـسلا  هیلع  ماما  نامز  رد  ار  دوخ  ییـالط  رـصع  هیعدا  نیا  هک  درک 

هیعدا ي ناتسلگ  اما  .مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  هیعدا ي  دننام  دنا ، هدیسر  دوخ  جوا  هب  ظافلا  یگداس  یناعم و  جوا  و  نایب ،
هیلع داجس  ماما  ياهاعد  مینیب  یم  هک  تسور  نیا  زا  تسا ، هدیسر  لامآ  هبترم ي  نیرتالاب  هب  غولب و  جوا  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

لیاسم رگید  يور  تسا و  شتـسرپ  تدابع و  لماکت و  طابترا و  شفده  ور  کی  هکـس ، کی  يور  ود  دننام  دنراد ، ور  ود  مالـسلا 
گنهامه هیعدا  نیا  یعامتجا 
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يارب ناگدنب  هک  تسا  يا  هلیسو  هک  تسا  تسرد  .درک  یم  يربهر  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  يرگحالـصا  تکرح  دنور  اب  تسا 
ییاعد هبنج ي  رب  هوالع  تسناوت  ماما  هکنیا  زا  لفاغ  دـنرب ، یم  راک  هب  ار  نآ  یلاعت -  كرابت و  دـنوادخ -  ياضر  جوا  هب  ندیـسر 

ياهاعد تهج  نیمه  هب  .درادرب  رد  ار  يدـیدج  عضاوم  هدـنز و  ياه  هشیدـنا  هیعدا ، نیا  .دـهدب  هبناج  همه  یعامتجا  تهج  نآ  هب 
ار ادخ  هنوگچ  هک  دهد  یم  دای  نینمؤم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  .تسا  ینـشور  نوگانوگ و  ياه  فده  ياراد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
، تسادخ يوس  هب  اهنآ  همه ي  تشگزاب  هک  نیا  دننک و  تاجانم  ار  دنوادخ  هنوگچ  .دـنیاشگب و  ار  هبوت  ياهرد  دـنرادب و  یمارگ 

دمح و زامن و  رد  ار  ادخ  يایلوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  دروخرب  یگنوگچ  نینچ  مه 

هحفص 52] ]

نیدلاو هب  ناسحا  یگنوگچ  دنک و  یم  وگزاب  ار  هعماج  اب  زیمآ  تملاسم  دروخرب  هار  نینمؤم  هب  سپـس  .دـهد  یم  میلعت  نانآ  هب  انث 
نآ هب  دیاب  ناملسم  کی  هک  ییاهراک  نیرتوکین  .دهد و  یم  حیـضوت  ار  هیاسمه  قح  نیدلاو و  رب  دالوا  قح  دالوا  رب  نیدلاو  قح  و 

همه ي .دهد  یم  حیـضوت  ار  هریغ  هنـسحلا و  ضرق  يداصتقا ، لئاسم  اب  دروخرب  یگنوگچ  سپـس  .دزاس  یم  نشور  ار  دشاب ، دنبیاپ 
يرایسب هجوت  دروم  اهبنارگ  راگدای  نیا  .تسا  هتفرگ  رارق  ام  سرتسد  رد  هیداجـس  هفیحـص ي  مان  هب  یباتک  رد  نادیواج  دراوم  نیا 

[. 65  ] .تسا هتفرگ  رارق  هریغ  و  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  دننام ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا ي  زا 

قالخا مراکم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  ياعد  زا  يا  هنومن 

، تسا هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ارم  هک  هچنآ  زا  تسرفب ، دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ایادخ ،
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تـصرف يدـیرفآ ، ارم  هک  هچنآ  يارب  .رادـب  لوغـشم  دریگ ، یم  رارق  متعفنم  هدافتـسا و  دروم  تماـیق  يادرف  هچنآ  هب  ارم  و  رادزاـب ،
، منکن تمعن  رفک  هک  نک  يراک  تفای ، ینوزف  نم  رب  تیزور  هک  هاگ  نآ  رادـم ، غیرد  نم  رب  ار  تا  يزور  زاین و  یب  ارم  هد ، یفاک 
زا دوخ ، ياه  يزور  راکنا  اب  ار  متعاط  نادرگ و  دوخ  هدنب ي  ارم  و  هدن ، رارق  ناحتما  دروم  مدوخ  ربکت  اب  ارم  و  هدب ، یتردـق  نم  هب 

قالخا هجرد ي  نیرتالاب  نم  هب  مربن ، نیب  زا  نتـشاذگ  تنم  اب  ار  راک  نیا  مهد و  ماجنا  ریخ  راک  مدرم  يارب  هک  نک  يراک  ربن ، نیب 
نم يارب  هدـن و  رارق  مدرم  زا  رتالاب  ارم  و  تسرفب ، دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ ، نادرگب ، رود  یـشورفرخف  زا  ارم  و  هد ،

تداع رگا  ایادخ ، یـشاب ، هداد  رارق  يراوخ  تلذ و  نآ  هزادنا ي  هب  نم  نورد  رد  هک  نیا  رگم  هدن ، رارق  يراکـشآ  مارتحا  تزع و 
زوریپ ناراکمتـس  رب  ارم  تسرفب ، دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ ، منک ، حالـصا  ار  نآ  اـت  نک  يراـک  تـسا ، نـم  رد  یتـشز 

هب ینابز  نادرگ ،

هحفص 53] ]

هلیح نم  اب  هک  یسک  نآ  اب  ات  هد  یتردق  ارم  نادرگ و  زوریپ  نانمشد ، رب  ارم  و  منکن ، رود  دوخ  زا  ار  یسک  نآ  هلیـسوب ي  ات  هد  نم 
نآ رادب ، تمالس  منانمـشد  زا  ارم  موش ، زوریپ  هدومن ، متـس  ملظ و  نم  هب  هک  یـسک  رب  ات  هد  یتردق  و  مزادرپب ، هلباقم  هب  تسا ، رگ 

دمحم و رب  ایادخ ، مشاب ، وا  ور  هلابند  دنک  تیاده  ارم  هک  نآ  و  منک ، ناربج  ار  شیاه  یبوخ  مناوتب  هدومن  یبوخ  نم  هب  هک  یـسک 
دورد دمحم  لآ 
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درک كرت  ارم  هک  یـسک  نآ  و  منک ، هلباقم  وا  اب  زردنا  دنپ و  اب  دنک ، یم  ییورود  هک  یـسک  اب  نآ  اب  ات  هد ، نم  هب  یتردق  تسرفب ،
هب وا  اب  دروآ  یمن  اج  هب  نم  اـب  محر  هلـص ي  هک  نآ  و  منک ، هلمح  دـنارب ، تلذ  اـب  ارم  هک  یـسک  نآ  رب  و  مهد ، شباوج  یبوخ  اـب 
دب راک  زا  مروآ و  ياج  هب  ار  یبوخ  رکـش  منک ، تفلاخم  وا  اـب  دراد  یم  زاـب  ارم  ریخ  راـک  زا  هک  یـسک  نآ  و  منک ، راـتفر  ییوکین 

شرتسگ رد  منک ، منت  رب  نیقتم  سابل  و  هد ، نم  هب  نیحلاص  تنیز  تسرفب ، دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ ، منک ، یـشوپ  مشچ 
بویع و ندناشوپ  اه و  ینتـسناد  ندرک  وگزاب  و  ناکیدزن ، حالـصا  مدرم و  ندرک  دحتم  رد  امرفب ، يرای  مشخ  ندربورف  تلادـع و 
و درادن ، جایتحا  هک  یسک  هب  ندرکن  کمک  رد  و  نک ، يرای  سرت ، زا  يرود  و  ششخب ، ندرک و  راثیا  و  يراتفر ، شوخ  عضاوت و 

ندرک مک  و  دـشاب ، دایز  رگا  یتح  رادرک ، راتفگ و  رد  یکین  شرتسگ  و  نک ، کمک  نم  هب  دـشاب ، خـلت  رگا  یتح  تقیقح ، نتفگ 
هدـیقع ندرک  در  و  نادرگ ، لماک  تعاط  ندرک  دایز  اب  ار  راک  نیا  دـشاب ، كدـنا  رگا  یتح  راتفگ ، رادرک و  زا  دـب ، نانخـس  رش و 
توکس ماگنه  رد  و  مشاب ، هتـشاد  یـسرتسد  وت  هب  جایتحا  ماگنه  رد  هک  نک  يراک  ایادخ ، دننک ، یم  راک  نامیا  دض  رب  هک  یناسک 

عوضخ وت  هاگرد  هب  اهنت  مشاب  هتشاد  جایتحا  هک  هاگ  نآ  و  نکن ، هتسباو  رگید  یسک  هب  دوخ  زا  ریغ  هب  ارم  منک ، عرضت  وت  هار  رد 
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رد ار  سرت  ناطیش  هدن  هزاجا  ایادخ ، نیمحارلا ، محرا  ای  دوب ، مهاوخ  وت  شنزرـس  يراوخ و  قحتـسم  منکب  ار  راک  نیا  رگا  و  منک ،
، ایادخ میامن ، لمأت  وت  تردق  رد  و  منک ، شیاتس  ار  تیگرزب  ات  نک ، رود  نم  زا  ار  نامگ  کش و  و  دریگب ، رارق  نم  دوجو 

هحفص 54] ]

تداهش ای  و  مروآ ، نابز  رب  شحف  ازسان و  نآ  رد  هک  ینخس ، زگره  ات  نک  يراک  ایادخ ، مدرگ ، زوریپ  وت  نانمشد  رب  ات  نک  يراک 
دننام يرگید  ياهزیچ  و  میوگ ، ازسان  تسا  رضاح  هک  ینمؤم  هب  ای  میوگب و  تسین ، رـضاح  هک  ار  ینمؤم  ییوگدب  ای  و  مهد ، لطاب 

ات نک  يراک  ایادخ ، مروآ ، ياج  هب  رایسب  ار  وت  میظعت  و  مهد ، ماجنا  دح  زا  شیب  شیاتس  و  میوگب ، ار  وت  دمح  هشیمه  ایادخ ، نآ ،
.مروآ ياج  هب  ار  تا  يزور  شرامش  و  مروآ ، نابز  رب  ار  وت  ياه  یبوخ  مروآ ، ياج  هب  ار  تا  يزور  رکش 

رب و  ینک ، یم  یناـبیتشپ  نم  زا  وت  هک  یناـمز  اـت  مریگ ، یمن  رارق  متـس  دروم  زگره  تسرفب ، دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ ،
، ینک یم  تیادـه  ارم  وت  اریز  موش ، یمن  هارمگ  زگره  یناـسر ، یم  تازاـجم  هب  ارم  ینم و  زا  رتـیوق  وـت  اریز  منک  یمن  ملظ  یـسک 
اب ار  منابز  ایادخ ، مهد ، یمن  ماجنا  وت  هیلع  رب  یشکرس  نایغط و  زگره  یتخاس ، زاین  یب  ارم  وت  اریز  موش  یمن  دنمزاین  زگره  ایادخ ،

دورد دمحم  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ ، منک ، یناشف  ناج  تما  هار  رد  هک  نک  يراک  ایادـخ ، زاس ، ما  هشیپ  ار  اوقت  و  ياشگب ، تیادـه 
ضورق ناگدنهد  سپ  زا  ارم  و  راد ، رذح  رب  فارحنا  زا  ارم  و  تسرفب ،
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، زاس رود  منهج  زا  و  نادرگ ، نم  نآ  زا  ار  تشهب  ناگدننک ، تدابع  نیرتوکین  زا  و  هد ، رارق  تیاده  ناربهر  زا  ارم  و  هد ، رارق  دوخ 
رد هک  هچنآ  زا  رادب ، نوصم  نداد  رده  زا  ار  میئاراد  و  راد ، رذح  رب  فارـسا  زا  ارم  تسرفب و  دورد  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ ،
اب ار  ماقم ، هاـج و  و  نادرگ ، ناـسآ  نم  رب  ار  اـهراک  تسرفب ، دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  ریذـپب ، منک  یم  قاـفنا  ریخ  هار 

ناوارف يزور  نم  هب  هک  یسک  و  رادب ، نوصم  رش  ياه  هدنب  زا  ارم  و  نادرگ ، دایز  ار  ناراد  يزور  ِيزور  ربن ، نیب  زا  اهنآ  ندیـشخب 
هدـنهد و ییوت  اهنت  راد ، رذـحرب  دـنک  یم  تمذـم  ریخ  راک  زا  ارم  هک  یـسک  و  مروآ ، ياجب  هتـسیاش  شیاتـس  دـمح و  دومرف  اطعا 

.مربب هرهب  نآ  زا  هک  هد  یشناد  ییاسراپ ، دهز و  يارب  یفاک  یتصرف  و  امرفب ، اطع  نم  هب  نیتسار  یتدابع  ایادخ ، هدنریگ ،

هحفص 55] ]

زا یکی  دوب ، ادخ  اب  تاجانم  يارب  يا  هلیسو  هک  نیا  رب  هوالع  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نامز  رد  اعد  هک  تسا  نیا  مالک  هصالخ ي 
يارب دوب  يدیدج  شور  اعد ، نیا  نینچمه  .دوب  هتفرگ  هدهع  رب  ار  نآ  يربهر  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  يرگحالصا  شبنج  لیاسو 
ولمم هیما  ینب  نامکاح  متس  ملظ و  زا  هک  طیحم  نآ  رد  تسا  نآ  هنشت ي  هک  ییاه  بلق  هب  لیصا  مالـسا  میهافم  هشیدنا و  ندناسر 

.دوب ناملسم  تما  ندیناهر  يارب  يا  هلیسو  اهاعد  نیا  .دوب  هدش  یتخبدب  زا 

ناملسم تما  تالکشم  لح  راد  هدهع  مالسلا  هیلع  ماما 

هب مالسا  ناهج  نایم  رد  ار  دوخ  یلـصا  هاگیاج  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  هک  دوب ، هدش  ثعاب  داسف  ملظ و  ياهتموکح  هک  نآ  اب 
، درواین تسد 
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یم تیامح  هعماج ، فیعـض  هقبط ي  زا  اهنآ  .دندیگنج  یم  دوجوم  تالکـشم  اب  دنتـسناد  یم  حالـص  هک  يا  هلیـسو  ره  اب  اهنآ  اما 
ییاهراک نیا  .دندرک  یم  لح  ار  اهنآ  تالکشم  دنتسناوت  یم  هک  ییاج  نآ  ات  دندرک و  یم  مک  ار  اهنآ  تالکشم  درد و  و  دندرک ،

ياضر بلج  يارب  دـندوب و  دـنم  هقالع  اهراک  نیا  هب  اتاذ  هک  نیا  رب  هوـالع  دـنداد ، یم  ماـجنا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  همئا ي  هک 
.دنناوخ یم  ارف  دوخ  يوس  هب  ار  هدیدمتس  نامدرم  نآ  هک  دوب  روظنم  نیدب  دنداد ، یم  ماجنا  ادخ ،

، نابرهم يردپ  ار  وا  همه  داد ، یم  دوخ  تما  هب  يدایز  تیمها  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا ي  رگید  دننامه  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
هیلع ماما  نآ  ياه  تیلاعف  زا  يا  هشوگ  اب  هتـشذگرد  .دومن  یم  ینابیتشپ  اهنآ  زا  دوخ  تماما  لوط  رد  هک  دـنتفای ، یم  اناد  يربهر  و 

: میزادرپ یم  نآ  زا  يرگید  ياه  هنومن  رکذ  هب  کنیا  یقالخا ، رظن  هطقن  زا  مه  نآ  میدش ، انشآ  مالسلا 

، نامیتی ياذـغ  هک  تشاد  تسود  درک و  یم  کمک  ار  هنیدـم  ریقف  هداوناـخ ي  دـص  وا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترـضح 
اب دنتشادن ، يا  هراچ  هک  ار  نایاونیب  و  ناریقف ،

هحفص 56] ]

[. 66  ] .درک یم  ناشماعطا  دنتشاد ، يا  هداوناخ  اهنآ  زا  مادک  ره  رگا  .دهدب و  دوخ  تسد 

[. 67  ] .درک یم  کمک  دوخ ، تعاضب  یب  ياه  هیاسمه  هب  ماگنه  بش  و  دنک : یم  تیاور  يرهزا 

نب یلع  داتـسرف ، هرونم  هنیدـم ي  فورعم  مایق  ینوگنرـس  يارب  ار  ییورین  هیواعم ، نب  دـیزی  هک  ینامز  هدـش : تیاور  یبارعا  نبا  زا 
يورین هک  نیا  ات  تفرگ ، هدـهع  رب  ار  اهنآ  جراـخم  ماـمت  داد و  رارق  دوخ  هداوناـخ ي  دزن  ار  نز  دـص  راـهچ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

راک نیا  مالسلا  هیلع  ماما  نینچ  مه  .تفر  اجنآ  زا  رگتراغ 
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[. 68  ] .داد ماجنا  دندش ، درط  ریبز  نب  هللادبع  طسوت  دندوب و  هنیدم  رد  هک  هیما  ینب  دروم  رد  ار 

هدـش تیاور  .اه  ناسنا  عمج  هب  اه  نآ  ندـنادرگرب  رد  یعـس  دوب و  ناگدرب  رـشق  هب  نداد  تیمها  وا  یناسنا  ياهراک  زا  رگید  یکی 
يدایز رایسب  دادعت  وا  هک  دننک  یم  رکذ  هریس  نابحاص  دیرخ و  یم  يدازآ  تهج  ار  ناگدرب  زا  يرایسب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا 

ماما هب  ریبخ  نب  عفان  يزور  .دش  یم  دندوب ، هک  یحطس  ره  رد  ناملـسم ، تما  همه ي  لماش  هجوت  نیا  .درک  یم  دازآ  ار  ناگدرب  زا 
هیلع ماما  اما  یـشکب ! تسد  نآ  زا  دـیاب  و  تسا ، راـع  گـنن و  راـک  نیا  نم  رظن  هب  ینک ، یم  تسلاـجم  اـه  هبیرغ  اـب  هشیمه  تفگ :

هنومن اهنیا  [ 69  ] .دسرب یعفن  نم  هب  نید ، روما  رد  وا  زا  هک  منک  یم  ینیـشنمه  یـسک  اب  نم  دومرف : درک و  در  ار  يو  هتفگ  مالـسلا 
شود زا  ینیگنس  نتشادرب  نآ و  ياه  لح  هار  تالکشم و  اب  دروخرب  مدرم و  فلتخم  راشقا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هجوت  زا  دوب  ییاه 

.دوش رادروخرب  ناملسم  تما  دزن  يا ، هژیو  هاگیاج  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دش  یم  ثعاب  لامعا  نیا  .نانآ 

هحفص 57] ]

مالسلا هیلع  ماما  یتیبرت  تیرومأم 

هار هسردم  ود  ناونع  هب  دوخ  كرابم  هناخ ي  فیرـش و  يوبن  دجـسم  نداد  رارق  اب  ماما  میدرک ، رکذ  هتـشذگ  رد  هک  يروط  نامه 
نارکفتم و بزح  يارب  یهاگیاج  هسردم ، ود  نیا  هدنزاس ، ياه  ششوک  نیا  قیرط  زا  دوشگ و  یمالسا  تفرعم  رشن  يارب  ار  ینیون 
، تخادرپ میلعت  هب  گرزب  يداتـسا  ناوـنع  هب  اـج  نآ  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما  .دـیدرگ  نآ  بناوـج  هـمه ي  رد  یمالـسا ، هشیدـنا ي 

ياه ششوک  .دندرک  یم  وگزاب  نارگید  يارب  دنتفرگ و  یم  سرد  وا  زا  یهورگ 
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یم رد  شیامن  هب  ار  نیتسار  مالسا  هک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هسردم ي  یلک  راتخاس  ندروآ  دوجو  هب  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  .مالـسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  هلمج  زا  دـندرک ، لیمکت  رگید  ناـماما  دـیناسر ، یم  رمث  هب  دروآ و 

قیرط زا  مه  نآ  تخادرپ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  شدج  زا  هفیحص  ثیداحا  يروآ  عمج  هب  تیبرت  میلعت و  راک  رب  هوالع 
هیلع یلع  نینمؤملاریما  مالـسلاامهیلع و  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  زا  هک  دوبن  اهنآ  ییوگتـسار  یکاپ و  رد  یکـش  چـیه  هک  یناـسک 

هشیدنا ي يوس  هب  ار  ناگمه  هک  تسا  یهار  نیرتهب  نیا  .دبای  یم  همتاخ  سدقم  یحو  ادخ و  لوسر  هب  دوش و  یم  عورـش  مالـسلا 
یم تلالد  لمع  هشیدـنا و  شزغل  مدـع  رب  تیادـه و  ياه  هار  رب  نینچ  مه  دـنک ، یم  تیادـه  تسرد  راتفر  حیحـص و  هقف  ملاـس و 

.دنک

نینچمه ناهیقف و  نایوار ، هلمج : زا  دهدب ، یمالسا  هعماج ي  لیوحت  ار  يدایز  ناگرزب  تسناوت  ماما  هوکش ، رپ  تناما  لاس  رد 35 
.هریغ عباوت و  هباحص و 

ندـمت مالـسا و  يایند  رد  دـش  هدروآ  هتـشذگ  تاحفـص  رد  اهنآ  زا  یـضعب  یماـسا  هک  ار ، ناـگبخن  نیا  تیمها  دـناوت  یم  ناـسنا 
هدرک تفایرد  یعقاو  همـشچرس ي  زا  هک  ار  یمالـسا  نیتسار  هشیدـنا ي  دـنناوتب  ات  دـندوب ، یطابترا  لپ  اهنآ  .دـنک  كرد  یمالـسا 

.هریغ یتدیقع و  ياه  هشیدنا  و  میرک ، نآرق  ریسفت  یمالسا ، هقف  هلیسو ي  هب  مه  نآ  دنناسرب ، يدعب  ياه  لسن  هب  دندوب 

دید و حوضو  هب  ناوت  یم  نیملسم  مالسا و  ناهج  رد  ار  نانآ  یخیرات  تیمها 

هحفص 58] ]

.دندش یمالسا  هسردم ي  ناگرزب  هلمج  زا  نانآ ، زا  یهورگ  هک  میبای  یمرد 

زا لماک  یتینهذ  میراودیما  میدرک ، نایب  اجنیا  ات  هک  یتاحیضوت  زا 
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تلاـسر و ناونع  هب  نیا  و  هدـش ، داـجیا  هدومن  میدـقت  مالـسا  يارب  هک  هچنآ  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماـما  رگحالـصا  تکرح  دـنور 
ياـهتکرح هدـنزاس و  ياـهراک  رد  ماـما  شور  ندرک ، نشور  قیرط  زا  نینچ  مه  .دـشاب  هتفرگ  رارق  نیملـسم  همه ي  يارب  یتوـعد 

يراکمه و  يرکف ، ياه  هداد  یسایس و  تمواقم  ياتسار  رد  تسا  هدروآ  ناغمرا  هب  نیملـسم  يارب  هک  ییاه  درواتـسد  یحالـصا و 
.دشاب هدش  هتشادرب  یمدق  یعامتجا  ياه 

لمعلا سکع  تسایس 

اهنآ اریز  .دنروایب  دوجو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  یتمحازم  هیما  ینب  فرحنم  ناگدرکرس  هک  نیا  نودب  تشذگ ، يدایز  ياه  لاس 
چیه تفرگرب ، رد  ار  دالب  همه ي  لاس ، هد  تدم  رد  البرک ، نینوخ  هعجاف ي  زا  دـعب  هک  ییاه  بوشآ  نآ  رد  ماما  هک  دـنتفای  نیقی 

ار هرونم  هنیدـم ي  هب  هلمح ي  تیلوئـسم  هک  هبقع  نب  ملـسم  دوخ  هدـنامرف ي  هب  هیواعم  نب  دـیزی  لاـثم  يارب  .تسا  هتـشادن  یـشقن 
هک يا  هحلـسا  ره  اپراهچ و  ای  هدـنور  زیچ  ره  تورث ، لام و  ربب ، نیب  زا  ار  زیچ  هس  يدـش ، هنیدـم  دراو  هک  هاـگ  نآ  تفگ : تشاد ،
وا رگنب و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  و  شکب ، تسد  مدرم  زا  دـنتفر ، نیب  زا  زیچ  هس  نیا  هک  هاـگنآ  .تسا  نازابرـس  هب  قلعتم 

[. 70  ] .تسین مدرم  هارمه  وا  اریز  دنناسرن ، وا  هب  يرازآ  هک  نک  شرافس  همه  هب  شاب و  هتشادن  يراک 

اب هک  درک  شرافـس  وا  هب  تشامگ ، هنیدم  یلاو  ناونع  هب  ار  یموزخم  لیعامـسا  نب  ماشه  هک  یتقو  ناورم  نب  کلملادبع  نینچ  مه 
هک ینامز  و  دنک ، راتفر  [ 71  ] یبوخ هب  ماما 

هحفص 59] ]

مدرم اب  ار  یتسیرورت  راتشک و  تسایس  زین  نآ  زا  دعب  درک و  عمق  علق و  ار  ریبز  نبا  زاجح ، رد  یفقث  فسوی  نب  جاجح 
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زا ار  وت  هک : تشون  هماـن  شیارب  کلملادـبع  درک ، هدـهاشم  ناوت  یم  خـیرات  رد  رتـمک  ار  راـتفر  نیا  هنومن ي  هک  .تفرگ  شیپ  رد 
یقاب اهنآ  زا  یـسک  راتـشک  نآ  زا  دـعب  مدوب ، نایفـس  یبا  نادـناخ  دـهاش  نم  اریز  مراد ، یم  رذـح  رب  بلطم  نادـناخ  نوخ  نتخیر 

انعم نادـب  دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  ار  ماـما  هب  ضرعت  مدـع  تسایـس  هیما  ینب  مییوگ  یم  هک  نیا  [ 72  ] .یمک رایـسب  دادعت  رگم  دنامن ،
.دشاب هدشن  اهنآ  يوس  زا  تبقارم  تیذا و  رازآ و  دروم  ناشیا  هک  تسین 

زا یـضعب  هک  يروط  نامه  اه  يریبز  شبنج  ندرب  نیب  زا  ماـگنه  هنیدـم و  شروش  لاـبند  هب  یلک ، عاـضوا  ندـش  نوگرگد  ماـگنه 
نآ ندرک ، طایتحا  یگنتلد ، ساسحا  هلمج ، زا  تفرگ  رارق  يدایز  تیذا  رازآ و  دروم  ماما  دـنک ، یم  هراـشا  نآ  هب  یخیراـت  دانـسا 

.دوب مدرم  شروش  لابند  هب  هک  دش ، هداد  هبقع  نب  ملسم  یهدنامرف  هب  هنیدم و  يوس  هب  هیما  ینب  يورین  نداتفا  هار  هب  ربخ  هک  ینامز 
كدنا هچ  یتشاد و  ینازرا  نم  رب  هک  ییاهتمعن  رایسب  هچ  ایادخ ، دراد : زاب  اهنآ  زا  ار  رش  هک  تساوخ  یم  دنوادخ  زا  عرـضت  اب  ماما 

یمک هک  یـسک  يا  نم ، ربص  دوب  مک  هچ  اما  ییامزایب ، ارم  ات  يدرک  لزان  نم  رب  یتالکـشم  هچ  و  مدرک ، وت  زا  هک  ساپـس  دـمح و 
، نارن تدوخ  زا  ارم  يریگ و  یمن  داریا  نم  رب  تالکشم  دوجو  ماگنه  ار  ییابیکـش  ربص و  یمک  ییاشخب و  یم  ارم  ساپـس  دمح و 

دمحم لآ  دـمحم و  رب  يا ، هداد  رامـش  یب  ياـه  يزور  هک  یـسک  يا  و  دوش ، یمن  کـشخ  زگره  هک  اـه  یبوـخ  همـشچرس ي  يا 
زا ار  رش  تسرفب ، دورد 
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اهیریبز ندنام  هک  یماگنه  مرتهاگآ ، وا  يراوخنوخ  يزیرنوخ و  هب  نم  اریز  [ 73  ] .وا رش  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  اریز  نادرگ ، رود  نم 
مالسلا هیلع  ماما  دیشک ، ازارد  هب  هریزجلا  رد 

هحفص 60] ]

يرطخ نیا  و  رتدیدش ، مه  دیاش  دنتـشاد ، ار  هیما  ینب  شور  نامه  تماما  طخ  اب  دروخرب ، رد  ریبز  نبا  اریز  دومن ، یگنتلد  ساسحا 
.مالسا رگحالصا  هویش ي  رد  دش  یم  بوسحم  يدج 

یم رگا  اه  يریبز  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  زا  دـعب  ناملـسم ، تما  رب  هیما  ینب  تقیقح  ندـش  راکـشآ  لـیلد  هب  نینچمه 
، نانآ كاپ  نوخ  نتخیر  اب  مالسلا و  هیلع  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  لتق  زا  هیما  ینب  هک  يراجزنا  ترفن و  مامت  دنتـسناوت ،

یخیرات شبنج  تلاسر و  رب  يرتشیب  رطخ  تسناوت  یم  دندرک ، یم  دوخ  نآ  زا  ار  نآ  اه  يریبز  دـندوب ، هدروآ  تسد  هب  دوخ  يارب 
وا رب  هودنا  درک و  رطخ  ساسحا  دش ، رادربخ  ریبز  نبا  شبنج  شرتسگ  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  لیلد  نیمه  هب  .دشاب  هتشاد  مالسا 

شمارآ ساسحا  ماما  نآ ، زا  سپ  تشذـگ و  یـشوخ  هب  نارحب  اـما  [ 74  ] .دـنک یم  تیاور  هزمحوبا  هک  يروط  نامه  دـش ، ادـیوه 
.داد همادا  ار  دوخ  هنارگحالصا ي  ياه  تیلاعف  درک و 

رد شردپ ، زا  دعب  هک  ناورم  نب  کلملادبع  تموکح  متفه  لاس  رد  ار  نارگ  شروش  هورگ  نیرخآ  هک  نیا  زا  دـعب  يوما  تموکح 
رادافو ياهورین  تدم  نیا  رد  دروآ ، تسدب  نینهآ  یناتـسد  اب  ار  دوخ  تردق  درک  مارآ  ار  تفرگ ، تسدب  ار  تنطلـس  .ه ، لاس 65 

.دوب هتفرگ  رارق  كاندرد  تابرض  دروم  دوب  هتفرگرب  رد  ار  يوما  راتخاس  هک  يا  یلک  ياه  شروش  نایم  رد  یمالسا 

لصاح هاکناج ، تابرض  نیا  ناورم  نب  کلملادبع  تموکح  لوا  ياه  لاس  ات  نامز  زا 
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یمالـسا تما  هنارگداهج ي  حور  زا  يا  هنومن  اجنیا  رد  .راتخم  مایق  نیباوت و  شبنج  هلمج  زا  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  هک  ییاه  شروش 
: مینک یم  هدهاشم  ار 

تمواقم ندیـسر  نایاپ  هب  رگید  ییوس  زا  وس و  کی  زا  يوما  نادـناخ  هب  تردـق  تشگزاب  نینوخ و  عیاقو  نآ  نتفای  ناـیاپ  زا  دـعب 
هکلب دوبن ، تلاسر  طخ  يارب  یشوخ  زاغآ  یمدرم 

هحفص 61] ]

یقرف تسا ، هتـشذگ  اهنآ  رب  هک  ییاه  هعجاف  هلـسلس  اب  هک  دـش  عورـش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يارب  خـیرات  زا  يدـیدج  هلحرم ي 
شقن نیا  .دوب و  تلاسر  نادـناخ  لماک  وحم  راعـش  کلملادـبع ، يربهر  هیما و  ینب  تفـالخ  اریز  اـهرواب ، تهج  زا  رگم  تشادـن ،

وا دـش ، مالـسلا ) مهیلع  تیب  لها  تموکح  زکرم   ) هفوک یلاو  یفقث  فسوی  نب  جاجح  گرزب  راوخنوخ  هک  دـمآرد  ارجا  هب  ینامز 
[. 75  ] .تشک ار  نینمؤم  زا  يرایسب  داد و  جاور  ار  گرم  سرت و  شرتسگ و  ار  یبارخ 

ار اهنآ  دـمآ و  جاجح  سپـس  تسا : هدـمآ  دـنک  یم  فیرعت  كانلوه  هعجاف ي  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  هک  هچنآ  هب  انب 
زا دوب  رتهب  دشاب  رفاک  هک  یـسک  وا  يارب  .درک  یم  ریگتـسد  نامگ  کش و  اب  ار  یـسک  ره  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ینعی  تشک ،
زا ار  شرادافو  نارای  زا  يرایسب  گرزب ، هلئسم ي  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  [ 76  ] .دشاب مالسلا  هیلع  یلع  هعیش  هک  یسک  نآ 

 … دایز و نب  لیمک  ریبج ، نب  دیعس  دننام : داد ، تسد 

رگید یلوق  هب  انب  تشک ، ار  رفن  رازه  اـههد  دوب ، هفوک  یلاو  هک  یلاـس  تدم 20  رد  جاجح  هک  دننک  یم  هراشا  نیخروم  زا  یـضعب 
هزادنا دش ، رکذ  هک  یبلطم  .دیناسر  لتق  هب  ار  [ 77  ] نز رازه  یس  درم و  رازه  هاجنپ  گرزب  راکتیانج  نیا 
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.دنک یم  نایب  دندرک ، لمحت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادفرط  هک  ار  يا  هعجاف  مجح  و 

نآ رد  هیما  ینب  تموکح  هیلع  رب  يا  هناحلسم  ای  یسایس  تیلاعف  هنوگ  چیه  و  دادن ، ناشن  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  نیا  اب 
هب دیدهت  زا  تشادن  تسویپ ، عوقو  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شروش  لابند  هب  لاس  یط 10  رد  هک  بارطـضا  بوشآ و  ياهزور 

دنوادخ نیتسار  هدنیامن ي  اهنت  وا  تسناد  یم  هیما  ینب  هک  اریز  دنامن ، ناما  رد  هرصاحم  رورت و 

هحفص 62] ]

دوب و رظن  تحت  هیما  ینب  ياهورین  بناج  زا  ماما  دـیآ ، یم  رامـش  هب  هارمگ  نایرج  نآ  يارب  يدـج  يرطخ  ناونع  هب  تسا و  لاعتم 
.دهد یم  ناشن  ام  هب  یخیرات  دانسا  هک  يروط  نامه  تفر ، یم  لاؤس  ریز  دوب ، یصخش  رگا  یتح  شیاه ، تیلاعف  مامت 

.تشون یم  شیارب  داتفا ، یم  اج  نآ  رد  هک  یقافتا  ره  هک  تشاد  یـسوساج  هنیدم ، رد  ناورم  نب  کلملادبع  تفگ : متاح  نب  دیزی 
تشون و ماما  هب  يا  همان  کلملادبع  داد ، کلملادبع  هب  ار  ربخ  سوساج  نیا  .دومن  جاودزا  يو  اب  دـعب  دازآ و  ار  وا  نازینک  زا  یکی 

: تفگ نینچ  نآ  رد 

یم راـختفا  اـهنآ  اـب  يداـماد  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  شیرق  ناـیم  رد  هک  مناد  یم  يدرک و  جاودزا  تزینک  اـب  هک  دیـسر  ربخ  نم  هب 
.مالسلاو يدرک ، ار  راک  نیا  ارچ  سپ  يدش ، یم  رسپ  بحاص  وا  زا  و  يدرک ،

رکف و  مدرک ، جاودزا  يزینک  اب  نوچ  ینک  یم  شنزرـس  ارم  وت  مدـناوخ ، ار  تا  همان  تشون : شا  هماـن  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
اما موش ، رسپ  دنزرف  بحاص  وا  زا  و  مدرک ، یم  راختفا  ساسحا  اهنآ  جاودزا  اب  هک  دندوب  ینانز  شیرق  نایم  رد  هک  ینک  یم 
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وا زا  رت  هدنـشخب  یـسک  و  دوش ، یمن  تفاـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  رتـالاب  یـسک  ماـقم  تمظع و  رد  هک  ینادـب  دـیاب 
جاودزا وا  اـب  شلوسر  ادـخ و  تنـس  قبط  سپـس  .مدرک  شدازآ  وا  ياـضر  يارب  ادـخ و  هار  رد  هک  دوـب  يزینک  نز  نآ  اـما  تسین ،

نید هلیـسو ي  هب  دنوادخ  و  دـناسر ، یمن  مالـسا  هب  يررـض  دریگب ، شیپ  رد  ار  یکاپ  یتسار و  مالـسا  نید  رد  هک  یـسک  و  مدرک ،
هکلب .درک  ناوت  یمن  شنزرس  هداد ، ماجنا  وکین  يراک  دشاب و  ناملسم  هک  یسک  رب  هداتـسرف ، ناغمرا  هب  يا  هتـسیاش  قالخا  مالـسا 

[. 78  ] .مالسلاو تسا ، یتاقبط  بصعت  تیلهاج و  هب  شنزرس 

ترضح شیومع  زینک  اب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  تسا : هدش  تیاور  هرارز  زا 

هحفص 63] ]

شوـگ هب  ربـخ  نـیا  هـک  یناـمز  .دروآرد  شناـمالغ  زا  یکی  دـقع  هـب  ار  دوـخ  نازینک  زا  یکی  درک و  جاودزا  مالـسلا  هـیلع  نـسح 
.یناد یمن  تموق  نایم  رد  ار  دوخ  ماقم  هاگیاج و  ایوگ  مالسلا ، هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  يا  تشون : نینچ  ماما  هب  دیـسر ، کلملادبع 

ماما [ 79  ] .يداد دوخ  مالغ  هب  ار  دوخ  نازینک  زا  یکی  يدرک و  جاودزا  زینک  کی  اب  يرادن ، ربخ  مدرم  دزن  دوخ  شزرا  ردق و  زا  و 
رتـخد بنیز  وا  میداد ، رارق  دوخ  يوگلا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  اـم  مدـناوخ ، ار  تا  هماـن  تشون : باوج  رد 

[. 80  ] .درک جاودزا  بطخا ، نب  ییحی  تنب  هیفص  دوخ ، زینک  اب  و  داد ، دوب ، وا  مالغ  هک  دیز  هب  ار  شیومع 

جاجح هب  شا  همان  رد  هک  نانچ  دنک ، يرود  بلطملادبع  نادناخ  نوخ  نتخیر  زا  هک  تشاد  یعـس  ناورم  نب  کلملادـبع  هک  نآ  اب 
هراشا یفقث 
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رد اهنآ و  اب  ییورایور  هشقن  نداد  شرتسگ  لیلد  هب  هرونم  هنیدـم ي  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ندوب  زا  دوز  یلیخ  اما  دوب ، هدرک 
.میدومن هراشا  نآ  هب  البق  هک  دوخ  هژیو  رازبا  هلیسو ي  هب  مه  نآ  دش ، كانمیب  ناملسم  تما  نایم 

زا هک  دـنک  راداو  ار  وا  ات  درب  قشمد  يوس  هب  ینهآ  ریجنز  اب  ار  وا  درک و  رداص  رورت  ماهتا  هب  ار  ماما  تشادزاب  روتـسد  کلملادـبع 
شزرا و دوخ و  یمدرم  هاگیاج  زا  ار  وا  دناوتب  ات  دوب ، کلملادـبع  هشقن ي  نیا  و  درادرب ، تسد  نیملـسم  يایند  رد  دوخ  تیرومأم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  مرح  هب  تسناوت  دوش  یلمع  هیما  ینب  هشقن ي  هکنیا  نودب  دوب ، اراد  دنوادخ  دزن  هک  یمارتحا 
.ددرگرب یتمالس  هب 

نایشروش و  اه ، شروش  همه ي  تفرگ ، تسد  رد  ار  تفالخ  شرسپ  هک  ینامز  .دش  هدیچیپ  تیعقوم  کلملادبع  گرم  زا  دعب  ماما 
، دوب هدنام  هک  یسک  اهنت  و  دندوب ، هدش  بوکرس 

هحفص 64] ]

.دوب هتفرگ  شیپ  رد  تما  نایم  رد  يا  هدنزاس  یحالصا و  شور  هک  دوب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

مسیرورت هلیـسو ي  هب  هک  دندرک ، كرد  ار  عوضوم  نیا  اما  دننک  فیرحت  ار  یهلا  تلاسر  فادها  دنتـساوخ  یم  هیما  ینب  نامکاح 
هب دنناوت  یمن  نینچمه  .دندوب  هدرک  هبرجت  کلملادـبع  نامز  رد  ار  نآ  اریز  دـنرادزاب ، تکرح  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنناوت  یمن 

، دنربب نیب  زا  ار  اهنآ  هنارگداهج ي  تمواقم و  حور  نآ  هکنیا  ای  .دـنناسرتب  ار  ترـضح  نآ  ناوریپ  تشحو ، داجیا  لتق و  هلیـسو ي 
.داتفا قافتا  نینچ  هفوک  رد  هک  روط  نامه 

تفالخ نامز  رد  کلملادـبع  نب  نامیلـس  هک  يروط  هب  دـش ، یم  يزیر  حرط  ماما  ندرب  نیب  زا  يارب  طقف  اهنآ  ياـه  هشقن  هجیتن  رد 
نداد اب  دیلو ،
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شفادها هشیدنا و  اما  دش ، هتخادنا  هشیمه  يارب  ماما  یگدنز  هدرپ ي  هلیـسو  نیدب  .دـیناسر  تداهـش  هب  ار  يو  ترـضح  نآ  هب  مس 
.دنام هدنز  نانچمه  تیاده  تلیضف و  لعشم  نتشاد  تسد  رد  اب  هعسوت و  تکرب و  ریخ و  زا  زیربل 

نآ هار  رد  دندیـشک و  شود  رب  ار  یمالـسا  تلاسر  هک  یناسک  همه ي  رب  شنادنزرف و  ناردپ و  رگتیادـه ، همئا ي  رب  وا و  رب  مالس 
.دندش دیهش 

نیملاعلا بر  دمحلا هللا 

یقرواپ

هیآ 23. بازحا -  هروس  [ 1]

هیآ 13. تارجح -  هروس  [ 2]

هیآ 33. بازحا -  هروس  [ 3]

هیآ 23. يروش /  هروس  [ 4]

هیآ 56. بازحا /  هروس  [ 5]

ص 14. نیدباعلا /  نیز  مامالا  [ 6]

.بلاط یبا  لآ  بقانم  [ 7]

ص 285. ج 2 /  همغلا /  فشک  [ 8]

.تیبلا لها  [ 9]

ص 2. ج 105 /  هدوملا /  عیبانی  [ 10]

ص 105. ج 2 /  هدوملا /  عیبانی  [ 11]

ص 398. ج 1 /  دمحا /  دنسم  [ 12]

ص 250. ج 36 /  راونالاراحب /  [ 13]

ص 252. نیدلا /  لامک  [ 14]

ص 157. نیدلا /  لامک  [ 15]
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ص 207. يرولا /  مالعا  [ 16]

ص 172. ج 4 /  يرولا /  مالعا  [ 17]

ص 240. داشرالا /  [ 18]

ص 240. داشرالا /  [ 19]

.تیبلا لها  [ 20]

ص 200. راصبالا /  رون  [ 21]

ج 2. تیبلا /  لها  [ 22]

.هینسلا سلاجملا  [ 23]

هیآ 101. نونموم -  هروس  [ 24]

دلج 3. بلاط /  یبا  لآ  بقانم  [ 25]

دلج 3. بلاط /  یبا  لآ  بقانم  [ 26]

.قباسلا ردصملا  [ 27]

.نیرکاذ تاجانم  هیداجس /  هفیحص  [ 28]

ص 242. داشرالا /  [ 29]

ج 3. بلاط /  یبا  لآ  بقانم  [ 30]

.صاوخلا هرکذت  [ 31]

دلج 2. هیسسلا /  سلاجملا  [ 32]

.صاوخلا هرکذت  [ 33]

ص 241. داشرالا /  [ 34]

ج 2. بلاط /  یبا  لآ  بقانم  [ 35]
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 / ج 2 همغلا /  فشک  [ 36]
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.288 ص 290 - 

ج 2. بلاط /  یبا  لآ  بقانم  [ 37]

ص 7. ج 7 /  نیدباعلا /  نیز  مامالا  [ 38]

.مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  هایح  نم  هعشا  [ 39]

ص 149. نیدباعلا /  نیز  [ 40]

ص 149. نیدباعلا /  نیز  ماما  [ 41]

ص 152. نیدباعلا /  نیز  ماما  [ 42]

ص 94. ج 2 -  مارو -  هعومجم  [ 43]

ص 122. نیدباعلا /  نیز  [ 44]

.نسحلا مامالا  هایح  نم  هعشا  [ 45]

.نسحلا مامالا  هایح  نم  هعشا  [ 46]

هیآ 112. هبوت /  هروس  [ 47]

ص 3. ج 1 -  بلاط -  یبا  لآ  بقانم  [ 48]

ص 465. نیسحلا /  لتقم  [ 49]

ص 31. ج 2 /  جاجتحالا /  [ 50]

ص 449. نیسحلا /  لتقم  [ 51]

ص 39. ج 2 /  جاجتحالا /  [ 52]

ص 453. نیسحلا /  لتقم  [ 53]

ص 34. ج 2 /  جاجتحالا /  [ 54]

ص 485. نیسحلا /  لتقم  [ 55]
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.نیسحلا مامالا  هایح  نم  هعشا  [ 56]

ص 92. ج 3 /  بهذلا /  جورم  [ 57]

.داشرالا بلاط و  یبا  لآ  بقانم  [ 58]

ص 133. ج 46 /  راونالاراحب /  [ 59]

.قباسلا ردصملا  [ 60]

ج 3. بلاط /  یبا  لآ  بقانم  [ 61]

ص 161. ج 4 /  بلاط /  یبا  لآ  بقانم  [ 62]

.بلاط یبا  لآ  بقانم  [ 63]

ص 343. نیدباعلا /  نیز  ماما  [ 64]

.هیداجس هفیحص  [ 65]

ج 3. بلاط /  یبا  لآ  بقانم  [ 66]

ج 3. بلاط /  یبا  لآ  بقانم  [ 67]

ج 2. همغلا /  فشک  ج 46 و  راونالاراحب /  [ 68]

ج 3. بلاط /  یبا  لآ  بقانم  [ 69]

ج 46. راونالا /  راحب  [ 70]

نیدباعلا نیز  ماما  [ 71]

ج 46 راونالاراحب /  [ 72]

ص 243 داشرالا /  [ 73]

ص 145. ج 46 /  راونالاراحب /  [ 74]

ص 301. ج 1 /  مالسالا /  خیرات  [ 75]
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ص 44. ج 11 /  هغالبلا /  جهن  حرش  [ 76]

.نومکاحلا هعیشلا و  [ 77]

ج راونالاراحب /  [ 78]

مالسلا هیلع  داجس  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 164.  / 46

ص 139. ج 46 /  راونالاراحب /  [ 79]

ص 139. ج 46 /  راونالاراحب /  [ 80]
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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