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مالسلا هیلع  رقاب  ترضح  10نارود 

مالسلا امهیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  ماقم  الاو  ردپ  10تیصخش 

مالسلا اهیلع  رقاب  ماما  دنمجرا  ردام  11تیصخش 

11هراشا

دالیم زا  شیپ  ربمایپ  نادناخ  رد  دلوت  11نشج 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  حدم  رد  11رعش 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  دلوت  13خیرات 

مالسلا هیلع  رقاب  كرابم  14مان 

مالسلا هیلع  ترضح  14باقلا 

دوب هلاس  راهچ  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  اروشاع  يارجام  15رد 

یهلا تیاضر  ناشن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نخس  رامیب و  15تدایع 

نمشد دنزگ  زا  نارای  ناج  ظفح  يارب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  17کیتکات 

یتوغاط دض  ياه  مایق  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  18دییأت 

ماشه يزوت  19هنیک 

مالسلا مهیلع  داجس  ماما  نب  دیز  مایق  زا  رقاب  ماما  20دییأت 

راتخم مایق  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  23دییأت 

ءادهش مالسلا و  هیلع  ماما  هلتق ي  26رفیک 

نیلتاق ماقتنا  هجنکش و  27هرظنم ي 

27هراشا
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هیما ینب  يایاقب  30تکاله 

هلتق ماقتنا  32رعش :

مالسلا اهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  رقاب و  دمحم  ماما  ترضح  یخیرات  33جح 

يراصن گرزب  بهار  تالاوس  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  39خساپ 

درک حرطم  بیترت  نیا  هب  ار  دوخ  ياه  لاؤس  گرزب  41دباع 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  47تداهش 

47هراشا

رقاب ترضح  بئاصم  زوس  ناج  47رکذ 

رقاب ترضح  49هحون 

هنادواج یگدنز  تداهش  زا  دعب  ماش و  هب  هنیدم  زا  دیعبت  يدنب  عمج  50هجیتن و 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  یسایس  50تیصو 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  ترضح  زیمآ  تمکح  راب و  ررد  56تاملک 

شناد قفا  رد  تیالو  تماما و  63هولج 

حور هیذغت  هرابرد  ادیکا  63رادشه 

مالسلا هیلع  رقاب  ترضح  مجنپ ، ماما  متفه : موصعم  64تاصخشم 

65یقرواپ

زکرم 68هرابرد 
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مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

.1310 داوج ، ییاضر ، فلوم : عیقب / هب  ایب  نم  اب  روآدیدپ : مان  ناونع و 

میعز ، 1387. نارهت : رشن : تاصخشم 

.ص يرهاظ : 73  تاصخشم 

لایر  978-600-5403-12-1:  10000 کباش :

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

(. مالسلا هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  یناگدنز  ناونع : يالاب  تشاددای :

.عیقب هب  ایب  نم  اب  ع :)  ) رقاب دمحم  ماما  یناگدنز  رگید : ناونع  تشاددای :

.سیون ریز  تروص  هب  همان  باتک  تشاددای :

.همان تشذگرس  .ق --  114  - 57 مجنپ ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  دمحم  عوضوم :

ر6ب2 1387  /  BP44 : هرگنک يدنب  هدر 

ییوید : 297/9552 يدنب  هدر 

1625440 یلم : یسانش  باتک  هرامش 

زاغآ

( مالسلا هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  ترضح  هب  لسوت  قیرط  نیا  هب  ترضح  نآ  هب  نتسج  لسوت  تفرعم  ملع و  تفایرد 

اقداص انیقی  الماک و  اـمهف  اـعفان و  اریثک  اـملع  ینقزرت  نا  هب  کـیلا  لـسوتا  رقاـبلا و  یلع  نب  دـمحم  کـیلو  قحب  کلئـسا  ینا  مهللا 
.نیملاعلا بر  نیمآ  نیدلا  روما  هفرعم  یف  نیبرقملا  تاجرد  یلا  ینلسوی  یبلق و  نئمطت 

( هر  ) ینیمخ ماما  یهلا  یسایس و  همان ي  تیصو 

( هر  ) ینیمخ ماما 

هیلع و هللا  یلـص   ) لوسر یلاعت و  دـنوادخ  زج  یـسک  تسا و  خـیرات  تیـصخش  نیرتالاب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) مولعلارقاب میرختفم  اـم 
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.تسا ام  زا  درک  كرد  دنناوتن  هدرکن و  كرد  ار  وا  ماقم  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم همئا  ملس  و  ملس )

هحفص 9] ]

رقاب دمحم  ماما  ترـضح  ینعی  دشخرد  یم  تماما  رینم  ماقم  قرف  رب  هک  نابات  ردب  ناشخرد و  رون  و  جاوم » رحب   » هاگـشیپ هب  میدقت 
فیثک هیما  ینب  ناتـسرپ  تب  نامدود  تسدـب  هک  یهلا  فراعم  تداعـس و  ياـهرد  هدـنیاشگ  اـهیراوشد و  هدنفاکـش  مالـسلا ) هیلع  )
رضاح شسرد  هب  يوبن  دجسم  رد  درگاش  جیار و 462  يولع  خرس  بتکم  حوتفم و  تماما  رون  ندیـشخرد  هب  دوب  هدیدرگ  دودسم 

هک تسا  مالسلاامهیلع )  ) قداص رفعج  ماما  ترضح  رقاب و  ترضح  ینعی  نیرقاب  ياسرف  تقاط  تامحز  زا 
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نیرقاـب هـفقو  یب  تامدــخ  تاـمحز و  نوـهرم  اـصوصخ  هـیملع  ياــه  هزوـح  تیناــحور و  اــمومع و  ناریا  فیرــش  تـلم  زورما 
: دشاب یم  مالسلاامهیلع ) )

ییاضر فلؤم 

هحفص 10] ]

راتفگشیپ

یبنلا ملع  رقاب  ای  کیلع  مالسلا 

[. 1  ] انرماب نودهی  همئا  مه  انلعج  و 

ماما نارود  هچرگ  دنیامن  يربهر  تیاده و  ار  مدرم  ات  میداد  رارق  مدرم  ياوشیپ  ار  موصعم  ناماما  ام  دومرف : یلاعت  كرابت و  يادخ 
هدوب هیما  ینب  هماک  دوخ  هنارـس و  دوخ  قانتخا و  رظن  زا  نیرت  کیرات  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  ترـضح  و  مالـسلا ) هیلع   ) نسح

( مالسلا هیلع   ) ریما ترضح  تاشیامرف  زا  هک  روطنامه  دوب  هدیسر  دوخ  يالعا  دح  هب  ینادان  لهج و  يراکایر و  قانتخا و  هک  تسا 
: دومرف هک  اجنآ  تسا  روهشم  دوخ  فیرش  رمع  رخاوا  رد 

.ٌلِیلَک ِقْدِّصلا  ِنَع  ُناَسِّللا  ٌلِیلَق َو  ِّقَْحلِاب  ِهِیف  ُِلئاَْقلا  ٍناَمَز  ِیف  ْمُکَّنَأ 

نیا رد  قح  هدنیوگ  هک  دنا  هدوب  هتفرگ  رارق  ینامز  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترضح  ینعی 
مدرم تسناوتان  راوخ و  دـنک  عافد  قح  زا  هک  یـسک  تسایوگان  اسران و  هتـسخ و  قح  راتفگ  نایب  زا  نابز  ای  تسا و  هدوب  مک  نامز 
هجاوم هتـشاد  راـک  رـس و  یتـشز  راکـش و  بارـش  هنیزوب و  گـس و  اـب  هک  رمخ  براـش  تسرپ و  تب  هیما  ینب  تموـکح  ناـمز  رد 

.دندیدرگ

رب ناکچوک  هک  هداز  يدوهی  رابحالا  بعک  هریرهوبا و  لـثم  راـگزور  نآ  ناـملاع  راـکهانگ  اـهنآ  ناریپ  قالخادـب و  اـهنآ  ناـناوج 
.دنیامن یمن  یگدیسر  لفکت و  ءارقف  روما  هب  نادنمتورث  ءاینغا و  دنرامش و  یمن  مرتحم  ار  نانآ  هداهنن و  یشزرا  ناگرزب 

هحفص 11] ]

ثیدح و نارازه  دیاب  اعبط  مامه  ماما  ود  نیا  تکرب  رپ  یگدنز  تایح و  تدم  لوط  رب  هوالع  هکنآ  اب  ماما  ود  نیا  زا  هرخالاب 
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ریـسفت رامـش و  تشگنا  دودـعم و  ثیدـح  دـنچ  زا  شیب  هکنآ  لاـح  دـشاب و  تسد  رد  نآرق  ریـسفت  هظعوـم و  بطخ و  تـیاور و 
.هدیسرن

مالسلا هیلع  رقاب  ترضح  نارود 

( مالـسلا هیلع   ) رقاب ترـضح  بیـصن  یئالط  تصرف  کی  هک  هیما  ینب  تموکح  ندـمآ  راکور  هیما و  ینب  تموکح  لزلزت  اـب  هجاوم 
هرود کـیرات  هریت و  راودا  زا  تسایـس  تهج  زا  ناورم  ینب  اـب  قـفا  مه  هچ  رگا  مالـسلا ) هـیلع   ) رقاـب ترـضح  هرود  .دـیدرگ  عـقاو 

بعل و وهل و  زج  هب  یمرگرس  دندوب و  هدش  لالج  هاج و  رورغ  تفالخ  تدم  نیا  رد  ناورم  ینب  هک  اریز  دوب  هلـسلس  نیا  تموکح 
یب يدـیق و  یب  تسایـس و  تفالخ و  روما  هب  هدادـن و  راک  هب  ار  دوخ  نت  مادـک  ره  دنتـشادن و  ینارذـگ  شوخ  ترـشع و  شیع و 

ات هرود  نیا  رد  داد و  یم  تفرشیپ  اهراک  نید  مالسا و  تمظع  اهنت  دش و  یم  هرادا  نارگید  تسد  هب  اهراک  دندومن و  یمن  ییانتعا 
هرهب ربارب  رد  دوب  نانآ  يارب  هک  یمرگرس  نیا  رد  دش و  ادیپ  تغارف  ناورم  ینب  ضرعت  زا  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ترـضح  يارب  يدح 

تلیضف و هسردم  لوا  گنس  تسناوت  ترضح  نآ  درک و  هدافتسا  تصرف  زا  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ترـضح  تاحوتف  ذیاذل  زا  يرادرب 
یبسانم نامز  نینچمه  رد  ترـضح  نآ  نیاربانب  دزادرپب و  نآ  نایب  نید و  ماکحا  هقف و  مولع و  رـشن  طسب و  اـب  هدراذـگ و  ار  شناد 

طسبنم نهپ و  شناد  مولع و  نابلاط  يارب  هدافتسا  هدافتسا و  طاسب 

هحفص 12] ]

.تخادرپ یهلا  قیاقح  ینید و  تمکح  نآرق و  یناعم  میهافم و  ربخ و  ثیدح و  رشن  هب  شسدقم  دوجو  دینادرگ 

مالسلا امهیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  ماقم  الاو  ردپ  تیصخش 

( مالسلا هیلع   ) داجسلا هدیس  ترضح  جاومالا  رحب  نادباعلا  ماما  نادجاسلا و  هدبز  نافراعلا و  هلبق  ترضح  شماقم  الاو  ردپ 

وت یئام  رطاخ  زیزع  هکنآ  يا 

وت یئاحیسم  میقشع و  هتسخ  ام 

داجس يا  نافراع  غارچ  مشچ و  يا 

، يا هن  رامیب 
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وت ییاهلد  بیبط 

هحفص 13] ]

مالسلا اهیلع  رقاب  ماما  دنمجرا  ردام  تیصخش 

هراشا

نیا نأش  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  هک  هدوب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  رتخد  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ترـضح  همیرک  يوناـب 
: دومرف همرکم  يوناب 

[. 2] اَُهْلثِم هأرما  ِنَسَْحلا  ِلآ  ِیف  ْكَرُْدی  َْمل  ًهَقیِّدِص  َْتناَک 

تسا مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زایتما  نیا  هدشن  هدید  وا  دننام  ییوناب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  نادناخ  رد  دوب و  وگ  تسار  رایـسب  وا 
زکرم نزخم و  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  و  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هیحان  زا  وا  شنیرفآ  داد و  دـنویپ  تماـما  هتـشر  ود  هب  هک 

.یبنلا ملع  رقاب  ای  کیلع  مالسلا  يرآ  دبای  یم  هار  ناربمغیپ  متاخ  تلاسر 

دالیم زا  شیپ  ربمایپ  نادناخ  رد  دلوت  نشج 

اهنآ ینامداش  .درک  افوکـش  ار  مالـسا  وا  يرکف  طایح  هک  دـندش  وربور  يدایز  رورـس  حرف و  اب  دازون  نیا  دـلوت  اب  ربمایپ  تیب  لـها 
نیــسح نـسح و  ملــس ) هـیلع و  هللا  یلــص   ) ربماــیپ هریبـن  ود  راــثآ  نـیا  زا  هـک  دوـب  يدوـلوم  لوا  اریز  دوـب  یناــمداش  نیرتـگرزب 

.هدمآ دیدپ  مالسلاامهیلع ) )

.تسا هدومرف  دلوت  زا  لبق  ملس ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  ار  ربخ  نیا 

هحفص 14] ]

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  حدم  رد  رعش 

ناهج قالخ  زار  تداعس  یهاوخ  را  لد  يا 

ناج سنا و  ماما  رقاب  ترضح  يوسب  وش 

یفطصم یصو  مجنپ  ادخ  نید  تجح 

نایعیش يامنهار  نآ  یضترم  راگدای 

يدزیا مولع  رحب  یبن  ملع  رقاب 
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نایب ملع و  شناد و  ماقم و  زا  لالج و  زا 

قح نید  يازف  تنیز  دابعلا  نیز  هداز 

ناربمغیپ متاخ  مولع  لضف و  ثراو 

نینچ ار  شفصو  هکنآ  حیدم  رد  میوگ  هچ  نم 

ندل ملع  اب  هدومرف  ناربمغیپ  متاخ 

نم دعب  وت  ینام  یم  هدنز  رباج  تفگ 

ناسر نم  زا  مالس  نک  ترایز  ار  منیع  رون 

يدجبا لفط  وچ  مه  شیارس  شناد  رد  هکنآ 

ناهج رد  دشاب  هرهب  ار  ناملاع  شمالک  زا 

روراب یتخرد  شرما  زا  هک  ینامیلس  نآ 

نامدرم مشچ  شیپ  رد  نازخ  ماگنه  هب  دش 

مرک زا  ار  ناهارمگ  دناهر  یهارمگ  ات ز 

ناور ددرگ  یم  راجشا  نخس  دیوگ  یم  گنس 

هحفص 15] ]

دوب ششخب  ناج  لعل  زا  طایح  بآ  همشچ ي 

ناج هدرم  رب  دهد  یم  مد  کی  هب  مد  احیسم  نآ 

نسح نب  دیز  دزن  ملسم  شردق  دوش  ات 

نابز دوشگب  هراوهگ  رد  ههام  شش  كدوک 

نید هاش  نآ  ودع  ملظ  زک  سوسفا  دص  ود  يا 

ناکرشم روج  ملظ و  زا  دش  مومسم  تبقاع 
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درب یم  رطاخ  یک ز  شلالح  ردق و  همه  اب 

ناحتما هاگ  هب  ار  ییالبرک  ابقع  زور 

هحفص 16] ]

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  دلوت  خیرات 

.تسا مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  ترضح  تداعس  اب  تدالو  خیرات  رد  لصف  نیا 

رهش نبا  يرولا 4 - مالعا  رد  حباصم 3 - رد  هفیاطلا  خیـش  بجر 2 - هام  لوا  هعمج  زور  رد  یـسلجم  همـالع  دنتسم 1 -  كردم  اب 
.دناد یم  هرونم  هنیدم  رد  بجر  هام  لوا  یمق  سابع  خیش  جاح  بقانم 5 - رد  بوشآ 

دولوم مودق  هب  دیدرگ  عقاو  ناراب  رون  ترضح  تدالو  بش  .هدش  عقاو  هرونم  هنیدم  رد  تفه  هاجنپ  لاس  رد  دلوت  خیرات 
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.میونشب ار  دالیم  بش  تاشرازگ  و  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ترضح  ردام  زا  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ترضح  فیرش 

.ماما ردام  ردپ و  رگم  دنیب  یمن  ار  نآ  رون  يرگید  هک  دنک  یم  هدهاشم  دوخ  هناخ  رد  يرون  دوش  یم  تدالو  بش  نوچ 

یم هلبق  بناج  هب  ور  دـسر  یم  نیمزب  نوچ  دـیآ  یمن  ریز  هب  شرـس  ددرگ  یم  دـیدپ  دـلوتم و  ردام  زا  عبرم  وناز و  راهچ  ماـما  سپ 
هب هدولآ  دوش و  یم  دلوتم  هدـیرب  فان  هدرک و  هنتخ  دـیوگ و  یم  یلاعت  قح  دـمح  هسطع  زا  دـعب  دـنک و  یم  هسطع  هس  دـنادرگ و 

دننام يدرز  رون  شیاهتـسد  يور  زا  بش  زور و  مامت  رد  دـشاب و  یم  هدـییور  مه  نیـشیپ  ياه  نادـند  دوش و  یمن  تافاثک  نوخ و 
[. 3  ] دوشگ ناهج  هب  هدید  گرزب  نادناخ  رد  گرزب  یکدوک  .دوش  یم  عطاس  الط 

هحفص 17] ]

هب مه  ام  هک  دراد  اج  دـندوب  وا  رظتنم  هناربص  یب  تیب  لها  دوب و  هداد  تراشب  شدـلوت  زا  لبق  ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هکنآ 
.میشاب هتشاد  ینامداش  رورس و  نشج و  تیب  لها  زا  يوریپ 

مالسلا هیلع  رقاب  كرابم  مان 

.دشاب یم  ریز  یماسا  هب  ترضح  نآ  باقلا  .دندرک  يراذگمان  شدج  نوچ  دمحم  شکرابم  مان 

( مالسلا هیلع   ) رقاب - 1

نیما - 2

دوب ملس ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  شدج  هیبش  ینعی  هیبش -  - 3

رکاش - 4

يداه - 5

رباص - 6

دهاش - 7

مالسلا هیلع  ترضح  باقلا 

.دنا هدش  بقلم  نی  رقاب  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  شدنزرف  تسا و  روهشم  عیاش و  رتشیب  بقل  نیا  هب  رقاب  ترضح 

يدزیا مولع  رحب  یبن  ملع  رقاب 

نایب ملع و  شناد  ماقم و  زا  لالج و  زا 
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قح نید  يازف  تنیز  دابعلا  نیز  هداز 

ناربمغیپ متاخ  مولع  لضف و  ثراو 

هحفص 18] ]

دوب هلاس  راهچ  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  اروشاع  يارجام  رد 

هفوک و رفس  رد  .تشاد  روضح  ینیسح  ياروشاع  يارجام  البرک  رد  یگلاس  راهچ  نس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  ترـضح 
تالامک یناسنا و  يالاو  ياهـشزرا  زا  یمـسجت  وا  دش ، تیبرت  اروشاع  گنهرف  نیا  رب  دـید و  یم  ار  اهارجام  همه  ردـپ  هارمه  ماش 

: تسا تیاور  - 1 .دیشخب یم  ماهلا  یناسنا  گرزب  ياهسرد  شناشخرد  یگدنز  ياه  هظحل  همه  دوب و  یقالخا 

.دومن یناوارف  لیلجت  دای و  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ترضح  زا  ربمایپ  يزور 

: دومرف مدینش  ادخ  لوسر  صخش  زا  دیوگ  یم  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 

دهد یم  حیـضوت  نییبت و  دفاکـش و  یم  ار  ملع  تسا ، نم  لکـش  مه  نم و  مان  مه  هک  یـسر  یم  نم  نادـناخ  زا  يدرم  هب  رباج  يا 
[. 4]

یبنلا دعی  ملع  کیلع  مالسلا 

هحفص 19] ]

یهلا تیاضر  ناشن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نخس  رامیب و  تدایع 

هیلع  ) رقاب ماما  .هدش  يرتسب  رامیب و  لد  كاپ  ینارون و  ریپ  ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نیرید  رای  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 
: دومرف یصاخ  تبحم  رهم و  اب  تسشن و  شنیلاب  رد  تفر و  وا  هناخ  هب  تدایع  يارب  مالسلا )

؟ تسا روطچ  تلاح  رباج  يا 

هب تبـسن  ار  يرامیب  مراد ، تسود  یگدـنز  هب  تبـسن  ار  گرم  مراد ، تسود  یناوج  هب  تبـسن  ار  يریپ  هک  متـسه  یلاح  رد  رباـج :
(. متسه روبص  مواقم و  تامیالمان  هنوگره  ربارب  رد  هک  دوب  نیا  رباج  روظنم  ، ) مدنمقالع یتمالس 

رگا مراد ، تسود  ار  نامه  دـهاوخب  ار  يریپ  رگا  مراد ، تسود  دـهاوخب  ادـخ  ار  هچنآ  نم  اما  دومرف : وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
؛ مدنسپ یم  ار  نامه  ددنسپب  وا  ار  مادک  ره  گرم  ای  یگدنز  یتمالس ، ای  يرامیب  مدنمقالع ، نامه  هب  دهاوخب ، یناوج 

ددنسپ نامرد  یکی  درد و  یکی 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


ددنسپ نارجه  یکی  لصو و  یکی 

نارجه لصو و  درد و  زا  نم 

هچنآ مدنسپ 
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[. 5  ] ددنسپ ناناج  ار 

هحفص 20] ]

نم هب  هک  دومرف : ادـخ  لوسر  تفگ : دیـسوب و  ار  ماما  تسد  دـش  طاشن  اب  داش و  تفای و  شمارآ  نخـس  نیا  ندینـش  اب  رباج  رطاخ 
[. 6  ] .ناسرب وا  هب  ارم  مالس  ینیب  یم  ار  مولعلارقاب  مدنزرف  تفگ 

هکنیا حیضوت 

هب تسا و  رتالاب  تماقتسا  ربص و  ماقم  زا  ادخ  يدونشخ  هب  ندوب  یضار  ماقم  هک  تسا  نیا  رد  هراشا  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  نخس 
.دش یهلا  ياضر  خماش  ماقم  ياراد  نآ  وترپ  رد  ناوت  یم  هک  تسا  يا  همدقم  تماقتسا  ربص و  یلک  روط 

هدش تیاور 

تحاران و رایـسب  ناکدوک  زا  یکی  ندوب  رامیب  رطاخ  هب  ترـضح  نآ  دـندید  دـندمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما  رـضحم  هب  یعمج 
.درادن شمارآ  هک  يروط  هب  تسا  نیگمغ 

يریطخ لاح  هب  تسا  نکمم  دوش و  یم  بلقنم  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دنک  توف  كدوک  نیا  هدرکن  يادـخ  رگا  : » دـنتفگ دوخ  اب 
« دتفیب

هحفص 21] ]

، دیسر یم  رظن  هب  لاحشوخ  نامداش و  رایسب  یلو  دندمآ  نوریب  هناخ  زا  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دندید  ات  دندوب  ناریح  نانچمه  اهنآ 
.تسا هتفر  ایند  زا  رامیب  كدوک  نآ  هک  داد  یم  ناشن  تساوخرب  هناخ  زا  يا  هیرگ  يادص  هکنیا  اب 

یلو دش  دیهاوخ  بات  یب  دورب  ایند  زا  ناتدـنزرف  رگا  میتفگ  دوخ  اب  میدوب  امـش  لاح  نارگن  ام  دـندرک  ضرع  راوگرزب  نآ  هب  اهنآ 
.مینیب یم  داش  ار  وت  نونکا 

: دومرف خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 

دراد و تسود  ادـخ  ار  هچنآ  دیـسر ، ارف  یهلا  ياـضق  هک  یتقو  یلو  میـشاب ، تیفاـع  رد  نامناتـسود  دروم  رد  هک  میراد  تسود  اـم 
[. 7  ] میتسه نآ  میلست  میدنسپ و  یم  ار  نامه 

هحفص 22] ]

نمشد دنزگ  زا  نارای  ناج  ظفح  يارب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  کیتکات 

( مالسلا هیلع   ) رقاب ماما  باحصا  زا  هک  دمحم  مان  هب  شردپ  زا  رایط  نب  هزمح  - 1
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.دوب رایط  دمحم  ناج  ظفح  يارب  دادن ، شا  هناخ  هب  دورو  هزاجا  دنک  یم  لقن 

لاگنچ زا  ات  ماما  روتسد  هب  دز  یگناوید  هب  ار  شدوخ  رقاب  ماما  همان  اب  هک  دوب  رقاب  ماما  زاتمم  رایسب  نادرگاش  زا  یفعج  نب  رباج  - 2
.دنامب ناما  رد  تقو  توغاط 

یتوغاط دض  ياه  مایق  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دییأت 

نداد لکش  یگنهرف و  بالقنا  اب  درکن  هناحلـسم  مایق  اهتوغاط  دض  رب  رتمهم  حلاصم  ظفح  ساسا  رب  هچرگ  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
نب ماـشه  فرط  زا  ور  نـیا  زا  دیـشاپ ، یم  بوـلق  رد  ار  اـهتوغاط  دـض  رب  ماـیق  عیـشت و  يرکف  طـخ  ندرک  راکــشآ  نایعیــش و  هـب 

.دش دهاوخ  رکذ  باتک  رد  نآ  حرش  هکنانچ  دیدرگ ، دیعبت  ماش  هب  هنیدم  زا  کلملادبع 

رقاب ماما  اذل  دوب  مزال  رایسب  عیشت  ظفح  يارب  روحم  ظفح  دوب و  عیشت  روحم  هناگی  شدوخ  رصع  طیارـش  رد  ماما  دوجو  هک  اجنآ  زا 
هظحل کـی  یتـح  دوـبن  یـضار  زگره  درک و  یم  يربـهر  ار  نویبـالقنا  کـیتکات  رتـچ  ریز  رد  هیقت و  رپـس  تشپ  رد  مالـسلا ) هیلع  )

.دنشاب هدنز  اهتوغاط 

هحفص 23] ]

نبا دیز  دننام  نویبالقنا  مایق  درک و  یم  کیرحت  شرصع  ياه  توغاط  دض  رب  ار  مدرم  ررکم  روط  هب  ترـضح  نآ  ساسا  نیمه  رب 
( مالـسلا هیلع   ) رقاب ماما  دییأت  دروم  درک  مایق  ماشه  دـض  رب  مالـسا  خـیرات  گرزب  نویبالقنا  زا  یکی  هک  مالـسلا ،) هیلع   ) داجـس ماما 

.دوب

دیز هب  هناخاتـسگ  ماشه  دـندرک  دراو  ماشه  رب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ناـمرهق  ردارب  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماـما  نب  دـیز  يزور 
.یتسین شیب  زینک  دنزرف  وت  دیسر ، یهاوخن  نآ  هب  زگره  هدرم  ردام  يا  تسه  ترس  رد  تفالخ  ياعدا  هک  ییوت  تفگ :

رتدنلب یماقم  چیه  یهگناو  دش  دنهاوخن  ناشدنزرف  یقرت  عنام  دنشاب  یماقم  ره  رد  ناردام  دومرف : دیز 
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یمن يربمایپ  ماقم  هب  تسا  رجاه )  ) زینک دـنزرف  هک  ار  لیعامـسا  دـنوادخ  تسا  ناصقن  هیام  یگداز  زینک  رگا  تسین  توبن  ماـقم  زا 
ربمایپ ینعی  ناگدنیآ ، ناینیشیپ و  رورس  دنوادخ  هکنیا  اب  درمـش  راوخ  یگداز  زینک  رطاخ  هب  ار  لیعامـسا  ناوت  یم  هنوگچ  .دیناسر 

هللا یلص   ) ادخ لوسر  مدج  هکنیا  اب  یناد  یم  صقن  هیام ي  ارم  بسن  هنوگچ  دیرفآ و  وا  لسن  زا  ار  ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا
تساخرب و هدزباتـش  دوخ  هاگیاج  زا  هک  دش  نیگمـشخ  نانچ  نآ  دـیز  تانایب  زا  ماشه  [ 8  ] تسا بلاـطیبا  نبا  یلع  و  ملـس ) هیلع و 

.داد ار  دیز  جارخا  نامرف  دیبلط و  ار  دوخ  نامیخژد 

هحفص 24] ]

: تفگ یم  هک  یلاح  رد  دش  رود  ماشه  دزن  زا  دیز 

ولذ نا  فویسلا  رح  موق  هرکی  مل  هنا 

.دندش راوخ  لیلذ و  دندیدنسپن  دوخ  يارب  ار  اهریشمش  یغاد  يزیت و  هکنانآ  انامه 

ماشه يزوت  هنیک 

؟ ینک یم  راک  هچ  وت  .دوب  تناها  شروظنم  تردارب  تفگ  هک  دوب  نیا  دیز  هب  ماشه  ياه  تراسج  زا 

ینیشناج ياعدا  يا و  هتـسشن  ادخ  لوسر  ياج  رب  وت  یلو  دیمان  شناد  ملع و  هدنفاکـش  مولعلارقاب )  ) مردارب ادخ  لوسر  دومرف : دیز 
.تسا ربمایپ  يأر  ریغ  وت  يأر  تسا و  فالتخا  امش  نیب  نیاربانب  ییوگ ، یم  ادخ  لوسر  فالخ  رب  يراد  ار  وا 

رد وا  اب  نوچ  تسـشن  تفـالخ  ریرـس  رب  وا  زا  دـعب  هک  کلملادـبع  نب  دـیزی  نب  دـیلو  شا  هداز  ردارب  تفر  اـیند  زا  هک  یتقو  ماـشه 
ماشه ندـب  هک  دـش  ثعاب  نیمه  تشادـن و  رب  نفک  يارب  ماشه  لاوما  زا  دوب  فلاخم  يو  اب  مدرم  لام  نتـشابنا  لاملا و  تیب  لواپچ 

تلذ تفخ و  نیا  اب  تفرگ و  وب  دنام و  نیمز  رب  ینالوط  یتدم 
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[. 9  ] .دندرپس كاخ  هب  ار  وا 

امش رظن  میربب  یپ  ماشه  یشنم  توغاط  یکاپان و  هب  رتشیب  هکنیا  يارب 

هحفص 25] ]

.منک یم  بلج  وا  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ردارب  دیز  راتفگ  زا  يزارف  هب  ار 

اهیرواد تموکح و  دوش و  یم  راکـشآ  تفلاخم  ادـخ  باتک  نآرق  اب  هکنیا  اب  منیـشنب  هناخ  رد  هک  تسین  اور  نم  يارب  دومرف : دـیز 
هللا یلص   ) ادخ لوسر  هب  وا  دزن  رد  یخاتـسگ  درم  مدوب  ماشه  دزن  رد  هک  اجنآ  ات  هتفرگ  رارق  ماشه )  ) توغاط ناطیـش و  راصحنا  رد 

هناور ي تسین و  هب  رـس  ار  وت  متـشاد  تردـق  نم  رگا  رفاـک  يا  وت  رب  ياو  متفگ  خاتـسگ  درم  نآ  هب  تفگ  یم  ازـسان  ملـس ) هیلع و 
.متخاس یم  خزود 

ادخ هب  دنگوس  .وگن  نخس  هنوگ  نیا  ام  نارادفرط  هب  تبسن  شاب و  تکاس  تفگ : نم  هب  دنک  نم  زا  يرادفرط  هکنیا  ياج  هب  ماشه 
[. 10  ] .موش هتشک  ات  مدیگنج  یم  وا  اب  مدرک و  یم  مایق  ماشه  تموکح  دض  رب  متشاد  ییحی  مرسپ  زج  رای  رگا 

داد روتـسد  هک  دوب  لدگنـس  يردق  هب  فسوی  دوب  هدرامگ  مدرم  رب  ار  یفقث  رمع  نبا  فسوی  دـننام  ماشآ  نوخ  ردـلق و  دارفا  ماشه 
.دندرک عطق  تسا  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  نبا  دیز  يرادفرط  هکنیا  مرج  هب  ار  دلاخ  ما  مان  هب  یعاجش  هتسیاش و  نز  تسد 

هحفص 26] ]

مالسلا مهیلع  داجس  ماما  نب  دیز  مایق  زا  رقاب  ماما  دییأت 

نیمهد  ) کلم نب  ماشه  نیگنن  تموکح  دض  رب  وا  تسا  مالسا  خیرات  گرزب  نویبالقنا  زا  یکی  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  نب  دیز 
دناوخارف و ماشه  تموکح  دض  رب  ار  مدرم  دش و  هفوک  دراو  یفخم  روط  هب  يرجه  ای 120  لاس 119  رد  وا  درک  مایق  يوما ) هفیلخ 

اهنآ يارب  ار  دوخ  فادها 
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هب ارجام  هک  یتقو  یلو  دـنا  هتـشون  رازه  داتـشه  اـت  رازه  هد  زا  ار  ناگدـننک  تعیب  دادـعت  .دـندرک  تعیب  وا  اـب  مدرم  درک و  حیرـشت 
دارفا نیمه  اب  وا  اما  .دندنام  یقاب  دـیز  اب  رفن  ای 300  اهنت 500  دندرک و  یلاخ  ار  دیز  فارطا  هفوک  يافو  یب  مدرم  دیـشک  يریگرد 

ریظن و یب  دربن  کی  زا  سپ  دندیگنج و  قارع  رد  ماشه  لماع  رادنامرف و  یقش  رمع  نب  فسوی  تراما  تحت  نمشد  هاپـس  اب  كدنا 
لاـس 120 رفـص ، موس  هعمج ،  ) دـعب زور  ود  دـش و  يرتسب  دـش و  حورجم  تخـس  شرـس ) هب   ) نمـشد ریت  تباـصا  رثا  رب  هناـنامرهق 

.دیسر تداهش  هب  يرمق ) يرجه  ای 121  يرجه 

ربق زا  ار  شندب  دندرک و  ییاسانـش  ار  دیز  نفد  لحم  اهـسوساج  یلو  دندرک  نفد  ییاج  رد  یفخم  روط  هب  ار  وا  رهطم  ندب  شنارای 
.دنتخیوآ راد  هب  هفوک  هَساَنُک  رازاب  رد  نوگژاو  روط  هب  ار  شکاپ  دسج  دندومن و  ادج  ندب  زا  ار  شرس  دندروآ و  نوریب 

هحفص 27] ]

.دنتشاذگ راد  يور  لاس ) راهچ  ای  لاس  کی   ) ینالوط تدم  ار  شندب 

هفوک راد  يالاب  زا  ار  صلخم  نامرهق  نآ  ندـب  هدـنام ي  اجب  ياهناوختـسا  دـیز ) نب  دـیلو  ای  ماشه   ) تقو توغاـط  ناـمرف  هب  سپس 
.دندز شتآ 

لحم هاـگترایز و  تروص  هب  نونکا  مه  هفوک و  کـیدزن  لـفک  ياتـسور  یخـسرف  ود  رد  دـیز  رهطم  ندـب  ندـینازوس  راد و  لـحم 
[. 11  ] دشاب یم  نایعیش  تدابع 

هیلع  ) رقاب ماما  دش  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  دنزرف  دـیز  مدوب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  رـضحم  رد  دـیوگ  یم  یفریـص  ریدـس 
: دومرف تشاذگ و  دیز  هناش ي  يور  رب  تسد  مالسلا )

ره تسا  مشاه  نادناخ  رورس  نیا  هورصناف  مکرصنتسا  اذا  هوبیجاف و  مکاعد  مشاه  ینب  دیس  اذه 
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.دییامن يرای  وا  زا  تساوخ  يرای  امش  زا  هاگ  ره  دینک و  تباجا  ار  وا  درک  توعد  ار  امش  هاگ 

ماما دمآ ، مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  شردارب  دزن  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  نب  دیز  يزور  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا 
ءاسن 134 نیذلا ، اهیا  ای  هیآ  نیا  مالسلا ) هیلع   ) رقاب

؟ وت ادخ  هب  دنگوس  دیز  يا  دومرف  درک و  ور  دیز  هب  سپس 

.یتسه هیآ  نیا  هتسیاش ي 

هحفص 28] ]

.دیهد یهاوگ  ادخ  يارب  دیشاب و  تلادع  نابهگن  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

: دومرف یم  تسیرگن  یم  دیز  هب  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  هاگ  ره 

[. 12  ] نادرگ مکحم  دیز  هلیسو  هب  ار  متشپ  ایادخ  دیزب  يرذا  دشا  مهللا 

: دومرف تسیرگن و  دیز  هب  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  زور  کی 

مهراثواب بلاطتلا  یتیب و  لهأ  دیس  اذه ؟

دیز ای  کت  دلو  ما  تبجنأ  دقل  دومرف : سپس  تسا ، نمشد  زا  اهنآ  نوخ  ناهاوخ  نم و  نامدود  رورس  صخش  نیا 

[. 13  ] دوب لصا  بیجن و  دروآ ، دیدپ  ار  وت  هک  ردام  نآ  یتسار  هب  دیز  يا 

دومرف رقاب  ماما 

وا و تمایق  زور  رد  دراد  مان  دیز  هک  دوش  یم  جراخ  وت  لسن  زا  يدرم  دومرف  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هب  ادخ  لوسر  هک  درک  لقن 
.دنوش یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  دنهن و  یم  ماگ  قئالخ  ياه  ندرگ  رب  هوکشرپ  ینارون و  رایسب  هرهچ  اب  شنارای 

هحفص 29] ]

یسلجم

مدع دیز و  مایق  دننک  یم  روصت  یـضعب  دیوگ : یم  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  نب  دیز  تلالج  ماقم و  دییأت  زا  سپ  یـسلجم  همالع 
تسین شیب  يرادنپ  روصت  نیا  تسا  دیز  مایق  اب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  تفلاخم  رگنایب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  میقتـسم )  ) تکرش

رقاب ماما  ثحب ؟ لوا  هک  روط  نامه  دوب ، حلاصم  روما و  ریبدت  رطاخ  هب  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  يریگ  هرانک 
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.تسا هدوبن  اهتوغاط  هب  یضار  ماما  هظحل  کی  الا  هدوب و  باحصا  نارای و  ناج  ظفح  يارب  مالسلا ) هیلع  )

راتخم مایق  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دییأت 

رقاب ماما  روضح  هفوک  مدرم  زا  يدرم  هاگان  میدوب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  رـضحم  رد  یهورگ  هارمه  دیوگ  یم  کیرـش  نب  هللادبع 
راتخم نبا  مکحلاوبا  نم  تفگ  وا  یتسیک ، وت  دیسرپ  ماما  هاگنآ  تشاذگن  ماما  دسوبب ، ار  ماما  تسد  تساوخ  دمآ و  مالـسلا ) هیلع  )

.دیناشن دوخ  کیدزن  ار  وا  تساوخرب و  دومن  وا  هب  ینایاش  مارتحا  تخانش  ار  وا  ات  ماما  متسه - 

هب دنیوگ  یم  اوران  وا  هب  دننک و  یم  ییوج  بیع  راتخم  مردپ  تشپ  مدرم  دنک  ناماس  ار  تراک  ادـخ  درک  ضرع  ماما  هب  مکحلا  وبا 
؟ تسیچ امش  رظن  .تسامش  يأر  حیحص  يأر  ادخ  هب  دنگوس  یلو  تسا  هدش  رایسب  مردپ  هرابرد  مدرم  فرح  هک  يروط 

هحفص 30] ]

؟ دنیوگ یم  راتخم  تردپ  رس  تشپ  ینخس  هچ  مدرم  مالسلا :) هیلع   ) ماما

هللا ناحبـس  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  .مریذـپ  یم  نامه  دـیهدب  رظن  امـش  هچ  ره  نونکا  تسا  باذـک  دـنیوگ  یم  مکحلا : وبا 
ام ناگتسب  مردپ و  ناگدننک  تکرـش  و  تخاسن ؟ ار  ام  ياه  هناخ  راتخم  ایآ  داتـسرف  راتخم  ار  مردام  هیرهم  هک  داد  ربخ  ار  ام  مردپ 

تمحر ار  تردپ  ادخ  .كابا  هللا  محر  دومرف : راب  هس  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  هاگنآ  .درکن  ار  ام  نوخ  هبلاطم  تشکن و  البرک  رد  ار 
.دیامرف

: دومرف زین  دوش و  لامیاپ  تشاذگن  تفرگ و  ار  نآ  تفای  هک  سک  ره  دزن  رد  ار  ام  قح  راتخم 

[. 14  ] هرسعلا یلع  لاملا  مسق  انلمارا و  جوز  انراث و  بلط  انتلتق و  لتق  هناف  راتخملا  وبست  ال 

ام زا  یهاوخ  نوخ  هب  تشک و  ار  ام  نالتاق  وا  هک  ارچ  دییوگن  ازسان  ار  راتخم 
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.دومن تدعاسم  کمک و  ام  هب  یتسدگنت  تخس و  طیارش  رد  داد و  رهوش  ار  ام  ياه  هویب  تساوخرب و 

هحفص 31] ]

يدوب وت  تفگ : دیبلط و  ار  راتخم  بانج  دایز  نب  هللادیبع  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلادیس ترضح  لتق  زا  دعب  هک  تسا  يربط  خیرات  رد 
درک رما  دعب  دش  بویعم  شمـشچ  هک  دز  راتخم  تروص  هب  نانچ  ار  دوخ  بوچ  و  يدمآ ؟ رب  لیقع  نب  ملـسم  ترـصن  ماقم  رد  هک 

تـشون دوخ  رهاوخ  رهوش  باطخلا  نب  رمع  نب  هللادبع  هب  همان  نادنز  نایم  زا  یتدم  زا  دعب  دندرک ، سبح  نادنز  نایم  ار  بانج  نآ 
.مالسلا دنک و  اهر  ارم  هک  دایز  نب  هللادیبع  هب  نم  هرابرد  امنب  یشرافس  دندومن  سبح  ملظ  متس و  هب  ارم  هک 

نبا هب  تشون  يذغاک  رمع  هللادـبع  شرهوش  دومن  عزج  هیرگ و  دـش  ربخ  هیفـص  راتخم  رهاوخ  دیـسر  رمع  نب  هللادـبع  هب  همان  نوچ 
.دوش جراخ  هفوک  زا  هک  داد  تلهم  زور  هس  نکل  دومن  اهر  ار  وا  اذل  دیامن  اهر  ار  يو  دایز 

یلاو يراصنا  دـیزی  نب  هللادـبع  ایناث  هفوک  بناج  هب  دومن  تعجارم  دـعب  دوب و  هکم  رد  یتدـم  همظعم و  هکم  هب  تفر  راتخم  باـنج 
ار عیطم  نب  هللادبع  دومن و  لزع  هفوک  زا  ار  يراصنا  دیزی  نب  هللادـبع  ریبز  نب  هللادـبع  هک  یتقو  ات  درک  سبح  ار  راتخم  بانج  هفوک 

.دینادرگ هفوک  مکاح 

دوخ لزنم  هب  دش و  جراخ  نادنز  زا  وا  طسوت  هب  نادنز و  نایم  زا  شرهاوخ  رهوش  رمع  نب  هللادبع  هب  تشون  همان  اضیا  راتخم  بانج 
.دندش عمج  وا  رود  نایعیش  اجردتم  تفر ،

ینک رضاح  ار  راتخم  دیاب  دنک  ادیپ  تماقتسا  وت  تراما  یهاوخ  یم  رگا  دنتفگ  عیطم  هللادبع  هب  نیقفانم 
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.دیامن راضحا  دوخ  دزن  ار  وا  هک  دومن  هناور  راتخم  بقع  ار  همادق  نب  هدئاز  عیطم  نب  هللادبع  ینکفیب  نادنز  هب  ار  وا  و 

هحفص 32] ]

ندمآ زا  تسا و  ضیرم  هک  دـنداد  عیطم  هللادـبع  هب  ربخ  دومن  ضرامت  دز و  یـشوخان  هب  ار  شدوخ  تسناد  ار  بلطم  راتخم  بانج 
.تسا روذعم 

لاـح نیا  رد  مینک  بلط  ار  ربـمغیپ  رـسپ  نوـخ  میئاـمن و  جورخ  هک  هدیـسر  نآ  تقو  تفگ  دـیبلط  ار  دوـخ  نارواـی  راـتخم  باـنج 
ار ربمغیپ  رـسپ  نوخ  دیامن و  جورخ  راتخم  دهاوخ  یم  تفگ  دید و  ار  هفوک  لها  ناگرزب  دش و  هفوک  دراو  حیرـش  نب  نمحرلادـبع 
؟ ریخ ای  تسوگتـسار  قداص و  دوخ  يوعد  رد  دـنناد  یمن  رما  نیا  هب  دومن  رومأم  ارم  هیفنح  دـمحم  بانج  دـیوگ  یم  دـنک و  بلط 

يرود دومرف  یهن  رگا  مینک و  تعاـطا  يو  تعباـتم  رد  دومرف  تزاـجا  رگا  مینک  لاؤـس  هیفنح  دـمحم  باـنج  زا  هنیدـم و  هب  میورب 
[. 15  ] مینک

سپ میئامن  جورخ  وت  تعباتم  هب  مهارف و  ار  دوخ  هحلـسا  مه  ام  ات  هدب  تلهم  ار  ام  زور  دـنچ  دـنتفگ  راتخم  هب  هدیدنـسپ و  يأر  نیا 
.دندرک ضرع  بانج  نآ  هب  ار  بلطم  دمحم و  بانج  تمدخ  هنیدم  هب  دنتفر  نایعیش  ناگرزب  زا  یعمج 

دندمآ دـینک  تعاطا  دومرف  هچنآ  تسه و  امـش  نم و  ماما  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  تمدـخ  میور  یم  دومرف :
.دندیناسر ترضح  نآ  ضرع  هب  و  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  تمدخ 

: دومرف

بانج سپ  تئـش  ام  عنـصاف  رمالا  اذه  مع  ای  کتیلو  دق  هترزاوم و  سانلا  یلع  بجول  تیبلا  لها  انل  بصعت  ایجنز  ادبع  نا  ول  مع  ای 
دنوادخ هک  مراد  یم  تسود  نم  مسق  ادخ  هب  دومرف  دمحم 
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.دریگب ام  نانمشد  زا  ار  ام 

هحفص 33] ]

: دیسانشب ار  راتخم  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  رظن  زا 

ءادهش مالسلا و  هیلع  ماما  هلتق ي  رفیک 

تفرگ رگید  شدرگ  نید  هش  زا  دعب  نامسآ 

تفرگ رجنخ  لحز  زا  غیت و  خیرم  زا  فک  رب 

البرک راید  نادیهش  تافاکم  رد 

تفرگ رس  کی  وا  موق  دیزی و  كاپان  ناج 

هدیگنج و دایز  نبا  یهدنامرف  هب  یماش  رکشل  رازه  یس  اب  وجگنج  رازه  شـش  رب  غلاب  شنارای  نامیلـس و  نیباوت  هورگ  لاس 65  رد 
تمواقم بات  نمـشد  هاپـس  ترثک  ربارب  رد  يریلد  تعاجـش و  نآ  اب  .دـندومن  نیگنر  ناکاپ  اـن  نآ  دـیلپ  نوخ  زا  ار  تشد  نهپ  نآ 

.دندرک ینیشن  بقع  هیقب  دندیشون و  تداهش  تبرش  رکشل  يارما  هعیش و  هوجو  هدرواین 

گرزب رهـش  رب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح یهاوخنوخ  مان  هب  شنارای  اب  تفای و  تاجن  نادـنز  زا  هبترم  نیموس  يارب  راتخم  لاس 66  رد 
.دیدرگ طلسم  هرصب  هفوک و  یخیرات 

البرک هب  هک  دایز  نبا  رکشل  ياه  هناخ  یبارخ  رومأم  رگراک  رازه  اب  تشاد  یئاسانـش  هلتق  هب  هک  ار  ینابرهـش  سیئر  هرمع  ابا  راتخم 
ندز مه  مشچ  کی  هب  .دومن  دندوب  هتفر 

هحفص 34] ]

.درک یم  میسقت  نامجع  هب  ار  لاوما  لام و  تشک و  یم  ار  هناخ  بحاص  درک و  یم  ناریو  گنلک  لیب و  اب  ار  کی  ره  هناخ 

ندیسر هب  داتسرف -  لصوم  هب  دایز  نبا  راکیپ  هلباقم ي  هب  ریلد  يدسا  دیزی  میهاربا و  رتشا  کلام  رسپ  یهدنامرف  هب  يرکـشل  راتخم 
میهاربا هب  دـش و  ادـج  داـیز  نبا  يودرا  زا  یگنج  نت  رازه  اـب  میلـس  ینب  هلیبـق ي  سیئر  باـبح  نبا  گـنج -  ههبج ي  هـب  مـیهاربا 

کی اب  میهاربا  دنتفاتش -  میهاربا  کمک  هب  زین  سراف  كرت و  لیابق  تسویپ - 
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وا راتـشک  يریگتـسد و  دایز و  نبا  رداچ  هجوتم  يا  هدـع  اـب  دوخ  دومن و  هلمح  رومأـم  تمـسق  دـنچ  هب  ار  رکـشل  ریظن  یب  هشقن ي 
نبا رکشل  رازه  راهچ  داتشه و  رب  نیسح …  ای  نیسح …  ای  راعش  اب  دندز و  شتآ  بش  تملظ  رد  ار  نمـشد  ياهرداچ  و  دیدرگ - 

یناغارچ لیلجت و  لابقتسا و  دروم  و  دنتشگزاب -  هفوک  هب  يوما  رکشل  يارما  دایز و  نبا  ياهرس  اب  دنمزوریپ  و  دندش -  بلاغ  دایز 
زا دعب  دمحم  داتـسرف -  هفینح  دـمحم  يارب  هکم  هب  رانید  رازه  یـس  اب  ار  دایز  نبا  سحن  رـس  راتخم  دـندش -  عقاو  هفوک  نز  درم و 

هرابرد ي اعد  رکش و  هدجس  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  داتسرف -  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  روضح  هنیدم  هب  ار  وا  رس  رکش  هدجس ي 
.دندومن شنارای  راتخم و 

هحفص 35] ]

نیلتاق ماقتنا  هجنکش و  هرظنم ي 

هراشا

عاونا هب  ار  کی  ره  ناناملسم  هعماج ي  روضح  اب  هرامالا  رـصق  نادیم  رد  زور  ره  ریگتـسد و  ار  البرک  يادهـش  هلتق ي  راتخم  رما  هب 
: دندیناسر تکاله  هب  هجنکش  نیرت  تخس  هب  دنداد و  یم  رفیک  ماقتنا و  باذع 

ترـضح لتاق  هرم  نب  ذقنم  كاپان  ندب  ءاضعا  دنتخادنا -  هتخادگ  نوتیز  نغور  کی  رد  هدرک و  ادج  دنب  زا  دـنب  ار  سنا  نب  نانس 
 - دندز شتآ  دنتخیر و  تفن  وا  يور  دعب  هدرک  ادج  ندب  زا  ار  شرـس  هدنک و  ار  شیاهمـشچ  هدـیرب و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ربکا یلع 

تیعمج لیس  دندیـشک -  نیمز  يور  هدروآ و  نوریب  دوب  هدش  ناهنپ  هک  حارتسم  زا  شرـسمه  هراشا ي  هب  راتخم  نیرومأم  ار  یلوخ 
.دندرک هراپ  هراپ  زرگ  ریشمش و  اب  ار  وا 

اب دندوب  هتخات  بسا  ادهش  ندب  رب  هک  هداز  مارح  نت  هد 
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 - دندش مرن  ات  دنتخات  بسا  ناشدیلپ  ندب  رب  ناراوس  دعب  دندیبوک -  نیمز  هب  کی  ره  ياپ  تسد و  هنیـس و  رـس و  نینهآ  ياه  خیم 
.دنتخوس نآ  زا  سپ 

.دیدرگ راپسهر  خزود  هب  ات  دش  نوریب  شندب  زا  نوخ  ردق  نیا  دندرک -  عطق  ار  لدجب  ياپ  تسد و  اهتشگنا و 

.دش ناهنپ  اهریت  ریز  هک  ردق  نآ  دندومن  شناراب  ریت  دندیشک و  نیباقُع  رد  ار  لیقع  نب  ملسم  نب  هللادبع  لتاق 

رس نینچمه  دندروآ -  راتخم  يارب  هدیرب  ار  شرس  داد  ناج  یگنشت  زا  هار  رد  هرـصب  هب  رارف  رد  تارف  بآ  لکوم  جاجح  نب  ورمع 
هک درک  بصن  هفوک  هسینک ي  رد  شکاپان  ندب  زا  دعس  نبا  رس  ندرک  ادج  زا  دعب  راتخم  دندرک -  رضاح  هدیرب  ار  ثعشا  نب  سیق 

راتخم تسویپ -  عوقو  هب  ير  مدنگ  ندروخن  شارف و  رد  وا  ندش  هتشک  رما و  نیا  زا  ادهشلادیس  ربخ  دندز و  یمه  گنس  ناکدوک 
رسپ صفح  رس  اب  ار  وا  رس 

هحفص 36] ]

اعد راتخم  ترـصن  يارب  رکـش و  ار  ادخ  ماما  داتـسرف -  مالـسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  روضح  دوب ) راتخم  هدازرهاوخ  هک   ) دعـس نبا 
.دومرف

.داد نامرف  اهنآ  مامت  تکاله  هب  فقاو و  نانید  یب  زا  کی  ره  لمع  هب  رتفد  تبث  يور  زا  راضحا و  ار  دایز  نبا  ریبد  راتخم 

هیلع  ) داجـس ماـما  نیرفن  تیاـکح  لاـهنم  دـندز  شتآ  دـندیرب و  اـپ  تسد و  هفوک  هَساَـنُک ي  رد  ار  هلمرح  راـتخم  رما  هب  هک  يزور 
هدجـس ي زامن و  تعکر  ود  دش و  هدایپ  راتخم  داد -  یهگآ  راتخم  هب  شتآ  نهآ و  ترارح  ندیـشچ  هب  هلمرح  هرابرد  ار  مالـسلا )

تمحر دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) همئالا داوج  ترضح  زا  درک -  رکش 
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 … يدرکن بصغ  ار  ام  قح  سک  چیه  يدوب  راتخم  نوچ  درم  دص  ام  هعیش ي  رد  رگا  داب -  راتخم  رب  ادخ 

دندیـشک و خـیم  راهچ  هب  خاک  راوید  هب  ار  لیفط  نب  مکاح  هلمج  زا  مالـسلا ) هیلع   ) سابع ترـضح  نیلتاق  لـضفلا  اـبا  لـتاق  ماـقتنا 
هایـس هرهچ  اب  مراد  نب  نابا  ینب  هلیبق ي  زا  يدرم  دسیون : یم  نییبلاطلا  لتاقم  دنتخوس -  ار  شدیلپ  هشال ي  دـعب  دـندرک -  نارابریت 

نآ مباوخن و  هک  تسین  یبش  لمع  نآ  زا  دـعب  متـشک -  دوب  دوجـس  رثا  وا  یناـشیپ  رد  ار  نیـسح  ناگتـسب  زا  یکی  تفگ  یم  دوب و 
باذـع نیا  هب  دـنرپ و  یم  باوخ  زا  هناخ  لها  نم  كانلوه  ياه  هرعن  زا  هک  يروط  هب  دزادـنین -  شتآ  هب  هتفرگ  ارم  دـیاین و  ناوج 

(1  ) دیسر كرد  هب  هراپ و  شمکش  ات  دش  یمن  عفر  وا  یگنشت  دروخ  یم  بآ  هچ  ره  لتاق  نیا  .تسا  هدش  هایس  متروص 

: دسیون یم  هبکاسلا  هعمد 

( تشذگ البق  نآ  حرش  هک   ) ..مشاه ینب  رمق  لاقی  ناک  و 

هحفص 37] ]

وا هب  هدرک  هرگ  ياهتشم  اب  مدرم  دندروآ  رهش  کیدزن  هک  نیمه  ریگتسد و  رهش  نوریب  زا  ار  نوعلم  رمش  ءادهشلادیس -  لتاق  ماقتنا 
يرادن رواب  دـش ؟ هچ  يدز  یم  البرک  يارحـص  رد  هک  یئاه  هرعن  هدـنرد  رمـش  يا  تفگ : راتخم  .دـندش  ماقتنا  ناهاوخ  رو و  هلمح 

… ؟ دراذگ یمن  رثا  یب  ار  مولظم  هآ  تسه و  یئادخ 

هحیرج بولق  رمش  دایرف  تسکش -  مشخ  اب  ار  وا  ياهتشگنا  تشاذگ  رمش  هنیس ي  يور  ار  شیوناز  هک  یلاح  رد  يرـصب  نت  کی 
بل يرصب  درک -  یم  شوماخ  نیکست و  يا  هزادنا  ات  ار  ینورد  شتآ  تفریذپ و  یم  مایتلا  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح نارادتسود  راد 

رجنخ
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هرعن ي دز و  یم  هراوف  نوخ  دیشک -  یم  وا  ندرگ  هب  راشف  تدش و  هب  دیناباوخ و  تشپ  هب  ار  رمش  دومن و  رگنک  هرا  دننام  ار  دوخ 
.دش شوه  یب  ات  درک …  یم  رپ  ار  اضف  هدنرد  ناویح  نآ 

ار شدیلپ  يولگ  رجنخ  اب  درک و  جک  شیورین  مامت  اب  تفرگ و  شا  هناچ  زا  داد و  هیکت  وناز  هب  ار  رمش  ندرگ  يدرسنوخ  اب  يرـصب 
اوملظ و نیذـلا  موقلا  رباد  عطقف  تسا … ! ناملاظ  ملظ و  تبقاع  نیا  دز : دایرف  درک و  دـنلب  ار  شکاپان  نینوخ  رـس  دـعب  .درک  هراـپ 

.نیملاعلا بر  هللادمحلا 

هیما ینب  يایاقب  تکاله 

يرادمامز تسایس و  تفرشیپ  يارب  یلو  .دندیناسر  تیاهن  هب  ار  دوخ  ینمشد  ملظ و  بضغ و  ار  مشاه  ینب  قح  سابع  ینب  هچ  رگا 
نامرف هب  و  دندومن -  مادقا  هیما  ینب  يایاقب  یعمج  هتسد  راتشک  هب  هیوما ) ضغبل  لب  هبحلال   ) نیسح نارادتـسود  هجوت  بلج  دوخ و 

لتق هب  ار  هیما  ینب  کچوک  گرزب و  هک  دندرک  رداص  نامرف  اهناتسرهش  ناراد 

هحفص 38] ]

 - دنتخوس دوب  هدنام  یقاب  هچنآ  اهنآ  دبلاک  زا  دنتفاکش و  ار  يوما  يافلخ  روگ  یتح  دندیناسر - 

.دنکرب نب  خیب و  زا  ار  هیما  ینب  اناوت  راگدرورپ  بیترت  نیا  هب 

هیما و ینب  ناراد  تسود  نمشد و  رکشل  نارگنهآ  دننام  اهنآ  نینواعم  هلتق و  زا  يرایسب  هیما -  ینب  نارادتسود  هلتق و  نینواعم  رفیک 
دروم باوخ  رد  یـضعب  دـندش -  كاله  التبم و  اهالب  عاونا  هب  دـندرک  يراددوخ  ماما  يرای  زا  هدـش و  رکـشل  یهایـس  هک  ییاـهنآ 

 - دندش لصاو  منهج  هب  دندرک و  هتکس  يرادیب  زا  سپ  یخرب  دندش -  روک  ای  بذعم  عقاو و  مالـسلا ) هیلع   ) ءایبنا فرـشا  ضارتعا 
هب یضعب 
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شتـشگنا دنک  حالـصا  تساوخ  ار  غارچ  هلیتف ي  هک  سنخا  ریظن  دـندش -  نارگید  تربع  ببـس  دندیـسر و  تافاکم  هب  رگید  وحن 
.دیسر كرد  هب  ات  دش  لعتشم  رتشیب  دنکفا  رهن  هب  ار  دوخ  درک -  تیارس  ندب  مامت  هب  شتآ  دننام  تخیر  بآ  تفرگ -  شتآ 

دش داینب  یب  هراب  کی  نیک  رفیک و  ملظ و  خاک 

دش دابآ  قح  تسد  زا  نید  ناریو  هناخ ي 

نیمز ات  متفه  خرچ  زا  دندز  يدازآ  سوک 

دش كالفا  ات  كاخ  زا  دنلب  يداش  هرعن ي 

تشذگ نودرگ  رس  زا  يدنلبرس  ار  ناتسود 

دش كارتف  رب  هتسب  یتسپ  نمشد ز  رس  نوچ 

دیسر مهرم  اه  هنیس  رورس  زا  ار  لد  درد 

دش قایرت  اه  هنیک  يافش  زا  ار  مغ  رهز 

خزرب ملاع  رد  نیلتاق  باذع 

هحفص 39] ]

: درک تیاکح  هفوک  لها  زا  يرگنهآ  هک  دنک  یم  لقن  بختنم ص 91  رد  یحیرط  خیش 

تیب لها  تشگزاب  زا  دعب  .دـنداد  رارق  دنتـسب  تیب  لها  يور  هب  ار  بآ  هک  یئاجنآ  همقلع  رهن  کیدزن  البرک  هعقاو ي  رد  ار  ام  هک 
ششوج باتفآ و  یگدنزوس  یتخس  اب  .دنتسه  شطع  تدش  رد  مدرم  هدش و  اپرب  تمایق  مدید  باوخ  رد  ماش  هب  تراسا  هفوک و  هب 

يدرم وا  رثا  رب  هداتـسیا و  مدـید  دوب  هدرک  نشور  ار  اـضف  هک  ینارون  درم  لاـح  نآ  رد  مدوب -  هدـش  هنـشت  رتشیب  نم  نیمز  ترارح 
یفرعم هب  مداد  دـنگوس  ار  وا  تسب -  ارم  دـمآ و  ریجنز  اـب  مه  يدرم  تشاد -  رارق  دوب  هدراـهچ  بش  هاـم  زا  رت  ینارون  هک  عاـجش 

نینموـملاریما یلع  عاجـش  درم  نیا  دـمحم و  ترـضح  یناروـن  درم  نیا  مناگتـشرف و  زا  نم  تفگ  لـمع  نیا  هـب  نـیرمآ  شدوـخ و 
رمع ربارب  رد  دنشاب -  یم  امهیلع  هللا  تاولص 
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مدید و  دشک -  یم  هنابز  ناشیاهشوگ  اهمشچ و  زا  شتآ  دنا و  هتسب  نینهآ  ياهریجنز  زاب  مدید  نیـسحلا  هللادبعابا  هلتق  دعـس و  نب 
زا ناربـمغیپ  يولج  دـندروآ  ار  هلتق  کـیاکی  هکنآ  زا  سپ  دنتـسه -  رـضاح  ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم نوـماریپ  رد  ناربماـیپ 

نیسح هنیـس  تفگ  یموس  مدوب -  زادنا  ریت  تفگ  يرگید  متـسب -  تیب  لها  يور  ار  بآ  تفگ  یکی  دیـسرپ ؟ البرک  رد  ناشلامعا 
هب ار  هلتق  مامت  دومرف  رما  .دنتسیرگ  یم  همه  نیرضاح  ادخ و  لوسر  متـشک …  ار  شنارـسپ  تفگ  یمراهچ  مدومن -  بوک  دگل  ار 

.متشکن ار  یسک  مدرکن و  گنج  دوب  يراجن  مراک  تفگ  دیسرپ - ؟ رگید  درم  راک  زا  دعب  دندرب -  خزود 

يَِدلَو یَلَع  َداَوَّسلا  َتْرَّثَک  دقل  لاقف :

.يدوزفا مدالوا  ربارب  رد  رکشل  یهایس  يرایسب و  رب  وت  دومرف :

يارب ار  شباوخ  یتقو  دنتخادنا -  شتآ  هب  ار  وا  درک  رما 

هحفص 40] ]

.دنتسج يربت  نانمشد  زا  ناگدنونـش  درم -  لاح  نیرتدب  هب  درک و  هتکـس  ندب  فصن  زا  دش و  کشخ  شنابز  درک  لقن  نیرـضاح 
[. 16]

هلتق ماقتنا  رعش :

تفرگ رگید  شدرگ  نید  هش  زا  دعب  نامسآ 

تفرگ رجنخ  لحز  زا  خیرم و  زا  فک  رب 

البرک راید  نادیهش  تافاکم  رد 

تفرگ رس  کی  وا  موق  دیزی و  كاپان  ناج 

ریپ خرچ  اه  یشک  نمشد  هلمح  نآ  اب  کیل 

تفرگ رفیک  نیسح  مصخ  زا  میوگ  رگ  مرفاک 

نامسآ دناوت  یک  ناوخ  را  دزیر ، تمایق  ات 

تفرگ روآ  مان  سابع  ترضح  ياهب  نوخ 

وا دناوتن  دنز  رجنخ  رگا  رشحم  ات  هکلب 

تفرگ ربکا  یلع  يوم  رس  کی  ماقتنا 
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زج هب  ار  نوخ  نانچ  نآ  ماقتنا  دناوت  یک 

تفرگ ربمغیپ  لآ  رادتقالا  وذ  مئاق 

هحفص 41] ]

مالسلا اهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  رقاب و  دمحم  ماما  ترضح  یخیرات  جح 

جح هب  مردپ  تمدخ  رد  تفگ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  لاس  نآ  رد  هدمآ و  جح  هب  کلملادـبع  نب  ماشه  اهلاس  زا  یلاس  رد 
دمحم ترـضح  هک  ار  يدـنوادخ  منک  یم  دـمح  متفگ  مدرم  عمجم )  ) ناـیجاح عمج  رد  يزور  همظعم  هکم  رد  نم  سپ  مدوب  هتفر 

وا و قلخ  رب  ادـخ  ناگدـیزگرب  میئام  سپ  دـینادرگ  یمارگ  نآ  هب  ار  اـم  داتـسرف و  يربمغیپ  یتسار و  هب  ار  ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص  )
تخبدب یقـش و  دنک و  ام  تعباتم  هک  تسا  یـسک  دنم  تداعـس  سپ  نیمز  رد  ادخ  ياه  هفیلخ  وا و  ناگدـنب  زا  ادـخ  ناگدیدنـسپ 

ام ضرعتم  هک  دیدن  نآ  رد  تحلـصم  دیناسر  وا  هب  ار  ربخ  نیا  ماشه  رادرب  سپ  دـنک  ینمـشد  ام  اب  دـیامن و  ام  تفلاخم  هک  یـسک 
قـشمد هب  ارم  مردـپ و  هک  داتـسرف  هنیدـم  لماع  يوس  هب  یکیپ  میدرک  تدواعم  هنیدـم  يوس  هب  ام  دیـسر و  قشمد  هب  نوچ  ددرگ و 

.دندادن راب  ار  ام  زور  هس  میدش  قشمد  دراو  ام  نوچ  دتسرف و 

دوخ یهاشداپ  تخت  رب  ماشه  میدش  لخاد  نوچ  دیبلط  دوخ  سلجم  هب  ار  ام  مراهچ  زور 
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بصن وا  رد  ریت  هناشن  هک  یلحم  ینعی  هناخ  جامآ  .دوب و  هتشاد  زاب  دوخ  ربارب  رد  فص  ود  لمکم  حلسم و  ار  دوخ  رگـشل  هتـسشن و 
، دنتخادنا یم  ریت  ورگب و  وا  روضح  رد  شموق  ناگرزب  دوب و  هداد  بیترت  دوخ  ربارب  رد  دندوب  هدرک 

تفگ مردپ  اب  میدیسر  کیدزن  هب  نوچ  متفر  یم  بقع  زا  نم  تفر و  یم  شیپ  رد  شردپ  میدش  لخاد  وا و  هناخ  تحاس  رد  نوچ 
رتهب يراد  فاعم  ارم  رگا  دـیآ  یمن  يزادـناریت  نم  زا  نونکا  ما و  هدـش  ریپ  نم  هک  تفگ  مردـپ  زادـنیب  ریت  دوخ  موق  ناگرزب  اب  هک 

منادرگ یمن  فاعم  ار  وت  دینادرگ  زیزع  دوخ  ربمغیپ  دوخ و  نید  هب  ار  ام  هک  يدنوادخ  نآ  قح  هب  هک  درک  دای  دنگوس  ماشه  تسا 
خیاشم زا  یکی  هب  سپ 

هحفص 42] ]

درم نآ  زا  ار  نامک  مردپ  سپ  ماش  خاک  رد  تماما  رون  شـشخرد  دزادنیب ، ات  هدب  وا  هب  ار  دوخ  ریت  نامک و  هک  درک  هراشا  هیما  ینب 
قاف رب  تفرگب  رگید  ریت  سپ  دز  هناشن  نایم  رب  دیـشک و  تماما  توق  هب  تشاذـگ و  نامک  هز  رد  تفرگب و  وا  زا  ریت  کی  تفرگ و 

رد درک و  مین  ود  هب  زین  ار  نآ  هک  دز  مود  قاف  رب  تفرگ و  رارق  لوا  ریت  طـسو  رد  درک و  مین  ود  هب  ناـکیپ  اـت  ار  نآ  هک  دز  لوا  ریت 
نآ هک  ریت  ره  درک و  مین  ود  هب  ار  نآ  دمآ و  قباس  ریت  قاف  ریت  ریت  ره  هک  دنکفا  یپایپ  نینچ  ریت  هن  هک  نآ  ات  دش  مکحم  هناشن  نایم 

یم ماشه  رگج  رب  دنکفا  یم  ترضح 
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برع نیرترهام  وت  رفعجوبا و  يا  یتخادنا  کین  تفگ  دش و  بات  یب  مهن  ریت  رد  هک  نآ  ات  دـش  یم  ریغتم  شموش  گنر  تسـشن و 
رس دیرگ و  یم  ردپ  لتق  مزاع  دش و  نامیـشپ  فیلکت  نآ  زا  سپ  متـسین  رداق  نآ  رب  نم  هک  یتفگ  یم  ارچ  يزادناریت  رد  یمجع  و 

دش و مشخ  رد  مردـپ  دـیماجنا  لوط  هب  ام  نداتـسیا  نوچ  میدوب ، هداتـسیا  وا  ربارب  رد  مردـپ  نم و  درک و  یم  رکفت  دـنکفا و  ریز  هب 
نآ ماشه  نوچ  دیدرگ ، یم  رهاظ  شنیبم  نیبج  زا  بضغ  راثآ  درک و  یم  نامسآ  يوس  هب  رظن  دش  یم  مشخ  رد  ترضح  نآ  نوچ 

نوچ متفر  وا  بقع  زا  نم  دـیبلط و  دوـخ  تخت  يـالاب  رب  ار  وا  دیـسرت و  ترـضح  نآ  بضغ  زا  درک  هدـهاشم  مردـپ  رد  ار  تلاـح 
بناج رد  ارم  دروآرد و  نم  ندرگ  رد  تسد  سپ  دیناشن  دوخ  تسار  تسد  رد  تفرگ و  رب  رد  ار  مردپ  تساخرب  دیسر  وا  کیدزن 

رد یئوت  لثم  هک  دنک  رخف  مجع  برع و  رب  شیرق  هلیبق  دیاب  هتـسویپ  تفگ  دینادرگ و  مردپ  يوس  هب  ور  سپ  دـیناشن  مردـپ  تسار 
.يا هتخومآ  تقو  هچ  رد  تسا و  هدومن  وت  میلعت  یک  ار  يزادنا  ریت  نیا  هک  هد  ربخ  ارم  تسه ، ناشیا  نایم 

رد نم  تسا و  عیاش  تعنص  نیا  هنیدم  لها  نایم  رد  هک  یناد  یم  دومرف : مردپ 

هحفص 43] ]

.ما هدرک  نآ  كرت  لاح  ات  نامز  نآ  زا  مدوب و  نیا  بکترم  يزور  دنچ  یناوج  نس و  تثادح 

رد رفعجابا  يا  مدوب  هدیدن  زگره  يرادنامک  وت  لثم  تفگ  ماشه  متفرگ  تسد  هب  نامک  زورما  دیداد  دنگوس  دیدرک و  هغلابم  نوچ 
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مویلا هکرابم : هیآ  رد  یلاعت  يادخ  هک  ار  نید  مامتا  لامک و  ملع و  تلاسر  تیب  لها  ام  هک  دومرف  ترـضح  تسه ، وت  لثم  رما  نیا 
نیمز زگره  میرب و  یم  ثاریم  رگیدکی  زا  تسا  هدرک  اطع  ام  هب  انید : مالسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکل و  تلمکا 

، دنرصاق نآ  رد  نارگید  هچنآ  .دشاب  لماک  وا  رد  هک  ام  زا  یکی  زا  دشاب  یمن  یلاخ 

دوب وا  بضغ  تمالع  اهنیا  دش و  جک  شتسار  هدید  دش و  خرس  شسحن  يور  دش و  بضغ  رایسب  دینش  مردپ  زا  ار  نخس  نیا  نوچ 
یکی میفانم  دبع  نادنزرف  همه  هک  امش  ام و  بسن  ایآ  تفگ : مردپ  اب  تشادرب و  رس  سپ  دش ، تکاس  دنکفا و  ریز  هب  رـس  یتعاس  و 

هب دوخ  ملع  صلاخ  دوخ و  ّرـس  نونکم  زا  تسا  هدـینادرگ  صوصخم  ار  ام  یلاـعت  قح  نکل  تسا و  نینچ  هک  دومرف  مردـپ  تسین ،
ار ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم یلاعت  قح  هک  تسین  نینچ  ایآ  تفگ  ماشه  تسا  هدینادرگن  صوصخم  نآ  هب  ار  يرگید  هچ  نآ 

هدینادرگ امش  صوصخم  ثاریم  نیا  اجک  زا  سپ  خرس  هایس  دیفس و  زا  هدینادرگ و  ثوعبم  قلخ  هفاک  يوس  هب  فانم  دبع  هرجش  زا 
و هللا دیامرف : یم  دیجم  نآرق  رد  ادخ  .تسا  هدش  ثوعبم  قلخ  همه  رب  ملس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هک  نآ  لاح  تسا و 
( ملس هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم زا  دعب  هک  نآ  لاح  دش و  امـش  صوصخم  ملع  ثاریم  ببـس  هچ  هب  سپ  ضرالا  تاومـسلا و  ثاریم 

امش ثوعبم و  يربمغیپ 

هحفص 44] ]

ام ادخ  اج  نآ  زا  دومرف  مردپ  دیتسین  ناربمغیپ 
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هک ار  دوـخ  ربـمغیپ  درک  رما  هب و  لـجعتل  کـناسل  هـب  كرحت  ـال  هـک  داتـسرف  یحو  دوـخ  ربـمغیپ  هـب  هـک  هدـینادرگ  صوـصخم  ار 
هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  دوخ  ردارب  ملس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  ببـس  نیا  هب  دوخ و  ملع  هب  ار  ام  دنادرگ  صوصخم 

دش لزان  هیآ  نیا  نوچ  تشاد  یم  یفخم  هباحص  ریاس  زا  هک  دنچ  يزار  هب  دینادرگ  یم  صوصخم  ار  مالسلا )

« ٌهَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  «َو 

.هدنراد هاگن  هدننک و  طبض  ياهشوگ  ار  اهنآ  دننک  یم  ظفح  ینعی 

تهج نیا  هب  دنادرگ و  وت  شوگ  ار  اهنآ  هک  مدرک  لاوئـس  ادخ  زا  نم  یلع  ای  دومرف  ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  سپ 
ره زا  هک  دومن  نم  میلعت  ملع  زا  باب  رازه  ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هک  دومرف  یم  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع 

دنراد یم  ناـهنپ  نارگید  زا  دـیئوگ و  یم  دوـخ  ناـصوصخم  هب  دوـخ  ار  امـش  هچ  ناـنچ  دوـش  یم  هدوـشگ  رگید  باـب  رازه  یباـب 
یمن اـهنآ  مرحم  ار  نارگید  تفگ و  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ار  دوخ  ياـهزار  ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  نینچمه 

صوـصخم اـهزار  نآ  هب  دوـب  رارـسا  نآ  مرحم  هک  ار  دوـخ  تیب  لـها  زا  یـسک  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  نـینچمه  تـسناد 
مناد یم  بیغ  نم  هک  درک  یم  نیا  يوعد  یلع  تفگ : ماشه  تسا ، هدیسر  ثاریم  ام  هب  رارـسا  مولع و  نآ  قیرط  نیا  هب  و  دینادرگ ،

قح هک  دومرف  مردپ  درک ، یم  يوعد  نیا  اجک  زا  سپ  تسا  هدینادرگن  علطم  کیرـش و  ار  يدحا  بیغ  ملع  رد  ادخ  هک  نآ  لاح  و 
هیلع و هللا  یلص   ) لوسر ترضح  رب  یلاعت 
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: تسا هدومرف  هچ  نانچ  تمایق  زور  ات  دوب  دهاوخ  هدوب و  هچ  نآ  هدرک  نایب  باتک  نآ  رد  داتسرف و  یباتک  ملس )

نیبم ماما  یف  هانیصحا  یش ء  لک  و 

هحفص 45] ]

ْیَش ٍء» ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام   » هک تسا  هدومرف  و 

اه نآ  رب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع هتبلا  هداتـسرف  وا  يوس  هب  هک  رـس  بیغ و  ره  هک  دوخ  ربمغیپ  يوس  هب  داتـسرف  یحو  یلاعت  قح  سپ 
لسغ هجوتم  دنک و  عمج  نآرق  وا  زا  دعب  هک  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع درک  رما  و  ملس ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  دنادرگ  علطم 

: تفگ دوخ  باحصا  اب  دنکن و  رضاح  ار  نارگید  دوش و  وا  طونح  نیفکت و  و 

نم و ضرق  هدـننک  ادا  تسوا  دوب و  مزال  نم  رب  هچ  نآ  تسا  مزـال  وا  رب  نم و  لاـم  تسوا  زا  میوا و  زا  نم  تسا و  نم  زا  هک  یلع 
نم ياه  هدعو  هب  دننک  افو 

نارفاک اب  مدرک  لاتق  نم  هچنانچ  نآرق  لیوات  رب  ناقفانم  اب  درک  دهاوخ  لاتق  نم  زا  دعب  بلاطیبا  نب  یلع  هک  تفگ  باحـصا  اب  سپ 
لوسر ترضح  ببس  نیا  هب  و  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  دزن  رگم  نآرق  لیوأت  باحـصا ، زا  يدحا  دزن  دوبن  و  نآرق ، لیزنت  رب 

رمع دشاب و  امش  یضاق  دیاب  وا  ینعی  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نبا  یلع  اضق  ملع  هب  مدرم  نیرتاناد  هک  دومرف  ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص  )
راکـشآ نارگید  داد و  یم  ترـضح  نآ  ملع  هب  یهاوگ  رمع  .دـش  یم  كاله  رمع  دوب ، یمن  یلع  رگا  تفگ  یم  ررکم  باطخ  نب 

ره تفگ  تشادرب و  رس  سپ  و  دنکفا ، رب  ریز  هب  رس  ینالوط  لیوط و  یتعاس  ماشه  سپ  دندرک  یم 
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.نک بلط  نم  زا  يراد  هک  تجاح 

تفگ ماشه  یهد  تعجارم  تصخر  ارم  هک  مداد  اعدتـسا  دـنفوخ  تشحو و  رد  نم  ندـمآ  نوریب  زا  نم  لاـیع  لـها و  تفگ  مردـپ 
.وش هناور  زور  نیمه  رد  مداد  تصخر 

قاـفتا بـسح  رب  میوـش  هروـنم  هنیدـم  یهار  هـک  میدـمآ  نوریب  هدرک و  عادو  ار  وا  زین  نـم  درک و  وا  ندرگ  رد  تـسد  مردــپ  سپ 
ماش و مدرم  ماشه و  هب  تجح  تساوخ  ادخ  دوب  گرزب  بهار  اب  يراصن  نایهار  ناشیشک و  تاقالم  زور  اب  فداصت 

هحفص 46] ]

ماما ترـضح  تالاؤس  خـساپ  دـیدرگ  عقاو  گرزب  بهار  اب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ترـضح  تاقالم  هک  دـنادرگ  ماـمت  يراـصن  هورگ 
.دیناوخب تقد  اب  ار  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم 

يراصن گرزب  بهار  تالاوس  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  خساپ 

هدمآ نوریب  ماشه  خاک  زا  ماش  دوخ  هاگدیعبت  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  ترضح  شدنزرف  هارمه  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
هچ دیسرپ  یسک  زا  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  .دندوب  هدش  عمج  يرایسب  تیعمج  اج  نآ  رد  رهش  نادیم  هب  دندیـسر  ات  دنتفر  هار  یمک 
رد اه  نیا  .دنتـسه  نایحیـسم  نادباع  ناشیـشک و  تیعمج  نیا  تفگ : باوج  رد  دـنا و  هدـش  عمج  هچ  يارب  تیعمج  نیا  تسا  ربخ 
هب ات  دنوش  یم  عمج  يزور  نینچ  رد  راب  کی  یلاس  دـشاب  یم  هوک  يالاب  رد  دوخ  هاگتدابع  رد  هک  دـنراد  یمـسارم  زور  کی  لاس 

هدمآ شیپ  ناشیارب  لاس  لوط  رد  هک  ار  دوخ  ياه  لاوس  مه  دننک و  ترایز  ار  وا  مه  دنورب  دوخ  گرزب  ملاع  بهار و  نآ  ترایز 
هک دندقتعم  اه  نیا  دنورب  دوخ  گرزب  دباع  ترایز  هب  هک  دـنا  هدـش  عمج  روظنم  نیمه  يارب  اج  نیا  رد  تیعمج  نیا  دنـسرپب  وا  زا 

ماما ترضح  تسا  هدرک  كرد  ار  یسیع  ترضح  درگاش  نامز  گرزب  دباع  نیا 
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رد هک  دباع  هاگتدابع  يوس  هب  یعمج  هارمه  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ترـضح  دـنوشن و  عنام  رگا  دومرف  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دـمحم 
.دندرک تکرح  دوب  هوک  يالاب 

هاگتدابع رانک  هب  تیعمج  هارمه  سانشان  تروص  هب  دسانشن و  ار  وا  یسک  هک  دیچیپ  يا  هچراپ  اب  ار  شرس  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
شرف نآ  يور  هدروآ  نوریب  هاگتدابع  لخاد  زا  ار  گرزب  دباع  سپس  دنتخادنا و  یشرف  هاگتدابع  نوریب  رد  ناشیشک  دندیسر  دباع 

هحفص 47] ]

نارضاح دیشخرد و  یم  شدیفـس  دنلب و  ناوربا  ریز  شمـشچ  اما  تشادن  نتفر  هار  تردق  هک  دوب  هدش  ریپ  يردق  هب  دباع  دندناشن 
هارمه مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما  ترـضح  هک  دـنداد  ربـخ  ماـشه  هفیلخ  هب  ناـسوساج  دـید  یم  دـندوب  هدز  هـقلح  شرود  رد  هـک  ار 
يامیس دهد  ربخ  داد  خر  اج  نآ  رد  هچ  نآ  ات  داتـسرف  یـصخش  هنایفخم  ماشه  تسا  هتفر  گرزب  دباع  رادید  هب  یحیـسم  ناشیـشک 

ور مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  هب  نارـضاح  همه  نیا  نایم  رد  دباع  درک  بذـج  ار  گرزب  دـباع  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  باذـج  ابیز و 
دباع .متسه  مالسا  تما  زا  دومرف  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دیشاب ؛ یم  مالـسا  تما  زا  ای  دیتسه و  نایحیـسم  زا  امـش  ایآ  تفگ : درک و 

زا سپ  متـسین و  اـهداوس  یب  زا  دومرف  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما  و  تما ؛ ناداوس  یب  زا  اـی  یتسه  تسا  نیا  ءاـملع  زا  دیـسرپ  گرزب 
هکنیا دوب  هتفایرد  ار  ماما  ماقم  تمظع  لوا  هاگن  نامه  رد  وا  هک  ارچ  دـیامزایب  ار  ماما  یهاگآ  ملع و  حطـس  تساوخ  رکف  يا  هظحل 

لاوس وت  ای  منک  یم  لاوس  وت  زا  ار  یلئاسم  نم  تفگ : بهار  ددرگ  راکشآ  نارضاح  يارب  شدوخ و  يارب  تمظع  نیا  تساوخ  یم 
( مالسلا هیلع   ) رقاب ترضح  ینک ؟ یم 
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تما زا  يدرم  هک  تسا  بیجع  تفگ  درک  تیعمج  هب  ور  گرزب  دباع  متـسه  باوج  هدامآ  نم  یـسرپب  هچ  ره  نک  لاؤس  وت  دومرف 
راوازس لاح  مراد  اه  لاؤس  مامت  يارب  یگدامآ  نم  نک و  لاؤس  وت  دیوگ  یم  دراد و  ار  تأرج  نیا  ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم

.مسرپب وا  زا  هلأسم  دنچ  هک  تسا 

هحفص 48] ]

درک حرطم  بیترت  نیا  هب  ار  دوخ  ياه  لاؤس  گرزب  دباع 

( مالـسلا هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  ترـضح  تسا ، تعاس  هچ  زور  زا  هت  تسا و  بش  زا  هت  هک  یتعاس  نآ  منادب  وگب  ادخ  هدنب  نیا  - 1
.تسا باتفآ  عولط  لوا  ات  حبص  ناذا  لوا  زا  تعاس  نآ  دومرف 

نآ دومرف  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دـمحم  ماـما  تسا ؟ یتعاـس  هچ  سپ  زور  زا  هن  تسا  بش  زا  هن  تعاـس  نآ  رگا  مود  تفگ  دـباع  - 2
دنوادخ دـننک  یم  ادـیپ  تاجن  يراتفرگ  زا  اهراتفرگ  دـنبای و  یم  افـش  نارامیب  تعاس  نیا  رد  تسا ، تشهب  ياه  تعاس  زا  تعاس 

سکع هب  و  هداد ، رارق  نیریـش  شوخ و  یتاظحل  دنتـسه  یهلا  باتک  باسح و  تمایق و  زور  رکف  رد  هک  ناـنآ  يارب  ار  تعاـس  نیا 
.دنتسه تلفغ  يربخ و  یب  باوخ  رد  دنمورحم و  تعاس  نیا  يافص  زا  ناتخب  هریت  نالد و  روک 

تسا حیحص  یتفگ  هچنآ  تفگ  دنلب  و  دش ، عناق  ماما  نیریش  اویش و  تانایب  زا  گرزب  دباع 

هک ار  اهاذغ  عاونا  تشهب  رد  دنتفر  تشهب  هب  تشهب  لها  هک  یتقو  دییوگ  یم  امـش  منادب  وگب  تسا  نیا  نم  رگید  لاؤس  نونکا  - 3
؟ دراد ریظن  ایند  رد  یعوضوم  نینچ  ایآ  دنرادن  راردا  عوفدم و  رگید  دنروخ ، یم 

یم وا  ندب  ءزج  دروخ  یم  هچنآ  تسا  ردام  محر  رد  هک  تسا  يا  هچب  ایند  رد  ریظن  يرآ  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما 
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.درادن راردا  عوفدم و  رگید  دوش 

هحفص 49] ]

( مالسلا هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  ترضح  ینک ، یم  لاؤس  وت  ای  منک  یم  لاؤس  نم  زاب  نونکا  یتفگ  تسرد  الماک  تفگ  گرزب  دباع 
سپس دناد ، یم  ار  لئاسم  زا  يرایسب  صخش  نیا  تفگ  درک و  ور  رضاح  نایحیسم  هب  گرزب  دباع  سرپب ، یهاوخ  یم  هچنآ  دومرف 

؟ متسین مالسا  ءاملع  زا  نم  یتفگ  وت  تفگ  درک و  ماما  هب  ور 

.متسین ناداوس  یب  زا  متفگ  نم  دومرف  ماما  یتسه  مالسا  ءاملع  زا  هک  دوش  یم  مولعم  نونکا  یلو 

هچ ره  نوگانوگ  ياه  هویم  ياراد  ابوط  تخرد  مان  هب  تسه  یتخرد  تشهب  رد  دییوگ  یم  امش  منادب  وگب  مراهچ  گرزب  دباع  - 4
؟ دراد ریظن  ایند  رد  یعوضوم  نینچ  ایآ  دوش  یمن  مک  يزیچ  نآ  زا  دنروخ  یم  نآ  زا  نایتشهب 

زا دننک  یم  نشور  نآ  هلیـسو  هب  رگید  اه  غارچ  هچ  ره  هک  تسا  غارچ  ایند  رد  نآ  لثم  يرآ  دومرف  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دـمحم  ماما 
.دوش یمن  مک  وا 

تفگ نارـضاح  هب  يدـنت  اب  درک و  روج  عمج و  ار  دوخ  دوب  هتفر  ورف  بجعت  رد  ماما  تاعالطا  ملع و  يرایـسب  زا  هک  گرزب  دـباع 
: تفگ درک و  ترضح  نآ  هب  ور  سپس  .دهدب  ار  نآ  باوج  دناوتن  امتح  مسرپب  ناشیا  زا  لاؤس  کی  نونکا 

تعاس کی  رد  ود  ره  دندمآ و  ایند  هب  ولق  ود  تعاس  کی  رد  ردام  کی  زا  هک  یـصخش  رفن  ود  زا  هدـب  ربخ  نم  هب  مجنپ  لاؤس  - 5
اهنآ هصق  نآ و  هصق  دـندوب و  یناسک  هچ  اه  نآ  هاجنپ ، دـص و  يرگید  تشاد  لاس  هاجنپ  ندرم  تقو  رد  اـهنآ  زا  یکی  اـما  دـندرم 

؟ تسیچ

ردارب ود  رفن  ود  نیا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  ترضح 
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سپ دندرک  یگدنز  لاس  یس  مه  اب  دندش و  دلوتم  ردام  زا  زور  کی  رد  ود  نیا  هَرْزَع ، ْریَزُع َو  مان  هب  دندوب 

هحفص 50] ]

هدیـسوپ ياه  ناوختـسا  یتقو  دـنا  هدرم  هد  نآ  مدرم  هدـش و  بارخ  هد  نآ  هک  دـید  درک و  روبع  یهد  زا  ْریَزُع  يزور  لاـس  یـس  زا 
هدنز دنادرگ و  یم  رب  هرابود  تمایق  زور  رد  ار  هدیـسوپ  ياه  ناوختـسا  نآ  دنوادخ  هنوگچ  هک  داتفا  لایخ  رکف و  رد  دید ، ار  مدرم 

اج نامه  رد  دنوادخ  تسا  ناسآ  ادخ  يارب  راک  نیا  هک  دنامهفب  تسا  ربمغیپ  هک  وا  هب  دنوادخ  هک  دش  ثعاب  رکف  نیمه  .دنک  یم 
دنوادخ تشذگ  نایرج  نیا  زا  لاس  دص  دیسوپ  شیاه  ناوختسا  یتدم  زا  سپ  داتفا و  نیمز  هب  شندب  درم  وا  درک  ضبق  ار  وا  حور 

یم هابتشا  وت  تفگ  وا  هب  هتشرف  تعاس  دنچ  ای  زور  کی  تفگ  يا  هدیباوخ  ردقچ  دیـسرپ  وا  زا  يا  هتـشرف  طسوت  درک و  هدنز  ار  وا 
تـسا قح  تمایق  زور  داعم و  هک  درک  نیقی  تشگرب و  ایند  هب  بیترت  نیا  هب  وا  يا  هدـیباوخ  اج  نیا  رد  هک  تسا  لاس  دـص  وت  ینک 

دنتفر ایند  زا  مه  اب  شردارب  وا و  زور  کی  تعاس و  کی  رد  سپـس  درک و  رمع  ایند  نیا  رد  هَرْزَع  شردارب  اب  رگید  لاـس  هاگنآ 20 
.درک رمع  لاس  دص  هَرْزَع  شردارب  درک و  رمع  ایند  رد  لاس  هاجنپ  ْریَزُع  هجیتن  رد 

نیا تسا  ردپ  زا  رتگرزب  لاس  رسپ 70  اما  دنا  هدنز  ود  ره  يرسپ  ردپ و  درک  حرطم  نینچ  رخآ  لاؤس  گرزب  دباع  سپس  مشش ، - 6
تسا ربمغیپ  ْریَزُع  نامه  نیا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  ترضح  دوش ؟ یم  هنوگچ 
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یتقو دمآ  ایند  هب  وا  زا  يرسپ  دوب و  هلماح  شرسمه  تقو  نآ  رد  تسویپ  ناگدرم  هب  دنوادخ  تساوخ  هب  یگلاس  یس  رد  یتقو  هک 
ردپ زا  لاس  داتفه  شرسپ  هجیتن  رد  تشاد  لاس  دص  شرـسپ  یلو  هدرک  رمع  لاس  یـس  ایند  رد  دش  هدنز  لاس  دص  زا  سپ  ْریَزُع  هک 

.دوب رتگرزب 

هحفص 51] ]

دباع دندید  نارضاح  ناهگان  هک  تفر  ورف  رکف  بجعت و  رد  نانچ  نآ  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  حیحص  يروف و  ياه  باوج  زا  دباع 
هیلع  ) رقاـب ترـضح  درک ، لاؤس  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما  بصن  لـصا و  زا  دـمآ و  شوه  هب  یتاـظحل  زا  سپ  .تسا  هتفر  شوـه  زا 

.تشاد نایب  ار  دوخ  بسن  مالسلا )

لاؤس ره  تسا  ماش  رد  درم  نیا  ات  ما  هدـیدن  اقآ  نیا  زا  رتملاع  ار  یـصخش  نونکاـت  نم  تفگ  درک و  نایحیـسم  هب  ور  گرزب  دـباع 
[. 17  ] دیربب مهاگتدابع  هب  ارم  دییاین و  نم  غارس  رگید  دیسرپب  وا  زا  دیراد 

هیلع  ) رقاـب ماـما  بیترت  نیا  هب  دـندش و  ناملـسم  وا  زا  يوریپ  هب  زین  نارـضاح  درک و  مالـسا  لوبق  دـباع  نآ  دـننک  یم  لـقن  یـضعب 
.دومن بذج  مالسا  هب  ار  یحیسم  گرزب  نویناحور  ناشیشک و  زا  یعمج  هسلج  کی  رد  دوخ  هاگدیعبت  رد  مالسلا )

.دنهد یم  شرازگ  ماشه  صوصخم  ناسوساج 

مدرم ادابم  هکنآ  سرت  زا  ماشه  دننک  یم  لقن  یـضعب  دـنداد  شرازگ  ماشه  هب  ار  بهار  اب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  تاقالم  يارجام 
سامت وا  اب  دنناوتن  مدرم  ات  دننک ، ینادنز  ار  ترضح  نآ  داد  روتـسد  دنربب  یپ  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ماقم  تمظع  هب  مک  مک  ماش 

هدش ثعاب  ماما  هتسجرب  ياه  یگژیو  دنداد  ربخ  ماشه  هب  یتدم  زا  سپ  یلو  .دوش  شومارف  وا  دای  مان و  هتفر  هتفر  دنریگب و 
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ماما هب  يا  همدص  رهاظ  ظفح  يارب  ماشه  دنا  هدش  بذج  شدوجو  عمـش  رود  هناورپ ي  وچ  مه  هدـیدرگ و  وا  هب  ناینادـنز  مامت  هک 
هنیدم هب  رظن  تحت  ار  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  شرسپ  وا  داد  روتسد  یلو  دیناسرن 

هحفص 52] ]

هار رد  تسا و  رگوداج  رفن  کی  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما  هک  دـندرک  عیاـش  ار  هنادرمناوج  اـن  تمهت  نیا  وا  روتـسد  هب  یتح  دـنربب 
.دندرب هنیدم  هب  ار  ترضح  نآ  شسدقم  تحاس  هب  تبسن  رایسب  ياه  نیهوت  اب  ماجنارس  دریگن  سامت  وا  اب  یسک 

يدوز هب  سپ  دـنا  هدـیدرگ  وا  دـیرم  همه  نادـنز  لها  هک  دـنتفگ : نوعلم  نآ  هب  داتـسرف ، سبح  هب  ار  ترـضح  نآ  رگید  تیاور  هب 
ود هک  مدرم  نایم  رد  دننک  ادن  تسهار  رس  رد  هک  اهرهش  رد  هک  داتـسرف  تعرـس  اب  کیپ  ام  زا  شیپ  .درک  هنیدم  هناور  ار  ترـضح 

نید نایاسرت و  يوس  هب  دندرک  لیم  مدوب  هدیبلط  ماش  هب  ار  ناشیا  نم  هک  دمحم  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  بارتوبا  رگوداج  رـسپ 
.تسا رده  شنوخ  دنک  هحفاصم  ناشیا  اب  ای  دـنک ، مالـس  ناشیارب  ای  دـشورفب ، يزیچ  ناشیا  هب  هک  ره  سپ  دـندرک  رایتخا  ار  ناشیا 

دنداد و یم  مانشد  ار  ام  دنتسب و  ام  يور  هب  ار  اهرد  رهش  نآ  لها  میدش و  رهش  دراو  ام  نآ  زا  دعب  دیسر  نیدم  رهـش  هب  کیپ  نوچ 
ام هب  هقوذآ  رد  دندوشگ و  یمن  رد  دندرک ، یم  هغلابم  ام  نامزالم  هچ  ره  دنتفگ و  ملس ) هیلع و  هللا  یلص   ) بلاطیبا نب  یلع  هب  ازسان 

نانچ ام  دیسرتب  ادخ  زا  هک  دومرف  تفگ و  یم  نخس  ارادم  هب  ناشیا  اب  مردپ  میدیسر  هزاورد  کیدزن  هب  ام  نوچ  دنداد  یمن 
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نآ .دـیئامن  یم  عانتما  ام  هعیابم  زا  ارچ  دـینک  یم  هلماعم  يراـصن  دوهی و  اـب  امـش  میـشاب  ناـنچ  رگا  دـنا و  هتفگ  امـش  هب  هک  میتسین 
تحیصن ار  ناشیا  مردپ  هچ  ره  دیهد  یمن  امش  دنهد و  یم  هیزج  ناشیا  هک  اریز  دیرتدب  يراصن  دوهی و  زا  امش  هک  دنتفگ  ناتخبدب 

.دیوش كاله  امش  نایاپراهچ  امش و  يور  هب  مییاشگ  یمن  رد  دنتفگ  دیشخبن و  يدوس  درک 

هحفص 53] ]

نآ رد  یهوک  نکم و  تکرح  دوخ  ياـج  زا  وت  رفعج  يا  دومرف  دـش و  هداـیپ  دوـمن  هدـهاشم  ار  رارـشا  نآ  رارـصا  نوـچ  ترـضح 
دوـخ ياهـشوگ  رب  تشگنا  درک  رهـش  بناـج  هب  ور  دـمآرب و  هوـک  نآ  رب  ترـضح  .دوـب  فرـشم  نیدـم  رهـش  رب  هک  دوـب  یکیدزن 

بذعم نیدم و  لها  رب  بیعـش  دیدرگ ، ثوعبم  رب  تسا  لمتـشم  تسا و  هداتـسرف  بیعـش  هصق  رد  یلاعت  قح  هک  یتایآ  تشاذگ و 
دومرف سپ  نینموم » متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  هیقب  : » دیامرف یم  یلاعت  قح  هک  اجنآ  ات  دـناوخ  ناشیا  رب  وا ، ینامرفان  هب  ناشیا  ندـیدرگ 

ریغص نز  درم و  شوگ  هب  ار  ادص  نآ  .تخیگنارب  هریت  یهایس  داب  یلاعت  قح  سپ  نیمز  يور  رد  ادخ  هیقب  دنگوس  ادخ  هب  میئام  هک 
.دندرک یم  رظن  ترضح  نآ  بناج  هب  دندمآرب و  اهماب  رب  دش و  ضراع  میظع  تشحو  ار  ناشیا  دیناسر و  ناشیا  ریبک  و 

يا دیـسرتب  ادخ  زا  هک  رهـش  نایم  رد  .درک  ادن  دنلب  يادص  هب  درک و  هدـهاشم  تلاح  نآ  هب  ار  مردـپ  نیدـم  لها  زا  يریپ  درم  سپ 
درک نیرفن  ار  دوخ  موق  بیعش  ترضح  هک  یتقو  رد  هک  تسا  هداتسیا  یعضوم  رد  درم  نیا  هک  نیدم  لها 
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دندیسرت ناشیا  سپ  دش  دهاوخ  لزان  امـش  رب  باذع  نآ  لثم  دیئاشگن  يو  رب  رد  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دوب و  هداتـسیا  عضوم  نیا  رد 
نیا نیدـم  یلاو  سپ  میتفر  نوریب  اج  نآ  زا  رگید  زور  ام  دـنداد و  ماعط  دـندروآ و  دورف  دوخ  لزانم  رد  ار  اـم  دـندوشگ و  ار  رد  و 

مردپ هک  تشون  هنیدم  یلاو  هب  نیعل  ماشه  سپ  .دـیناسرب  لتق  هب  ار  ریپ  درم  نآ  هک  تشون  وا  هب  نوعلم  نآ  .ماشه  هب  تشون  ار  هصق 
.دش لصاو  كرد  هب  ماشه  دیآ  لمع  هب  هدارا  نیا  هک  نآ  زا  شیپ  دنک و  كاله  رهز  هب  ار 

هحفص 54] ]

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تداهش 

هراشا

يذ متفه  هبنـشود  زور  رد  حیتافم  بحاص  یمق  ثدحم  رایتخا  .تسا  فالتخا  ترـضح  نآ  تافو  خیرات  رد  دـیوگ : یمق  ثدـحم 
هتفگ دوب ، کلملادبع  نب  ماشه  تفالخ  مایا  رد  نیا  دـش و  عقاو  هفرـشم  هنیدـم  رد  تفه  هاجنپ و  نس  هب  هدراهچ  دـص و  هجح 114 

ترضح نآ  سدقم  ربق  ماشه و  رما  هب  دیاش  درک و  دیهش  رهز  هب  ناورم  نب  کلملادبع  نب  دیلو  نب  میهاربا  ار  ترضح  نآ  هک  هدش 
(. مالسلا هیلع   ) نسح ماما  دوخ  راوگرزب  يردام  دج  ردپ و  يولهپ  رد  هدش  عقاو  عیقب  رد  قافتا  هب 

هحفص 55] ]

رقاب ترضح  بئاصم  زوس  ناج  رکذ 

ماما نب  ماما  مالسا و  هلبق  نیمجنپ 

مانا دنوادخ  نییبن و  ملع  رقاب 

مامت ردب  وا  تعلط  تمظع  رهپس  رد 

مالس دروآ  شرباج  لسر  متخ  رب  زک 

دوب رهاب  هب  دجم  کلف  رد  شا  هولج 

دوب رقاب  قح  تیآ  فرش  يایرد  رُد 

ملع هدنبات  رتخا  تمظع  رهپس  رد 

ملع هدنشخرد  رهم  فرش  كالفا  ام 

ملع هدنراب  دمآ  مرک  رهب  زا  يربا 
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ملع هدنفاکش  يانعم  هب  ملع و  رقاب 

هدرب شملع  هرهب ز  لس  لیخ  کی  هب  کی 

هدروخ شیاطع  ناوخ  زا  هدئام  یگمه 

دیسر هچ  هیما  لاز  يو  هب  اهمتس  هچ 

دیزی نب  دیلو  میهاربا  ماشه و ز  ز 

دینع موش  همه  لد  زر  همه  موش و  یم  همه 

دیهش رهز  نآ  زا  شدندومن  دنداد و  رهز 

شررش ناج  رب  لد و  رب  دز  هک  رهز  نآ  زا  هآ 

شرگج رب  رگم  درک  رثا  هچ  تبیصم  او 

هحفص 56] ]

: هدومرف تیاور  لامالا  یهتنم  باتک  رد  یمق  ثدحم 

یمارگ دنزرف  يا  هک  دومرف  متفر  ترـضح  نآ  دزن  هب  دوخ  راوگرزب  ردـپ  تافو  بش  رد  هک  دومرف  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح 
رد میامن و  یم  لاحترا  سدق  ضایر  هب  منک و  یم  عادو  ار  یناف  راد  بش  نیا  رد  نم 
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نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  مردـپ  تقو  نیا  رد  دومن و  تلحر  اـقب  ملاـع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  بش  نیا 
تـسد هب  رخآ  تاظحل  دینک  هظحالم  .داد  یلاعت  قح  ياقل  تراشب  ارم  مدـیماشآ و  نم  هک  دروآ  یتبرـش  نم  يارب  هیلع  هللا  تاولص 

( مالسلا هیلع   ) نیسح شراوگرزب  دج  هنشت  بل  دای  هب  یلو  دماشآ  یم  بآ  ادخ  تجح 

تخوس نود  مصخ  روج  شکاپ ز  لد 

دوب نینچ  نیا  نودرگ  راک  میوگ  هچ 

دوب نیا  خرچ  راک  دوب  ات  یلب 

دوب نیک  هب  ناهاوخ  ادخ  اب  هشیمه 

نییآ رفک  ماشه  نارود  هب 

نید ورسخ  نآ  دیشک  تنحم  یسب 

دادیب ناودع و  زا  ماش  زا  ماشه 

داتسرف ینیز  وا  بسا  يارب 

مجنپ بطق  نیز  رب  تفرگب  اج  وچ 

مجنا مه  دش  نازرل  خرچ  مه  مغ  ز 

هحفص 57] ]

هاش نآ  هجحلا  يذ  متفه  زور  هب 

هام نوچ  ربا  ریز  دیدرگ  ناهن 

تسا ناغف  رد  سک  نآ  ره  متام  نیا  زا 

.تسا ناما  رد  تمایق  لاوها  ز 

رقاب ترضح  هحون 

تسا نیمجنپ  ماما  زوسناج  متام 

تسا نیدباعلا  نیز  هشوگ  رگج  لتق 
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شغاد دزوس ز  ناتسود  مامت  بلق 

شغارچ عمش و  یب  ربق  رب  ام  مالس 

درادن رئاز  همطاف  زیزع  ربق 

.دراذگ یم  رس  شتبرت  يور  هب  يدهم 

هحفص 58] ]

هنادواج یگدنز  تداهش  زا  دعب  ماش و  هب  هنیدم  زا  دیعبت  يدنب  عمج  هجیتن و 

رد هکلب  تشادن  نایتوغاط  افلخ و  اب  یطابترا  شزاس و  هنوگ  چـیه  اهنت  هن  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  هک  تسا  نآ  رگنایب  اه  هنومن  نیا 
ظفح هب  تبـسن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هیقت  اه و  کیتکات  تخاـس و  یم  راکـشآ  اـهنآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  ضارتعا  یبساـنم  تصرف  ره 

اب ار  شنادرگاـش  وا و  ور  نیا  زا  دـندوب  كانـساره  ترـضح  نآ  هویـش  شور و  زا  اـهتوغاط  هـک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  شنادرگاـش 
تلاخد تسایس  رد  تشادن  يراک  اهنآ  هب  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  رگا  دنداد  یم  رارق  ناقفخ  روسناس و  رد  متش  برـض و  دیدحت و 

هب يولع  خرـس  عیـشت  يرکف  تضهن  بیقعت  یگنهرف و  بالقنا  اب  لاح  نیع  رد  ماما  دـمآ  یمن  شیپ  زگره  یعـضو  نینچ  درک  یمن 
تیبرت هیملع و  هزوح  لیکـشت  و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تکرب  اـب  دوجو  دـیناسر  تداهـش  هب  ار  وا  هکنآ  اـت  داد  یم  همادا  دوخ  هزراـبم 

مرگ گنج  هچرگ  هنیدم  رد  وا  لقتسم  تاکرح  شور و  هعیش و  يرکف  طخ  نتخادنا  نایرج  هب  عیشت و  هقف  ندرک  هدنز  نادرگاش و 
هیلع  ) رقاب ماما  يدـج  ییورایور  رگناشن  اـه  هماـنرب  نآ  همه  یلو  دوبن  کلملادـبع  نبا  ماـشه  یتوغاـط  هاگتـسد  اـب  ینلع  هزراـبم  و 
هیلع  ) رقاب ترـضح  دوجو  تسناوتن  ماـشه  ماجنارـس  دوب  يوما ) هفیلخ  نیمه   ) کلملادـبع نب  ماـشه  یتوغاـط  هاگتـسد  اـب  مالـسلا )

.دیامن دیعبت  ماش  هب  هنیدم  زا  زیمآ  تناها  یعضو  اب  ار  ترضح  نآ  تفرگ  میمصت  دنک  لمحت  ار  مالسلا )

هحفص 59] ]

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  یسایس  تیصو 

رد ینم  نیمزرس  رد  لاس  هد  نک  فقو  ارم  لاوما  زا  یشخب  هک  درک  تیصو  مردپ  دومرف  مالـسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  ترـضح 
ارچ یتسار  هب  دنیامن  يراز  نم  تیمولظم  يارب  دننک و  هیرگ  يرادازع و  نم  يارب  جح  مسوم 
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رد طقف  درک  تیـصو  ارچ  دـننک  يرادازع  شربق  رانک  رد  هنیدـم  رد  درکن  تیـصو  وا  ارچ  دومن  ار  تیـصو  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
.دنیامنب يرادازع  وا  يارب  ینم  رد  مه  نآ  جح  مسوم 

یقوقح لئاسم  یعامتجا  نآ  رد  هکنیا  ات  دنا  هدمآ  ناهج  فانکا  هکم و  فارطا  زا  مدرم  نوچ  يرادازع  سلجم  نیا  ترضح  روظنم 
.تسا هتشاد  یسایس  هبنج  تیصو  نیاربانب  ددرگ  شور  تیلها  ناماما  تیمولظم  ددرگ و  حرطم 

هیلع  ) ادهـشلادیس يرادازع  نوماریپ  يرجه  رد  مرحم 1400  لوا  بش  رد  مق  ظاـعو  عمج  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما  تاـنایب  زا  یتمـسق 
بتکم ظفح  يارب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هضور  .دیـسر  مالـسا  داد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ادهـشلادیس .داد  تاجن  ار  مالـسا  مالـسلا )

.تسا مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما 

هچ مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلادیس بتکم  دنمهف  یمن  الـصا  اهنیا  ناوخن  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلادیس هضور  دنیوگ  یم  هک  یناسک  نآ 
؟ هچ ینعی  دنناد  یمن  تسا  هدوب 

هحفص 60] ]

.دنا هدرک  ظفح  ار  ام  اه  تبیصم  اه و  هضور  نیا  اب  اهربنم و  نیا  اب  هک  تسا  لاس  نآلا 1400  تسا  هدرک  ظفح  اه  هیرگ  نیا 

یم وهاـیه  یبـتکم  ره  تـسا ، هداد  اـهام  هـب  تـسا ، هدروآ  ءادهــشلادیس  ار  زور  فرح  تـسا و  زور » فرح  ، » ءادهــشلادیس فرح 
« ینیمخ ماما   » .دننزب هنیس  شیاپ  دیاب  .دهاوخ 

هعیش ياقب  زمر  تسا و  هدوب  یچ  ام  يزوریپ  زمر  هک  مینکب  ادیپ  دیاب  ار  يزوریپ  زمر  ام  یهتنم  تسا  زوریپ  قح  .تسا  زوریپ  قح  … 
هدوب زیچان  .تسا  هدوب  مک  شتیعمج  هعیـش  هک  یئاه  نامز  رد  الاح -  اـت  هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  ناـمز  زا  ناـمز ، لوط  نیا  رد 

.نارگید لباقم  رد  دایز  هکنیا  هن  هدوب ، مک  تقو  نآ  اما  تسا ، دایز  دمحلا هللا  الاح  .تسا 

مینیبب دیاب  یعیش  کلامم  یمالسا ، تکلمم  ءاقب  بهذم و  نیا  ءاقب  زمر 
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نیرتالاب هک  یگرزب  ياـهزمر  زا  یکی  .مینک  شظفح  دـیاب  ار  زمر  نآ  اـم  .تسا  هدوب  هچ  مینیبب  دـیاب  ار  زمر  نآ  اـم  .تسا  هدوب  هچ 
هگن .درک  همیب  ار  مالـسا  شدوـخ  لـمع  اـب  .درک  همیب  ار  بهذـم  هیلع  هللا  مالـس  ءادهـشلادیس  .تسا  ءادهـشلادیس  هیـضق  تسا  زمر 

رب يوما و  رب  داد  تسکـش  گـنج  رد  دـش -  هتـشک  وا  هتـشک و  وا  هداد و  تسکـش  درک و  راوـگرزب  نآ  هک  یتـضهن  نآ  .تشاد و 
نیا دیاب  دشاب ، يدازآ  تکلمم  کی  دشاب ، لقتسم  تکلمم  کی  نامتکلمم  میهاوخب  ام  رگا  .دوشب  ظفح  دیاب  تضهن  نآ  نارگید ،

یسلاجم نیا  .مینک  ظفح  ار  زمر 

هحفص 61] ]

ام ياهناوج  نیا  زا  یـضعب  دننکن  لایخ  .تسا  هدوب  سلاجم  نیا  مالـسلا  مهیلع  همئا  روتـسد  اب  تسا و  هدوب  اپرب  خـیرات  لوط  رد  هک 
.دننک یم  هک  تسا  یهابتشا  کی  نیا  مینکن ، رگید  هیرگ  دیاب  ام  الاح  تسا  هدوب  یسلاجم  سلاجم ، نیا  هک 

ار یناسک  دـننک  ریجا  انم  رد  هک  ارهاظ  لاـس   10 دندرک -  تیـصو  دننک  توف  دنتـساوخ  یم  هک  یتقو  هیلع  هللا  مالـس  رقاب  ترـضح 
.تسا يا  هزرابم  هچ  نیا  .دننک  هیرگ  نم  يارب 

هطقن نیمه  نیا  انم -  جـح  مایا  ارچ -  انم  رد  مه  تقو  نآ  ار -  هیرگ  دـنک  هچ  دـهاوخ  یم  تشاد ؟ هیرگ  هب  جاـیتحا  رقاـب  ترـضح 
تسا و ربخ  هچ  هک  دـنیوگ  یم  دـنیآ  یم  مدرم  بوخ  هک  .دـننک  هیرگ  اجنآ  رد  لاس  هک 10  تسا  یناسنا  یناور ، یسایس ، یـساسا 

يوق ار  مولظم  دنک و  یم  مدهنم  ار  ملاظ  بتکم و  نیا  هب  ار  مدرم  سوفن  دهد  یم  هجوت  نیا  .هدوب  روط  نیا  وا  دـنیوگ  یم  تسیچ ؟
البرک .میداد  اهناوج  ام  .دنک  یم 
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.مینک شظفح  دیاب  ار  نیا  ام  .هداد  اهناوج 

 … تسا یعامتجا  یناور ، یـسایس ، هلئـسم  کی  .تسین  هیرگ  ریخ  تسا  هیرگ  هک  دـینکب  لایخ  امـش  دـشاب  روط  نیا  دوش  یمن  نیا 
هچ دینکب ، هیرگ  دیشاب ، هتشاد  عمجم  هکنیا  هب  درک ، رارصا  ردق  نیا  همئا  دراد ؟ هیرگ  هب  جایتحا  هچ  ءادهشلادیس  ترـضح  نیا  سپ 

لایخ دنتفا  یم  هار  اروشاع  مایا  رد  هک  یتاجتسد  نیا  .ار  ام  بهذم  نایعیش  نیا  دنک  یم  ظفح  نیا  هکنیا  يارب  .دینکب 

هحفص 62] ]

، یناوخ هحون  نامه  ینز ، هنیـس  نامه  رتالاب -  هکلب  دوب  قباس  هک  يروطنامه  یـسایس -  ياوتحم  کی  اـب  ییاـمیپهار  اـم  هک  دـننکن 
نیا زا  .دـننکب  هیرگ  همه  دـنناوخب و  هضور  همه  دـشاب  هضور  سلجم  روشک  رـس  ات  رـس  رد  .تسه  ام  يزوریپ  زمر  اهنامه  .اـهنامه 

ار اـهنیا  هدرک ؟ گـنهامه  ار  اـهنیا  یک  .دوشب  گـنهامه  روط  نیا  یتیلم  کـی  هک  دـیراد  غارـس  اـجک  رد  امـش  یچ ؟ رت  گـنهامه 
اروشاع زور  رد  یمالسا  ياهتلم  یمالسا ، ياهروشک  مامت  رد  .هدرک  گنهامه  ءادهـشلادیس  ار  اهنیا  هدرک ؟ گنهامه  ءادهـشلادیس 
یعرـش ریغ  تاهج  دیاب  .دوشب  باسح  دیاب  شا  یعرـش  ریغ  تاهج  هتبلا  .تمظع  نآ  اب  تاجتـسد  نیا  .مدـنچ  متـشه و  اعوسات و  و 

؟ دنک تسرد  یعامتجا  نینچ  کی  دناوت  یم  یک  .اج  همه  اوتحم  نآ  اب  تمظع  نآ  اب  تاجتسد  نیا  .دوشب  باسح  دیاب  شا 

نیمه يزنودنا  دیورب  .طاسب  نیمه  ناتـسودنه  دـیورب  .دنـشاب  گنهامه  روط  نیا  مدرم  نیا  هک  دـیراد  غارـس  امـش  ملاع  ياجک  رد 
.دـننک یم  لافغا  ار  اهناوج  نیا  .دـیهدن  تسد  زا  ار  یگنهامه  نیا  هدرک ؟ گنهامه  ار  اهنیا  یک  .طاسب  نیمه  قارع  دـیورب  طاـسب 

.دنرادن دننک  یم  قیرزت  هک  یئاهنیا  تنطیش  هب  هجوت  ام  لد  فاص  ياهناوج  نیا 
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نیب دمآ و  یبنجا  كاپان  تسد  نیا  هک  دوب  تقو  کی  دننک  یم  اهنیا  هب  قیرزت  مه  اهنیا  دننک  یم  ناشقیرزت  نارگید  اهنآ 

هحفص 63] ]

.دشاب يدوخ  یب  دوخ ، یب  روط  نیمه  هک  دوبن  روط  نیا  .تشاد  ساسا  نیا  .مه  زا  درک  ادج  ار  ناوج  ياهرشق  نویناحور و 

ار اهدنوخآ  نیا  هکنیا  هب  دندرک  قیرزت  .یچ  اه  شارت  شیر  نیا  یچ  اه  یلکف  نیا  هک  اهام -  رـشق  هب  اهام -  هب  دـندرک  قیرزت  یه 
؟ درب ار  شعفن  یک  .دندرک  ادج  مه  زا  ار  اهام  .دندروآ  اه  سیلگنا 

.دننک یم  ادج  مه  زا  ار  ام  روط  نیا  دنربب  ار  ام  تفن  دنتساوخ  یم  هک  ییاهنآ 

ناشلد هچ  ره  یگنهامه  نیا  تفر  نیب  زا  هک  یتقو  دور و  یم  نیب  زا  میـشاب  هتـشاد  اـم  هک  یگنهاـمه  نیا  دـنراذگ و  یم  ناـمرانک 
میراودیما الاح  دوش -  یم  هتفگ  هک  مینیب  یم  تسا  مرحم  کیدزن  هک  مه  زورما  .مینک  یمن  يراک  چیه  مه  ام  دننک و  یم  تساوخ 

الثم دـهاوخب  یئاقآ  کی  رگا  هک  دـنا  هدروخ  يزاب  اـم  لد  كاـپ  ياـهناوج  نیا  زا  یـضعب  هک  دوش  یم  هتفگ  دـشابن -  حیحـص  هک 
دندوب یئاه  نامه  دنفلاخم ، هضور  اب  هک  ییاهنآ  هک  .دنتسین  تفتلم  اهنیا  .تسین  مزال  هضور  رگید  هن  هک  دنیوگ  یم  دناوخب  هضور 

دـنفلاخم و زرواشک  اب  هک  دنتـسه  یئاه  نامه  دـنفلاخم و  رگراک  اب  راک  اب  هک  دنتـسه  یئاه  نامه  .دـندوب  فلاخم  تیناحور  اب  هک 
تسه البرک  هصق  رد  ام  تلم  مامت  رد  هک  یگنهامه  نیا  .دنراد  هگن  لیلذ  ار  ام  دنشودب و  ار  ام  دنهاوخ  یم  هک  دنتسه  یئاه  نامه 

بولق مامت  .ایند  رد  تسا  یناور  رما  نیرتگرزب  ایند و  رد  .تسا  یسایس  رما  نیرتگرزب  نیا 
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اب

هحفص 64] ]

هب هجوت  ام  ياهناوج  مینادب و  دـیاب  ار  نیا  ردـق  میتسه و  زوریپ  یگنهامه  نیا  يارب  ام  میربب  شهار  بوخ  رگا  .دوش  یم  دـحتم  مه 
.دنشاب هتشاد  لئاسم  نیا 

دنربب نیب  زا  ار  رثوم  صاخـشا  یکی  یکی  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  راک  رد  نالا  یئاه  تسد  هک  دنـشاب  اـنعم  نیا  تفتلم  اـم  ياـهناوج 
ياه هضور  نیمه  اه و  هضور  نیمه  دـجاسم و  نیمه  ام  .دـنربب  نیب  زا  شیاوتحم  ار  دـجاسم  دـنربب ، نایم  زا  ار  سلاجم  یکی  یکی 
کی دـنهاوخب  رگید  اـهتلود  رگا  .دـنک  یم  داـجیا  ار  یگنهاـمه  ناـمه  هب  ار  مدرم  هجوـت  اـه  نیمه  اـه ، نـیمه  زاـب -  مـه  یگتفه 

نیا ءادهشلادیس  ار  ام  .تسین  رسیم  ناشیارب  مه  ناموت  درایلیم  اهدص  اب  .ناشیارب  تسین  رسیم  .دننک  ادیپ  اهرـشق  مامت  نیب  یگنهامه 
اه هیرگ  نیمه  مینکن ؟ هیرگ  اـم  مینکن ؟ فساـت  راـهظا  هدرک  گـنهامه  روط  نیا  هک  ءادهـشلادیس  يارب  اـم  هدرک  گـنهامه  روـط 
اه نیمه  ام -  ياهناوج  دنروخن  ار  اهنیا  لوگ  دنریگب  امش  تسد  زا  اب  هبرح  نیا  دنهاوخ  یم  هک  ینیطایش  نیا  لوگ  ار  ام  هتشادهگن 

: تسا نیا  نایاقآ  فیلکت  هدرک -  ظفح  ار  ام  تکلمم  هک  تسا  اه  نیمه  هدرک -  ظفح  ار  ام  هک  تسه 

هک ییاهزیچ  زا  هتبلا  .دنمهوکـش  نز  هنیـس  ياه  هتـسد  دنروایب  نوریب  دنمهوکـش  ياه  هتـسد  تسا  مدرم  فیلکت  دـنناوخب -  هضور 
ار ناشعامتجا  .دننکب  دندرک  یم  هک  يراک  ره  دننزب  هنیـس  دنیایب ، نوریب  اه  هتـسد  اما  .دـننک  زیهرپ  اهنآ  زا  تسه  هچ  الثم  فالخرب 

ار ام  هک  تسا  تاعامتجا  نیا  .دننک  ظفح 

هحفص 65] ]

ششوگ يوت  دنیآ  یم  ار -  لد  فاص  زیزع  ياهناوج  نیا  دسر  یم  ناشلوگ  هتشاد  هگن  ار  ام  هک  تساه  یگنهامه  نیا  هتـشادهگن 
رگید بوخ  هک  دننک  یم 
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باسح ار  شا  یئایند  یعفن  ءادهـشلادیس  يارب  مه  دبا  ات  رگا  ام  هچ ؟ ینعی  مینک  هچ  میهاوخ  یم  هیرگ  .مینک  هچ  میهاوخ  یم  هیرگ 
هک یناسک  میهدب  تسد  زا  دیابن  ار  رگنـس  نیا  ام  .دنک  یم  لصتم  مه  هب  روطچ  ار  بولق  هک  ار  بلطم  یناور  تهج  نیمه  دـینک و 

کی اج  نیا  تشپ  .دنا  هدروخ  يزاب  دنتسه  یحلاص  مدرم  دنتسه و  ام  زا  هک  ییاهنآ  .دنریگب  ام  زا  ار  رگنس  نیا  هک  دنراد  شـشوک 
 … دشاب رادیب  دیاب  ام  تلم  میشاب و  رادیب  دیاب  ام  دشکب و  یهابت  هب  ار  ام  تلم  دهاوخ  یم  هک  تسه  يدسفم  دساف  يزومرم  تسد 

هام نابآ  هبنشراهچ 30 

هرامش 16008  - 1358

هحفص 66] ]

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  ترضح  زیمآ  تمکح  راب و  ررد  تاملک 

هرخالا ایندلا و  مراکم  نم  هثالث 

کملظ نمع  وفعت  نا  . 1

کعطق نم  لصت  و  . 2

کیلع لهج  اذا  ملحت  و  . 3

.دوب دهاوخ  ترخآ  ایند و  تنیز  يدنمجرا و  مراکم و  زا  هک  تسا  رادرک  راک و  - 3

کملظ نم  نع  وفعت  نا  لوا 

.تسا ماقتنا  زا  رت  نیریش  وفع  تذل  اریز  یئامنب  یشوپ  مشچ  وفع 

دوجو هب  هدـیدع  تالکـشم  جـنر و  هچ  لاس  تدـم 13  رد  هکم  ناتـسرپ  تب  نایفـسوبا و  یتح  هکم  لـها  یمومع  وفع  زراـب  هنومن 
دندوب لاحـشوخ  مالـسا  نارـسفا  ادخ  لوسر  نازابرـس  .درک  رداص  یمومع  وفع  هکم  حـتف  عقوم  رد  دـندرک  دراو  راوگرزب  نینزان و 

هدرک نوریب  اج  نآ  زا  ار  ادخ  لوسر  ادخ و  نانمشد  هک  ار  يا  هکم  نیمزرس  دنتسناوت  نوچ  دنتـشاد  ینامداش  دندناوخ و  یم  دورس 
.دنیامن حتف  دندوب 

تراسا زور  راتشک و  زور  زورما  دز  یم  دایرف  نانمشد  سرت  باعرا و  يارب  وا  دوب  هدابع ) نب  دعس   ) تسد رد  يزوریپ  حتف و  مچرپ 
شیرق لاعتم  دنوادخ  تسا  هکم  لها 
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ادـخ لوسر  روضح  مدرم  بناج  زا  نایفـسوبا  دـندیزرل  یم  دندیـسرت و  یم  سرت  زا  نانمـشد  هک  لاـح  نیا  رد  تسا  هدرک  راوخ  ار 
دمآ و

هحفص 67] ]

يراد و يرکف  نینچ  رگا  دـناوخ  یم  نینچ  هداـبع  نب  دعـس  هک  دنـشکب  ار  مدرم  هک  يا  هداد  روتـسد  اـیآ  هللا  لوسر  اـی  درک  ضرع 
هک ادـخ  لوسر  صاخـشا  نیرت  محر  اب  یمدرم و  نیرتوکین  وت  اریز  رذـگب  هشیدـنا  رکف و  نیا  زا  مسق  ادـخ  هب  ار  وت  يراد  يدـصق 

سکع رب  دنلب  يادص  اب  هداتسیا و  تیعمج  نایم  رد  دنک  هدایپ  ار  یقالخا  تاروتـسد  دیاب  یم  تسا و  یقالخا  ياه  هیاپ  راذگ  ناینب 
راـک زا  ار  هداـبع  نب  دعـس  .تسا  تشذـگ  تمحرم و  فطل و  زور  زورما  همحرلا  موی  مویلا  دومرف : دـندرک  یم  رکف  مدرم  هک  هچنآ 

همحرلا موی  مویلا  وگب  دنلب  يادص  اب  یلع  ای  دومرف : داد و  یلع  ترـضح  تسد  هب  ار  گرزب  بصنم  نیا  درک و  رانکرب  يراد  مچرپ 
اب درک  شرافـس  هاگنآ  دومن  مالعا  ار  ادخ  لوسر  تراشب  داتفا و  هار  مدرم  نایم  رد  تفرگ و  ار  مچرپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 

تسد دیسر و  مارحلادجسم  برد  هب  دش و  هکم  دراو  راعش  نیمه  اب  دنشاب  گنج  ددص  رد  اهنآ  هکنآ  رگم  دننکن  گنج  سک  چیه 
دنناـم شیرق  زا  يداـیز  عمج  هدـحو  هدـحو  هللا  ـالا  هلا  ـال  دومرف : ءادا  ار  تـالمج  نیا  تشاذـگ و  دجـسم  رد  فرط  ود  هب  ار  دوخ 

هیلع و هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  دشاب  هنوگچ  اهنآ  اب  ادخ  لوسر  راتفر  هک  دندوب  نارگن  همه  دنتـشاد  روضح  هیواعم  نایفـسوبا و 
هچ امش  اب  نم  دینک  یم  لایخ  شیرق  يا  دومرف : درک و  ناشیا  هب  ور  ملس )
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فـسوی یخا  لاق  الا  مکل  لوقا  ام  لاق  و  ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یکبق میتسین  راودیما  يزیچ  یبوخ  یکین و  زج  هب  دنتفگ  منک  یم 
میوگ یمن  مه  نم  دومرف : دش و  يراج  ادخ  لوسر  کشا 

هحفص 68] ]

دب یلو  .تسا  نیمحارلا  محرا  وا  دشخب و  یم  ار  امش  دنوادخ  تسین  یشنزرس  امش  رب  تفگ : فسوی  ترضح  مردارب  ار  هچنآ  رگم 
هیهت میظع  رگـشل  دیدومنن  تعانق  نیمه  هب  زاب  دیدرک و  جراخ  مهاگداز  زا  دیدومن و  درط  هدرک و  بیذکت  ارم  دیدوب  یناگیاسمه 

( دوخ ناردارب  زا  فسوی  تشذگ  وفع و   ) دننام هب  .دیدازآ  دیورب  ءافلطلا  متناف  اوبهذا  دیدرک  گنج  نم  اب  و 

نوچ دـندمآ  رـصم  هب  مدـنگ  نتفرگ  يارب  یطحق  لاس  رد  شناردارب  دیـسر  ماقم  هب  دـش و  رـصم  زیزع  هکنآ  زا  دـعب  ربمغیپ  فسوی 
ود نآ  زا  یکی  یلب  دـنتفگ  تسا  رگید  ردارب  ود  ار  امـش  ما  هدینـش  تفگ : دوبن  هارمه  اهنآ  اب  تسا  فسوی  يردام  ردارب  هک  نیماینب 

شیپ رد  وا  دنک  یمن  رود  دوخ  زا  تشاد  فسوی  هب  نامردپ  هک  یتبحم  طرف  زا  ار  يرگید  درک و  هراپ  ار  وا  گرگ  هک  دوب  فسوی 
میهد یمن  امـش  هب  مدـنگ  دـیرواین  ار  نآ  مود  هبترم  يارب  رگا  تفگ : داد و  اه  نآ  هب  هلغ  يداـیز  رادـقم  نآ  زا  سپ  هدـنام  شردـپ 

ردپ شیپ  هک  یتقو  فسوی  ناردارب  .دیراذگب  ناشراب  نایم  رد  دـندوب  هدروآ  مدـنگ  تمیق  ناونع  هب  هک  ییالاک  داد  روتـسد  یناهنپ 
رـصم هب  دوخ  هارمه  هب  ار  وا  دـنداد  نیماینب  ظـفح  هب  عجار  هک  یناـمیپ  اـب  دـناسر و  بوقعی  ضرع  هب  ار  رـصم  زیزع  نخـس  دـندمآ 

زا سپ  ترضح  نآ  دندیسر  مالسلا ) هیلع   ) فسوی تمدخ  یگمه  دندروآ 
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نیماینب رگم  دنتسشن  همه  دننیشنب  هرفس  کی  رس  رب  دنردام  کی  زا  هک  يردارب  ود  ره  دومرف : دنروایب  اذغ  داد  روتسد  ناردارب  رادید 
وا هب  فسوی  دوب  هداتسیا  روطنامه  هک 

هحفص 69] ]

وا گرگ  دنیوگ  یم  ناشیا  هک  متشاد  يردام  ردارب  کی  تسین  يردام  يردارب  ارم  اهنیا  نایم  رد  داد  خساپ  ینیـشن  یمن  ارچ  تفگ 
هداهن یمان  دوخ  نارسپ  زا  مادک  ره  هدیسر  مه  هب  رـسپ  دنچ  ارم  تفگ : يدش  كانهودنا  وا  نارجه  رد  ردقچ  دیـسرپ  هدرک  هراپ  ار 

.دشاب فسوی  مردارب  زا  یناشن  هک  ما 

.دش ادیپ  نادنزرف  هسوب  یشوغآ و  مه  هب  لیم  ار  وت  يردارب  نینچ  زا  رگم  تفگ :

دیحوت هملک  هب  هدنیوگ  هک  یـشاب  هتـشاد  ینادـنزرف  دـنامب  وت  زا  يراگدای  هکنیا  يارب  داد  روتـسد  مراد  یحلاص  ریپ و  ردـپ  تفگ :
فـسوی ما  هدـیمان  نوـخ  ار  یموـس  نهاریپ  ار  یمود  گرگ  یکی  ار  رـسپ  هس  ما  هدرک  ار  راـک  نیا  وا  ناـمرف  هب  نک  جاودزا  دنـشاب 

دولآ نوخ  نهاریپ  وا  زا  ما  هرطاخ  نیرخآ  متشاد و  تسود  یلیخ  ار  مردارب  نوچ  تفگ  يدرک  رایتخا  هچ  يارب  ار  اهمان  نیا  دیـسرپ 
شومارف زگره  منکب و  وا  زا  يداـی  مدز  یم  ادـص  ار  دوخ  نادـنزرف  تقو  ره  متـساوخ  درک  هراـپ  ار  نآ  گرگ  دـنتفگ  یم  هک  دوـب 

.میامنن

قاطا هب  ار  نیماینب  میروخب  اذغ  مه  اب  نم  هرفـس  رب  رگید  قاطا  رد  ایب  تسین  يردام  ردارب  اهنیا  نایم  رد  ار  وت  نونکا  تفگ : فسوی 
يردارب بوخ  وت  تفگ  تفرگ  ارف  ار  نیماـینب  ناگدـید  کـشا  مشاـب  وت  ردارب  فـسوی  ياـج  هب  مهاوـخ  یم  نم  تفگ  درب و  رگید 

فسوی ياج  هک  يا  هدماین  دوجو  هب  لیحار  مردام  بوقعی و  مردپ  زا  هک  سوسفا  اما  یتسه 
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درک هیرگ  هب  عورش  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  نیماینب  دروایب  بات  تسناوتن  زیزع  اج  نیا  رد  يریگب  ار 

هحفص 70] ]

هاگن يدزد  ناونع  هب  ار  نیماینب  هک  درک  مهارف  ار  يا  هلیسو  هاگنآ  وگم  يزیچ  تناردارب  هب  یلو  مفـسوی  نم  شابم  نیگمغ  تفگ  و 
همان داتـسرف و  ار  دوخ  نادنزرف  موس  هبترم  يارب  بوقعی  ما  هتـشاد  هاگن  ار  وا  هدرک  يدزد  ترـسپ  نوچ  تشون  بوقعی  هب  تشاد و 

.تشون نومضم  نیا  هب  ابیرقت  يا 

ییاهتبیـصم هک  تسا  لاس  تسیب  تدم  .دـنک  یم  شیامزآ  ار  ام  تمعن  الب و  رد  دـنوادخ  هک  میتسه  يا  هداوناخ  ام  رـصم  زیزع  يا 
هدـهاشم اـب  دـش  یم  بوسحم  مناگدـید  رون  لد  هوـیم  هک  دوـب  فـسوی  مدـنزرف  نداد  تسد  زا  اـهنآ  لوا  دـسر  یم  یپ  رد  یپ  ارم 

هب لد  فسوی  زا  دعب  دش  دیفـس  ممـشچ  هک  مدرک  هیرگ  ردق  نآ  وا  رجه  رد  تدم  نیا  تشگ  یم  هدودز  مرطاخ  زا  جنر  شراسخر 
زگره هداوناخ  ام  زا  دیا  هتشاد  هگن  دزد  ناونع  هب  امش  زین  ار  وا  ما  هدینـش  کنیا  دوب  نم  یلـست  هیام  وا  مدوب و  هدرک  شوخ  شردارب 

.یهدب ام  هب  نازرا  خرن  اب  وکین  مدنگ  یتسرفب و  رتدوز  شناردارب  اب  ار  وا  يرازگ  تنم  ام  رب  مهاوخ  یم  وت  زا  دنز  یمن  رس  يدزد 

درک هیرگ  یتعاس  تفر  رگید  قاطا  هب  دراد  هگن  ار  دوخ  تسناوتن  همان  ندـناوخ  زا  سپ  دـنداد  فسوی  هب  ار  همان  ناردارب  هک  نیمه 
رصم زیزع  يا  رضلا ) انلها  انـسم و  زیزعلا  اهیا  ای  : ) دنتفگ شناردارب  نتـشگرب  زا  سپ  تشگزاب  هداد  وشتـسش  ار  دوخ  تروص  هاگنآ 

هد مامت  ار  ام  هنامیپ  میا  هدروآ  كدنا  يا  هیامرس  کنیا  هتفرگارف  یگنسرگ  یتخس و  ار  ام  هداوناخ 

هحفص 71] ]

هب

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


هقدـص دـهد  یم  شاداپ  دـنوادخ  مدـنگ ) هداد  ناوارف  هب  ای   ) نامردارب ندرک  دازآ  رب  امن  لضفت  ام  رب  نکم  هاـگن  اـم  هیامرـس  یمک 
.ار ناگدنهد 

: دنتفگ نخس  نیا  ندینـش  زا  بوقعی  نادنزرف  دیدرک  هچ  ینادان  ماگنه  رد  شناردارب  فسوی و  اب  هک  دیروایب  رطاخ  هب  تفگ : زیزع 
ناهج راگدرورپ  دشاب  ابیکـش  راکزیهرپ و  سک  ره  داهن و  تنم  ام  رب  دـنوادخ  تسا  نیماینب  مردارب  نیا  مفـسوی و  نم  دومرف : يرآ 

.دراذگ یمن  هدوهیب  ار  ناراکوکین  شاداپ 

رب دیشابن  نیگهودنا  ینعی  َمْوَْیلا ) ُمُْکیَلَع  َبیْرثَت  ال  : ) تفگ اهنآ  باوج  رد  فسوی  دنتـساوخ  شزوپ  دوخ  هتـشذگ  رادرک  زا  ناردارب 
.تسا نیمحارلا  محرا  وا  دشخب و  یم  ار  امش  دنوادخ  زورما  تسین  یشنزرس  امش 

تیاور دنچ  زا  يروآ  عمج 

کملظ نمع  رفعت  نا  هرخالا  ایندلا و  مراکملا  نم  هثالث  مالسلا ) هیلع   ) رقابلا لام 

کیلع لهج  اذا  ملحت  کعطق و  نم  لصت  و  - 1

هب هدرک  متـس  وت  رب  هک  یـسک  زا  ینک  وفع  هکنآ  یکی  لوا  تسترخآ  ایند و  یـشنم  گرزب  مراکم و  زا  هک  تسا  رادرک  راـک و  هس 
.ینک راذگاو  ادخ 

کعطق نم  لصت  - 2

داجس ترضح  زا  نم  دیوگ  یم  یلامث  هزمحوبا  دیسر  يورخا  شاداپ  هدرک -  وت  محر  عطق  یسک  ای  ینک  دنویپ  هلص و  هکنیا  رگید 
مدینش مالسلا ) هیلع  )

هحفص 72] ]

زا یچراج  هاـگنآ  دروآ  یم  درگ  نیمزرـس  کـی  رد  ار  نیرخآ  نیلوا و  لاـعتم  دـنوادخ  دوش  یم  زیخاتـسر  زور  هک  یتقو  دومرفیم :
دننیب یم  ار  نانآ  ناگتشرف  دنزیخ و  یم  رب  مدرم  ناماگـشیپ  لاح  نیا  رد  يراوگرزب  لضف و  لها  دنیب  اجک  دهد  یم  ادن  ادخ  بناج 

.تسا هدوب  هچ  امش  زایتما  لضف و  دنیوگ  یم  و 

انمرح و نم  یطعن  انعطق و  نم  لصن  انک  نولوقیف  )
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دندرک و یم  مورحم  ار  ام  هک  یناسک  هب  دـیرب و  یم  ام  زا  هک  یـسک  ره  اب  میتسویپ  یم  ام  دـنیوگ  یم  باوج  رد  انملظ ) نمع  اوفعن 
.دوش یم  هتفگ  ناشیا  هب  لاح  نیا  رد  دنتشاد  یم  اور  متس  ام  هرابرد  هک  یناسک  زا  میتشذگ  یم 

[. 18  ] .دییآ رد  تشهب  هب  دیتفگ  تسار  هنجلا ) ولخدا  متقدص  )

کیلع لهج  اذا  ملحت  و  - 3

ترـضح دوخ  زراب  هنومن  دوش  راتفر  وت  اب  ینادان  لهج و  يور  زا  هاگ  ره  ینک  ملح  نک و  هشیپ  يروبـص  يراـبدرب و  ملح و  ياراد 
درم اب  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ترـضح  راتفر  قادصم  يرابدرب  ملح و  زا  یکاح  هک  یثیدح  تبـسانم  نیدب  دشاب  یم  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب
هیلع  ) رقاب ترـضح  رـضحم  رد  تراـسج  يور  زا  ینارـصن  درم  یتقو  کـی  رد  درک  وگ  تفگ و  ترـضح  اـب  هناروسج  هک  ینارـصن 

: تفگ مالسلا )

هحفص 73] ]

هکلب تسا  نینچ  هن  دومرف  ترضح  یتسه  واگ  وت  ینعی  مهاوخ  یم  ترذعم  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ترـضح  زا  فلؤم  اجنیا  رقب ) تنا  )
زینک رسپ  وت  درک  ضرع  هدوب  وا  هفرح  نیا  اهتفرح ) کلذ   ) دومرف یشاب  یم  زپشآ  ینعی  هخابط  رسپ  وت  درک  ضرع  مشاب  یم  رقاب  نم 

.دراد هدنزرمآ  درذگ  رد  وت  تیصعم  زا  ادخ  یئوگم  غورد  یتفگ  هچنآ  رگا  دومرف : یتسه  نابز  دب 

وا  ) تفرگ یناملسم  دش و  نارگن  تسا  نوریب  رـشب  تقاط  زا  يراوگرزب  يرابدرب و  ملح و  نیا  ینارـصن  درم  نوچ  دیوگ  یم  يوار 
لضفا قیقحملا  ءاملعلا و   ) ناطلس بانج  فیرش  قلخ  نیا  رد  ترضح  نآ  هب  ندرک  ادتقا  دیوگ  فلوم  دش ) ناملـسم  دروآ و  نامیا 

هرس سدق  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  بانج  یسودقلا  ضیفلا  وذ  نیملکتملا  ءامکحلا و 

دیسر شتسد  هب  ذغاک  يزور  هک  هدش  لقن 
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بلک نب  بلک  ای  هک  دوب  نآ  رد  تشز  حیبق و  هملک  نیا  هلمج  زا  تشاد  ناشیا  هب  یئوگدب  تشز و  تاملک  نآ  رد  هک  یـصخش  زا 
تارابع تناتم و  هب  ار  نآ  باوج  دومرف  هعلاطم  دـناوخ و  ار  ذـغاک  نیا  نوچ  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  موحرم  گس  رـسپ  گس 

شیاه نخان  دور و  یم  هار  اپ  تسد و  راهچ  هب  گس  اریز  تسین  حیحـص  نیا  گس  يا  نم  هب  اطخ  وت  لوق  هک  دومرف  موقرم  شوخ 
دننام هکنآ  هن  تسا  ناـیامن  رهاـظ و  ما  هرـشب  دور و  یم  هار  هداتـسیا  تسار  ینعی  هماـقلا ) بصتنم   ) نم نکل  تسا و  زارد  لـیوط و 

میوگ یم  نخس  ینعی  مکحاض  قطان و  تسا و  نهپ  میاه  نخان  مشاب  هتشاد  مشپ  بلک 

هحفص 74] ]

وحن نیمه  هب  تسا  گـس  صاوخ  لوصف و  فـالخ  هب  تسا ) نم  رد  هک  یـصاوخ  تازیمم و   ) لوـصف و نیا  سپ  منک  یم  هدـنخ  و 
[. 19  ] .تشاذگ ینامیشپ  رد  وا  تشاگن و  ار  وا  ذغاک  باوج 

شناد قفا  رد  تیالو  تماما و  هولج 

ملع و تیبرت  میلعت و  شزرا  رد  دـنچ  یتاکن  تایاور و  هب  ار  مرتحم  ناگدـنناوخ  امـش  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ترـضح  باتک  نایاپ  رد 
.مرادب فوطعم  شناد 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  ترضح 

هب هک  تشاد  دهاوخ  ار  یشاداپ  نامه  دهد  میلعت  نانآ  هب  ار  اهشزرا  دیاشگب و  اهناسنا  يور  رب  تداعس  تیاده و  زا  يرد  یسک  ره 
.دوش مک  ناشیا  شاداپ  زا  هکنآ  یب  دریگ  قلعت  نانآ  هتسیاش  لمع  ناگتفای و  تیاده 

هحفص 75] ]

حور هیذغت  هرابرد  ادیکا  رادشه 

هـس يزور  ینامـسج  يورین  نیمات  يارب  هک  يروط  نامه  دراد ، جایتحا  اذغ  هب  مه  حور  دراد ، جایتحا  اذغ  هب  ندب  هک  يروط  نامه 
حبص و زامن   ) نامه حور  ياذغ  دراد ، اذغ  هب  جایتحا  راب  هس  يزور  هنابش  امازلا  مه  حور  مینک  یم  هیذغت  ماش  راهن و  هناحبـص و  راب 

( تسا تابیقعت  نآرق و  توالت  هیعدا و  راکذا و  برغم و  رهظ و 

یتسیاب مه  حور  ياذـغ  نیمأت  يارب  مینک  بانتجا  ملاسان  دـساف و  ياذـغ  زا  نت  مسج و  ظفح  يارب  مینک  یم  یعـس  هک  روط  ناـمه 
نآ ياه  ملیف  هدـننک و  هارمگ  ياهباتک  ندـناوخ  تایوغل و  تایهنم و  تشز و  ياـهفرح  نآ و  نتفگ  تبیغ و  ندینـش  زا  مینک  یعس 
هب موکحم  ماجنارـس  رامیب و  ار  ندـب  دـساف  ياذـغ  هک  يروط  نامه  میئامن ، بانتجا  زیگنا  هدـسفم  صاخـشا  اب  ینیـشن  مه  ینانچ و 

هفیرـش هیآ  لومـشم  دزاس و  یم  فرحنم  دـشاب  یم  هللا  تیب  هک  ار  بلق  رامیب و  ار  حور  مه  یحور  ملاـسان  ياذـغ  دـنک  یم  گرم 
هک داهن  ناشیا  ياهمـشچ  اهـشوگ و  رب  هدرپ  اهلد و  رب  رهم  ادـخ  رهق  هواشغ » مهراصبا  یلع  مهعمـس و  یلع  مهبولق و  یلع  هللا  متخ  »

تداعس قیاقح و  مهف 
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.دوب دهاوخ  تخس  یباذع  تمایق  رد  ار  ناشیا  دننک و  یمن  كرد  ار  یهلا 

.ریغ تسادخ و ال  دصق  راهطا  همئا  ياهباتک  نتشون  هک  مرکاش  ار  ادخ 

تیلاعف نیا  نیقی  مدیشک  اه  تمحز  هتـشاد و  شـشوک  شالت و  منادنزرف  ندرک  گرزب  یگدنز و  همادا  يارب  مرمع  لوط  تدم  رد 
وگخساپ مه  یهلا  لدع  همکحم  رد  یتسیاب  درادن و  هتشادن و  متمایق  ربق و  يارب  یعفن  اهنت  اه  شالت  اه و  ششوک  اه و 

هحفص 76] ]

 - مرادـن يا  هدـننک  عناق  باوج  یهلا  وفع  هب  دـیما  مشچ  يدرک  فرـص  یهار  هچ  رد  يدرک و  شاعم  بسک  یهار  هچ  زا  هک  مشاب 
تقو رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  زا  یگلاس  نس 25  رد  هک  تسا ، مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترـضح  هناخ  رد  مدیما  اهنت  طقف 

هدومن ار  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم همئا  تایاور  غیلبت  ماکحا و  جیورت  نید و  تمدخ  تساوخرد  عرـضت  لاح  اب  ترـضح  زا  عادو 
.مشاب

ریدـقت نادـنز  هب  دـمآ  تفر و  زا  هدـیدع  ثداوح  رد  ماگ  هب  ماگ  لاس  هاجنپ  تدـم  نیا  رد  هک  مرـسمه  تامحز  زا  دـیاب  ناـیاپ  رد 
.دیامرف تمحرم  ریخ  يازج  باتک  پاچ  راک  ناگدننک  تدعاسم  ریقح و  هدنب  نیا  اب  دنوادخ  تسا  لصاح 

نیملاعلا بر  ای  نیمآ 

یئاضر فلوم 

هحفص 78] ]

مالسلا هیلع  رقاب  ترضح  مجنپ ، ماما  متفه : موصعم  تاصخشم 

یلع نب  دمحم  مان :

( .تشاد ص )  ) ادخ لوسر  هب  تهابش  اریز   ) هیبش نیما و  يداه ، رکاش ، رقاب ، فورعم : بقل 

، ردام هیحان  زا  مه  ردپ و  هیحان  زا  مه  ترضح  نآ  ور ، نیا  زا  ع .))  ) یبتجم نسح  ماما  رتخد   ) همطاف و  ع )  ) داجـس ماما  ردامو : ردپ 
.تسا بوسنم  مشاه  ینب  هب 

هنیدم رد  يرجه  لاس 57  رفص  موس  ای  بجر  لوا  دلوت : لحم  تقو و 

نس 57 رد  لاس 114 ه ق  هجحیذ  هبنشود 7  زور  تداهش : لحم  تقو و 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیسر تداهش  هب  هنیدم  رد  هدش و  مومسم  هیما ) ینب  هفیلخ  نیمهد   ) کلملادبع نب  ماشه  روتسد  هب  یگلاس ،

عیقب ناتسربق  رد  هنیدم  فیرش : دقرم 

: شخب هس  رد  یگدنز : نارود 

ع)  ) نیسح ماما  شدج  اب  زور  ود  هام و  شش  لاس و  هس  - 1

ع)  ) داجس ماما  شردپ  اب  زور  هدزناپ  لاس و  راهچ  یس و  - 2

؛ دوب هدمآ  تسد  هب  يرکف  تضهن  يارب  ییاه  تصرف  هک  هرود  نیا  رد  .تماما  تدـم  زور  هام و 12  هد  هام و  هد  لاـس و  هدزون  - 3
.دومن یگنهرف  بالقنا  عیشت و  شرتسگ  ماکحتسا و  درگاش و  تیبرت  تهج  رد  ار  هدافتسا  لامک  ع )  ) رقاب ماما 

( يوما توغاط  نیمشش   ) کلملادبع نب  دیلو  - 1 نامز : يافلخ 

کلملادبع نب  ماشه  کلملادبع 5 - نب  دیزی  زیزعلادبع 4 - نب  رمع  کلملادبع 3 - نب  نامیلس  - 2

یقرواپ

ایبنا 1 ي 72. هروس ي  [ 1]

.لامالا یهتنم  یفاک ج 1 ص 496  لوصا  [ 2]

لامالا ج 2 ص 58. یهتنم  [ 3]

(. مالسلا هیلع   ) رقاب ماما  همان  یگدنز  يدراهتشا  یفاک ج 1 ص 469  لوصا  [ 4]

دیفم ج 1 ص 165. داشرا  [ 5]

نینموملا ص 117. سلاجم  میدق 15 ص 141  هعیشلا ط  نایعا  [ 6]

.يدراهتشا مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  باتک  زا  یفاک ج 6 ص 226  عورف  [ 7]

يدراهتشا ص 69. باتک  زا  ص 257  ارولا -  مالعا  [ 8]

.مایرلا عیاقو  [ 9]

.لاجرلا هتفرعم  مایرلا -  عیاقو  [ 10]
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راحب ج 4 ص 209. راحب ج 46 ص 274  [ 11]

لاجرلا ج 2 ص 26. سوماق  راحب ج 46 ص 194  [ 12]

.راجم كردم  راحب ج 46 ص 192  [ 13]

راحب ج 45 ص 351. [ 14]

.خیراوتلا بختنم  يربط و  خیرات  [ 15]

.بختنم رد  یحیرط  [ 16]

يدراهتشا ص 100. هیآ ا …  یناگدنز  باتک  زا  لقن  [ 17]

هیمالسا ص 3. پاچ  یفاک ج 3  لوصا  [ 18]

[19]
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لامالا ج 2 ص 62. یهتنم  ج 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


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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