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مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

 ، شافک همجرت :  نانبل ؛  ياملع  زا  یعمج  ناگدنسیون  مالـسلا /  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  یناگدنز  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.اضردیمح

.1379 دباع ، نارهت :  رشن :  تاصخشم 

ص 47 يرهاظ :  تاصخشم 

ناناوجون 4) هژیو   : ) تسورف

؛ )  هرود  ) 3-34-7077-964 هرود ؛ )   ) 3-34-7077-964 هرود ؛ )   ) 3-34-7077-964 هرود ؛ )   ) 3-34-7077-964 کباش : 
لایر 2500 8-23-7077-964

یلبق یسیون  تسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لایر  2500:1380 مود :  پاچ  تشاددای : 

سیونریز تروص  هب  همان  باتک  تشاددای : 

ناناوجون تایبدا  3ق -- .   - 50 مود ،  ماما  ع ،)   ) یلع نب  نسح  عوضوم : 

مجرتم  - ، 1340 اضردیمح ، شافک ،  هدوزفا :  هسانش 

ز9 1379  / BP40 هرگنک :  يدنب  هدر 

952  [/ 297[ج ییوید :  يدنب  هدر 

م 17083-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نیفلؤم همدقم 

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

نامیا و رون و  يوس  هب  دـناهرب و  كرـش  رفک و  ياه  یکیرات  زا  ار  تیرـشب  هک  درک  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هلادـبع  نب  دـمحم 
: دومرف رما  دوخ  لوسر  هب  نینچ  نیا  هک  هاگنآ  دنک و  تیاده  دیحوت 
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.تیب لها  نتشاد  تسود  رگم  مهد  یمن  رارق  شاداپ  رجا و  يزیچ  يارب  »

يراوشد اه و  یتخس  دندش و  هجاوم  يردبرد  هجنکش و  لتق ، اب  یگدنز  رد  هک  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هب  یتسود  تدارا و  راهظا 
یلکش هب  اهنآ  هانگ  یب  ناوریپ  مه  دوخ و  مه  دنتشاد ، هگن  زار  دندرک و  هشیپ  ربص  دنتشاد  هک  هچنآ  رب  دندیـشچ و  ار  یگدنز  ياه 

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

دیاب یسک  ره  ددرگ  زاغآ  زور  هاگره ، و 
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ندناسانش تهج  رد  یـشالت  ات  دزادرپب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یگدنز  زا  كدنا  ولو  یبلاطم  رـشن  هب 
.دشاب اهناسنا  دمآرس  هتسجرب و  دارفا  نیا 

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

.دشاب

« مالـسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما   » هب هک  هعومجم  نیا  زا  مراـهچ  تمـسق  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  یگدـنز  اـب  ییانـشآ  ياتـسار  رد 
.ددرگ یم  نازیزع  امش  روضح  میدقت  دراد ، صاصتخا 

هحفص 7] ] 

یگرزب يارب  يا  هناخ 

تلزنم زا  هک  یلاح  رد  دندومن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شردپ  زا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  يراگتساوخ  هب  مادقا  باحصا 
نآ مامت  زین  ربمایپ  .دوب و  ملاـع  ناـنز  رورـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  نت  هراـپ ي  وا  .دنتـشادن  یهاـگآ  يو  يـالاو  ردـق  و 
.داد ناشن  هجوت  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اهزور  زا  يزور  .دـندومن  یم  در  ار  اهتـساوخرد 
یم در  ار  اهنآ  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندومن و  یم  مادقا  يراگتساوخ  هب  باحصا  زا  یـضعب  هنوگچ  دید  هک  یتقو 

ترضح رب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هکنیا  زا  لبق  .دش  ادیپ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  زا  يراگتـساوخ  هب  یلیم  وا  رد  اذل  دومن - 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هب  ارنآ  هدومن و  یتسد  شیپ  لییربج  دزاس ، هاگآ  دوخ  تین  زا  ار  يو  دوش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

كاپ و دنوادخ  هک  هدومن  غالبا  هلآ  هیلع و 
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ییادخ رما  نیا  هک  هدش  تیاور  .تسا  هدروآرد  جاودزا  دقع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مالـسلااهیلع و  همطاف  ترـضح  هزنم 
یحو وت  رب  هبترم  گرزب  دنوادخ  دمحم  يا  هک … (  هدمآ  حیحـص  صن  رد  هک  روطنامه  هدـش  لزان  سدـقم  یحو  نابز  هب  هدوب و 

رد ار  اهنآ  وت  سپ  ما  هدروآ  رد  اهنامـسآ  رد  جاودزا  دقع  هب  بلاطیبا  نب  یلع  اب  ار  وت  رتخد  همطاف  نم  هک  دیوگ  یم  و  دتـسرف ، یم 
[ . 1 ( ] .نزب دنویپ  نیمز 

هداد وا  هب  یبایفرش  هزاجا  دنز و  یم  ار  دوب  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هملـس  ما  هناخ ي  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
دیامرف یم  دنک و  یم  نخس  هب  عورـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دنیـشن  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رانک  رد  دوش و  یم 

ره هـک  زیرب  نوریب  تسوـت  نورد  رد  هـچنآ  نـک و  حرطم  ار  دوـخ  تساوــخرد  سپ  يا ، هدــمآ  يرما  يارب  وــت  هـک  مـنیب  یم  نـم 
یلع ترـضح  يراگتـساوخ  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هک  یماـگنه  .منک ) هدروآرب  يراد  نم  زا  وت  هک  یتساوخرد 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  هب  دز  یم  جوم  يداش  زا  شتروص  هک  یلاح  رد  تشگ  ربخاب  مالسلااهیلع  همطاف  زا  مالسلا  هیلع 
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رب ینتبم  دـیاب  یجاودزا  ره  هک  دروآ  دوجوب  هعماـج  رد  ار  مالـسا  نادـیواج  موـهفم  اـت  تخاـس  ربخاـب  رما  نیا  زا  ار  وا  دـش و  دراو 
ار شنت  هراپ  یمـالک  رد  .دـیآ و  دوجوب  هداوناـخ  رد  لـمحت  ربص و  اـب  هارمه  تیمیمـص  افـص و  اـت  دـشاب  نیجوز  لوبق  تیاـضر و 

شلضف و شمالسا ، زا  هک  بلاطیبا  نب  یلع  هک  هداد  رارق  بطاخم 
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؟ تسیچ نآ  هب  تبسن  امش  رظن  هدومن  يراگتساوخ  وت  زا  يراد …  یهاگآ  نم  هب  يو  یکیدزن 

دومن و یم  لمأت  شتروص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دش  ینالوط  توکس  تشگ و  یلوتسم  مالسلااهیلع  ارهز  رب  تلاجخ 
هللا دومن … ( -  یم  رارکت  ار  هلمج  نیا  شکاپ  بلق  قامعا  زا  هک  یلاـح  رد  تشگ -  جراـخ  .دـناوخ  عوضوم  نیا  رب  ار  شتیاـضر 

وا هب  دمآ  مالسلا  هیلع  یلع  دزن  هب  همطاف  دزن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هک  یماگنه  .تسا ) تیاضر  زا  شتوکس   » ربکا
یمکح تما  رگید  ياهلـسن  يارب  لـمع  نیا  اـب  مروآرد و  جاودزا  هب  ار  وـت  نآ  اـب  نم  هک  تـسه  يزیچ  وـت  هارمه  اـیآ  هـک  دوـمرف :

هیلع یلع  ترـضح  .مراذـگ  ثرا  هب  ار  تسا  نانز  رب  نادرم  ماوق  قاـفتا و  رهظم  هک  نز  يارب  هیرهم  تخادرپ  نمـضتم  هک  یمالـسا 
ریشمش اما  :) دومرف ترضح  نآ  .تشاذگ  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  ارنآ  تشادن و  هرز  رتش و  ریشمش ، زج  يزیچ  مالسلا 

لخن يارب  نآ  هلیـسو  هب  هک  رتش  اما  يرب و  یم  راک  هب  ادخ  نانمـشد  اب  هلباقم  يارب  ادـخ و  هار  رد  ار  نآ  یتسین و  زاین  یب  نآ  زا  هک 
شورف هزاجا ي  يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دشاب ، یم  ترفاسم  رد  وت  لقن  لمح و  هلیسو  يروآ و  یم  بآ  تا  هداوناخ  اه و 

هداد هیده  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآ  زا  قباس  رد  هک  هرز  شورف  دادن و  ار  رتش  ریـشمش و 
تخورف و ار  دوخ  هرز  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .داد  هزاجا  ار  دوب 
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لوسر ترـضح  دیامن و  هیهت  زاهج  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  يارب  ات  دومن  میدـقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  شلوپ 
رطع و ثاثا و  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  يارب  اـت  دومن  میـسقت  هملـس  ما  ناملـس و  لـالب و  ناـیم  ار  لوپ  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مزاول

هحفص 9] ] 

.تشاد دوجو  یفده  اهنآ  زا  مادک  ره  رد  هک  دومن  هدامآ  ار  یعاتم  سک  ره  سپس  .دنیامن  هیهت  زاین  دروم 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يراگتـساوخ  زا  ار  نیملـسم  هک  تشاد  تسود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
شتمعن هطـساوب  هک  ییادخ  شیاتـس  : ) دومرف دومن و  توعد  جاودزا  دقع  مسارم  تداهـش  يارب  ار  شنارای  زا  يا  هدع  .دزاس  ربخاب 

تسا هجوت  دروم  شباذع  هک  يدوجو  هتفرگ ، رارق  تعاطا  دروم  شا  هطلـس  لیلدب  هدش و  تعاطا  شتردق  هلیـسوب  و  هدش ، شیاتس 
هب ار  اهنآ  دنادرگ و  هزیکاپ  دوخ  ماکحا  هطساو ي  هب  دیرفآ و  شتردق  هطساوب  ار  قلخ  تسا ، ذفان  نیمز  نامـسآ و  رد  شروتـسد  و 

ناشلا میظع  هبترمدـنلب و  يادـخ  .تشاد  یمارگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  شربماـیپ  هطـساوب  دومن و  توعد  دوخ  نید 
اهناسنا هک  ییادـخ  تسوا  دومرف : دومن و  نیمـضت  ارنآ  همادا ي  تخیمآ و  مه  هب  ار  ماحرا  و  داد ، رارق  اهناسنا  نایم  ار  يداژن  دـنویپ 

تسا و تکرح  رد  دنوادخ  يوس  هب  اضق  دـشاب و  يراج  دوخ  ياضق  هب  هک  داد  روتـسد  دـیرفآ و  فلتخم  ياهدـنویپ  اهداژن و  اب  ار 
ای وحم  دـهاوخب  ار  هک  ره  دـنوادخ  .تسا  یباتک  یناـمز ، ره  يارب  تسا و  یناـمز  يردـق  ره  يارب  تسا و  يردـق  ییاـضق  ره  يارب 

اهباتک رد  ام  دنک و  یم  رادیاپ 
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.تسا يو  دزن  رد 

.دراد ار  دشاب  نآ  ياراد  یلع  هک  یتروص  رد  هرقن  لاقثم  اب 40  ار  یلع  همطاف و  جاودزا  روتسد  هدنب  هب  دنوادخ  سپ 

دش و دراو  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لاح  نیا  رد  دینک -  هجوت  دومرف : تشاذگ و  ام  نایم  رد  دومن و  [ 2  ] تساوخرد امرخ  سپس 
ایآ .هرقن  لاقثم  رهم 40  هب  مروآرد  جاودزا  هب  یلع  اـب  ار  همطاـف  هک  داد  روتـسد  نم  هب  دـنوادخ  دوـمرف : و  دوـمن -  مسبت  زین  ربماـیپ 

، یتسه یضار 

هحفص 10] ] 

امش تیدج  و  عمج ، ار  امش  نایم  ناتیادخ  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .نآ  هب  مدش  یضار  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  سپس 
.دروآ دوجوب  یلاع  نادنزرف  امش  زا  دزاسب و  كرابم  امش  رب  یتخبشوخ و  هب  ار 

.دمآ دوجوب  يدایز  نادنزرف  اهنآ  زا  ادخ  هب  هک  دیوگ  یم  سنا 

، جاودزا نوماریپ  مالـسلا  هیلع  یلع  شردارب  اب  يزور  بلاطیبا  نب  لـیقع  دوشن ، ربخاـب  دـقع  مسارم  زا  هک  دوبن  سک  چـیه  رهـش  رد 
اذل میوشب )؟ لاحـشوخ  امـش  عامتجا  اب  ام  ات  ینک  یمن  ار  جاودزا  تساوخرد  ادـخ  لوسر  زا  هچ  يارب  تفگ … ( : دومن و  تبحص 
نانز زا  هبلعث  تنب  هتوب   ) نمیا ما  اب  ار  عوضوم  اهنآ  دـنراذگ ، ناـیم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  هک  دـندرک  قاـفتا  رما  نیا  رب 
عمج يو  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  هک  یماگنه  .دیامن  افیا  هلئسم  نیا  رد  ار  دوخ  شقن  ات  دنتـشاذگ  نایم  رد  راوگرزب )

دناوخارف و ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشاذگ ، نایم  رد  يو  اب  ار  رما  نیا  اهنآ  فرط  زا  هملـس  ما  دندش 
لیام ایآ  دومرف : يو  هب 
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یلص ادخ  لوسر  اذل  بوخ ! رایسب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  .هلب  داد ، باوج  ماما  يوش ؟ دراو  ترـسمه  رب  هک  یتسه 
دندش و هدامآ  اذغ  نتخپ  يارب  ربمایپ  نارـسمه  .دـناوخارف  ینامهیم  هب  ار  نینمؤم  هک  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

.دندرک لوانت  ار  ماما  ياذغ  ناگدش  توعد 

يا هدع  .دنربب  دوخ  دیدج  هناخ  يوسب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ات  دنداد  روتسد  ار  نارـسمه  رگید  هملـس و  ما  هب  ربمایپ ، ماگنه  نآ  رد 
هناخ يوس  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایوگ  ریبکت  نانک و  هله  هله  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یهارمه  هب  زین  نینمؤم  زا 
دعب .دزاس  كرابم  وت  يارب  ار  مرتخد  اب  جاودزا  دنوادخ  دومرف : دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  يوس  هب  نایوگ  کیربت  ادخ  لوسر  .دندرب 

نآ زا  يرادقم  دنروخب و  نآ  زا  مالسلااهیلع  ارهز  مالسلا و  هیلع  یلع  هک  داد  روتسد  دناوخ ، نآرق  نآ  يور  رب  هک  ار  بآ  زا  یفرظ 
ایادخ  ) هک دومن  اعد  اهنآ  يارب  تخیر و  شتروص  رس و  رب  ار 

هحفص 11] ] 

نم هک  رامگب  ظفاحم  اهنآ  يارب  تدوخ  فرط  زا  نک و  كوربم   @ ار اهنآ  لسن  سپ  دنتسه  نم  يارب  وت  ياه  هدیرفآ  نیرتهب  نانآ 
( .مراپس یم  وت  هب  ناطیش  رش  زا  ار  ناشلسن  اهنآ و 

هیاس رد  ار  نید  ییانـشور  ات  تفای  هماقا  تلاسر  رانک  رد  یحو و  هیاـس ي  رد  تماـما  هسردـم  تزع و  دـجم و  هناـخ  ساـسا  نیا  رب 
تایضتقم قیبطت  يارب  یمسج  یحور و  ياهزاین  شرتسگ  رد  یمالسا  ياهشور  تمظع  مسارم  نیا  زا  .دیامن و  نییبت  یهلا  ياهشور 

اذل .دوش  نشور  ام  يارب  رابجا  یتخس و  نودب  دوخ ، نامز  ياهتیفرظ  اب  ناسنا  ترطف 
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حرطم هعماج  هداوناخ و  درف و  طباور  میظنت  یمالسا و  ياهشور  تخانش  رد  ییالاب  رایـسب  ماقم  لوسر ، تنـس  يارب  هک  دوب  اجنیا  زا 
.تفای تیمها  و 

؟ دنزرف نیمادک 

هب ار  كرابم  دـلوت  نیا  ناگمه  و  دومن ، مالعا  ار  دوخ  دـنزرف  نیلوا  دـلوت  توبن  هناـخ  يرجه  موس  لاـس  ناـضمر  هاـم  زور 15  رد 
کیربت يارب  مالسلااهیلع  ارهز  هناخ  يوس  هب  ادخ  لوسر  دنتفگ ، کیربت  رادید  همان و  قیرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

لوسر تسا -  تیاور  رد  دندومن -  میدقت  يو  هب  سیمع  تنب  ءامـسا  ای  هملـس  ما  ار  دنزرف  هاگنآ  تشگ ، یهار  یلاحـشوخ  زاربا  و 
همزمز دازون  پچ  شوـگ  رد  ار  هماـقا  تسار و  شوـگ  رد  ار  ناذا  داـهن و  شا  هنیـس  رب  تفرگ و  رب  رد  دوـجو  ماـمت  اـب  ار  يو  ادـخ 

؟ يدـیمان هچ  ار  مدـنزرف  دومرف : یلع  هب  ادـخ  لوسر  .دوش  یم  هتفگ  يو  شوگ  رد  هک  دـشاب  ییادـص  نیلوا  قح  يادـص  ات  دومرف ،
یمن تقبس  مراگدرورپ  زا  زین  نم  و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مریگ ، یمن  یشیپ  هنیمز  نیا  رد  امـش  زا  نم  دومرف :

[ . 3  ] .مریگ

هحفص 12] ] 

لزان لییربج  .تشاد  همادا  مان  باختنا  يارب  وگتفگ  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  ناتـسد  نایم  رد  دازون  هک  یلاح  رد 
دنزرف شریذپ  رد  یمالسا  مسارم  زا  لوا  تمسق  [ 4  ] .تسا هداهن  نسح  ار  كرابم  دازون  مسا  ناحبـس  دنوادخ  هک  تفگ : تشگ و 

دوب هدز  هیکت  دوخ  ياصع  رب  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دـلوت  متفه  زور  رد  .دیـسر  مامتا  هب  نسح »  » میرک
هزاجا مالسلااهیلع  همطاف  هب  مسارم  هیقب  مامتا  يارب 
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شرس هدومن و  حالصا  ار  دنزرف  سپـس  دنداد ، هیده  رانید  کی  شردام  دنزرف و  یتمالـس  يارب  دنتفرگ و  يو  هلباق  زا  ار  دنزرف  داد 
یمـسارم .دندومرف  هنتخ  هب  رما  نآ  زا  دعب  دومن و  عنم  تسا  یلهاج  قالخا  زا  هک  نوخ  اب  دنزرف  رـس  ندیلام  زا  دـیلام و  يرطع  اب  ار 

یقاب ناناملسم  نایم  رد  شور  هریـس و  کی  ناونع  هب  تفرگ  ماجنا  ادخ  لوسر  فرط  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دلوت  ماگنه  رد  هک 
.دنام

تنس باتک و  رد  مالسلا  هیلع  لوا  طبس 

هیلع و هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تنـس  ادخ و  باتک  رد  ییالاب  هاگیاج  ماقم و  تیب  لها  ریاس  دننامه  مالـسلا  هیلع  نسح  ترـضح 
مالسلا و هیلع  نسح  ماما  هاگیاج  هک  يرگنشور  تایآ  .تسا  مالـسا  نادیواج  هزجعم ي  یـساسا و  نوناق  هک  میرک  نآرق  .دراد  هلآ 

: هلمج نآ  زا  .دراد  دوخ  رد  دزاس  نشور  نآ  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

.دنادرگ هزنم  كاپ و  بیع  ره  زا  ار  امـش  دربب و  توبن  هداوناخ  امـش  زا  ار  شیالآ  ره  هک  دهاوخ  یم  نینچ  دـنوادخ  : ) ریهطت هیآ   1
دراو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  هک  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  [ 9]

هحفص 13] ] 

نادناخ نانیا  : ) تفگ دناشوپ و  نآ  اب  ار  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دومن و  تساوخرد  يربیخ  يابع  ربمایپ  هک  دنا  هتـشون  هدش 
یلص دمحم  ترـضح  ياعد  تباجا  رد  ریهطت  هیآ  اذل  [ 10 ( ] نادرگ كاپ  ار  اهنآ  امرف و  رود  اهنآ  زا  ار  يدـب  یکاپان و  دنتـسه  نم 

مالـسا مسجت  ناونعب  یکاپان  زا  اهنآ  يرود  لوسر و  نادناخ  یکاپ  رد  دنوادخ  تداهـش  نآرق  هیآ  نیا  .دیدرگ  لزان  هلآ  هیلع و  هللا 
.دیامن یم  نایب  ار  كرحتم  هدنز و 

ره سپ  : ) هلهابم هیآ   2
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امـش ام و  دـییایب  وگب : یتفای ، یهاـگآ  هکنآ  زا  دـعب  دـیآرب ، هلداـجم  ماـقم  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هراـبرد ي  وت  اـب  سک 
هب ار  نارفاک  وگغورد و  ات  مینک  نیرفن  رگیدـکی  قح  رد  میزیخرب و  هلهابم  هب  مه  اـب  اـت  ار  دوخ  سوفن  ناـنز و  نادـنزرف و  ، میناوخب

نیا هک  دنا  هدومن  رکذ  دنا  هتـشاد  هطاحا  ینآرق  ملع  هب  هک  نارـسفم  ار  همیرک  هیآ  نیا  لوزن  لیلد  [ 7 ( ] .میزاس راتفرگ  ادخ  باذع 
توعد و رد  سک  ره  دـنوادخ  ات  دـننک  هلهابم  هک  دـندومن  قافتا  ادـخ  لوسر  اب  نارجن  ینب  نایحیـسم  هک  تشگ  لزاـن  یناـمز  هیآ 
( نیـسح نسح ، همطاف ، یلع ،  ) ار دوخ  تیب  لها  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اذـل  .دـناسر  تکاله  هب  ار  هدوب  لـطاب  شداـقتعا 

ربماـیپ زا  دـندید  ار  هدومن  جراـخ  هلهاـبم  يارب  ربماـیپ  هک  ار  ینارون  ياـه  هرهچ  نایحیـسم  هک  یماـگنه  .دومن  جراـخ  هلهاـبم  يارب 
زا و  ءانبا )  ) ناونعب نینـسح  زا  همیرک  هیآ  نیا  رد  .دیامن  تخادرپ  هیزج  هک  دـندروآ  راشف  دوخ  هاشداپ  هب  هدومن و  یهاوخ  ترذـعم 

ریبعت انءاسن »  » ظفل اب  هیآ  رد  هک  دوب  ناملسم  نانز  مامت  هدنیامن  هک  همطاف  و  انسفنا )  ) مالسلا هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
دنوادخ و دزن  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ماقم  هب  ینشور  هب  رما  نیا  هک  هدش 

هحفص 14] ] 

.دراد تلالد  شلوسر 

هک ره  دیراد و  روظنم  منادنواشیوخ  قح  رد  ارم  تبحم  تدوم و  هک  مهاوخن  نیا  زج  تلاسر  رجا  امش  زا  نم  وگب : : ) هدوم هیآ ي   3
هیآ نیا  هک  دنیوگ  یم  نارسفم  [ 8  ] .تسا ناگدنب  هدنریذپ ي  هدنزرمآ و  ادخ  هک  مییازفیب  شا  ییوکین  رب  ام  دـهد  ماجنا  وکین  راک 

مالسلاامهیلع نیسح  نسح و  همطاف ، یلع و  هرابرد ي 
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: تسا هدومرف  هک  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا  يربط  ریـسفت  یبلعث و  ریـسفت  لبنح و  نب  دـمحا  حیحـص و  ود  رد  تسا و  هدـیدرگ  لزاـن 
: دومرف دش ؟ بجاو  ام  رب  اهنآ  هب  تبحم  هک  دنتسه  یناسک  هچ  امش  ناکیدزن  هللا  لوسرای  دنتفگ : دیدرگ  لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه 

ماما  ) هللادبع یبا  زا  رفعج و  یبا  زا  دیعس و  نب  ورمع  ریبج و  نب  دیعس  مالسلا و  هیلع  نیسح  نب  یلع  زا  .ناشنارـسپ ) همطاف و  یلع و 
: دش هدیـسرپ  هیآ  نیا  دافم  زا  هک  یماگنه  دومرف : هک  هدش  لقن  هلآ …  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  قداص ) رفعج 

تایآ رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  ماقم  هاگیاج و  هرابرد ي  [ 9 « ] .دییامن تبحم  مناکیدزن  هب  هک  دندومرف  »
لقن مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دنلب  هاگیاج  نأش و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  یتایاور  زا  یـضعب  هب  هدرک و  افتکا  نآرق 

: مییامن یم  هراشا  هدش 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نسح  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا : هتفگ  هک  دننک  یم  لقن  ءارب  زا  ملـسم  يراخب و  - 1
.رادب تسود  ار  وا  زین  وت  سپ  مراد  یم  تسود  ار  وا  نم  ایادخ  دومرف : یم  هک  مدید  ار  دوب  شکرابم  شود  رب 

سپس دومن  لمح  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  يذمرت  - 2
ادخ لوسر  دنزرف ! يا  يا  هدش  بکرم  رب  راوس  رگم  تفگ : يدرم 

هحفص 15] ] 

.تسا هدش  بکرم  رب  راوس  وا  هلب ! دومرف :

لاح رد  ادخ  لوسر  تسا : هدش  لقن  رکب  یبا  زا  میعن  یبا  ظفاح  زا  - 3
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رانک یکدنا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش و  راوس  يو  ندرگ  رمک و  رب  دمآ و  نسح  هدجـس  تلاح  رد  هک  دوب  ندناوخ  زامن 
: دومرف یهد ؟ یمن  ماجنا  سک  چیه  اب  هک  ینک  یم  يراک  لفط  نیا  اب  امـش  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : وا  هب  زامن  مامتا  زا  دـعب  دز ، یم 

.تسا نم  هناحیر ي  نیا 

تـسا زیزع  امـش  يارب  امـش  نادناخ  زا  کی  مادک  دش ، هدیـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک : تفگ  کلام  نب  سنا  - 4
.نیسح نسح و  دومرف :

نیا ایادـخ  : ) دومرف یم  سپـس  درـشف  یم  هنیـس  هب  تفرگ و  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ : هشیاع  - 5
( .رادب تسود  تشاد ، تسود  ار  وا  سک  ره  رادب و  شتسود  سپ  مراد  تسود  ار  وا  نم  تسا و  نم  دنزرف 

.یلع نب  نسح  هب  دنک  هاگن  سپ  دنک ، هاگن  تشهب  ناناوج  هب  هک  تساوخ  سک  ره  دومرف : ادخ  لوسر  تفگ : هللادبع  نب  رباح  - 6

هیلع نسح  ماما  ریـسم  رد  میدوب  هدش  توعد  اذغ  يارب  میدش و  جراخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هک  تفگ : هرم  نب  یلعی  زا  - 7
یلاح رد  دوشگ و  ار  دوخ  ياهتسد  تفر و  وا  يوس  هب  تعرس  هب  عمج  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک ، یم  يزاب  مالـسلا 

زا نم  تسا و  نم  زا  نسح  دومرف : سپـس  دیـسوب  ار  وا  داهن و  يو  ندرگ  رب  ار  رگید  تسد  رـس و  رب  ار  تسد  کی  دـیدنخ  یم  هک 
.ار شراد  تسود  درادب  تسود  دنوادخ  نسح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدش  لقن  ءایحا  رد  یلازغ  زا   8
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[ . 10  ] .دشاب یم  نم  هب  قلخ  قلخ و  رظن  زا  نیرت  هباشم  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هرابرد 

هحفص 16] ] 

زوریف هتـس  حاحـص  زا  هسمخ  لئاضف  یفنح و  يزودـنق  هدوملا  عیباـنی  دـننام  یعباـنم  هب  دـنادب  هراـب  نیا  رد  رتشیب  تساوخ  سک  ره 
مالسلا هیلع  نسح  ماما  هاگیاج  ساسا  نیا  رب  .دیامن  هعجارم  يزوج و …  نبا  طبس  صاوخ  هرکذت  لبنح و  نب  دمحا  دنسم  يدابآ و 

نسح ماما  نوماریپ  ار  خیرات  تاحفص  زا  يا  هحفص  رگا  .ددرگ  یم  صخشم  هفیرـش  تنـس  نآرق و  باتک  نایم  زا  مالـسا  يایند  رد 
راـتفر كولـس و  لوا  هجرد  رد  .میباـی و  یمن  مالـسلا  هیلع  ماـما  تلاـسر  ماـجنا  زا  ادـج  ار  خـیرات  فادـها  مینزب  قرو  مالـسلا  هیلع 

.دشاب وگلا  هنومن و  اهلسن  ریاس  ام و  يارب  ات  هتشگ  مسجم  یمالسا  طیحم  رد  اه  تیصخش 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  تیصخش  زا  ییایاوز 

هراشا

زا دعب  هچنآ  يرکف و  یحور و  شرورپ  تیبرت و  هب  دننک  یم  لابند  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  یگدـنز  هک  یناسک 
ناشردپ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناشدج  زا  ار  یمالسا  تیبرت  اهنآ  .دیسر  دنهاوخ  دوش  یم  هدیمان  تنـس  ناشردپ  دج و 

نـس رد  ار  ناشردام  دـج و  هکنیا  زا  دـعب  دـنا و  هدومن  تفایرد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  ناشردام  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح 
تیبرت هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درگاش  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ناشردـپ  هیاـس  رد  تیبرت  نیا  .دـنداد  تسد  زا  یکدوک 
توعد هلحرم  رد  مالـسلاامهیلع  نینـسح  لاونم  نیا  رب  .تفای  دادتما  دروآ  یم  تمحر  تیاده و  ناسنا  يارب  هک  یحو  هسردم  هتفای 

نیا فده  اب  یگدنز  نیا  هرمث  دندومن و  یگدنز  نآ  ياوتحم  لکش و  یهلا و  تلاسر  ساسا  رب  اهیتخس  لمحت  یهلا و 
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رد هک  هدوب  دحاو  هخـسن  کی  ماما  ود  نیا  یتیـصخش  رـصانع  .دـندش  نیمز  يور  رب  مسجم  مالـسا  مالـسلاامهیلع  نینـسح  هک  دـش 
نیا ساـسا  رب  .دـندومن  یم  لـمع  مالـسا  یعقاو  مکح  بسح  رب  تشادـن و  دوجو  یفـالتخا  چـیه  اـهنآ  فادـها  تهج و  كولس و 

نشور و ياهلاثم  تیعقاو 

هحفص 17] ] 

: مییامن یم  رکذ  یقالخا  یملع و  یحور ، داعبا  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شرورپ  زا  هدنز 

دوب هتفای  نادجو  عوشخ  یبلق و  تساوخ  اب  هارمه  تایحور  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  قیمع  یگدامآ  نیا  یحور : یگژیو   - 1
هدننک تدابع  زا  یلع  نب  نسح  یتسردـب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اذـل  تخاس  یم  کیدزن  ناتـسرپادخ  ادـخ و  يوسب  ار  وا 

مالـسلا هیلع  نسح  ماـما  هک  هدـش : لـقن  نیظعاولا  هضور  رد  دوب  اـهنآ  نیرت  لـضف  اـب  نیرتدـهاز و  دوـخ و  راـگزور  رد  دارفا  نیرت 
ره قح  داد : باوج  دش  لاؤس  هلئسم  نیا  نوماریپ  يو  زا  داتفا ، یم  هشعر  هب  شلصافم  درز و  شگنر  تخاس  یم  وضو  هک  یماگنه 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  .دـیآرد  هشعر  هب  شلـصافم  درز و  شگنر  دتـسیاب  شرع  راگدرورپ  لباقم  رد  هک  یماـگنه  تسا  سک 
راب هس   ) .درک میسقت  ادخ  هار  رد  رابود  ار  شلاوما  دومن و  هماقا  هدایپ  ياپ  اب  ار  جح  مالسلا 25  هیلع  نسح  ماما  دومرف : هک  هدش  لقن 
راب ود  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  هدش  لقن  دعس  نبا  تاقبط  ءایلوالا و  هیلح  رد  میعن  یبا  ناعزج و  نب  یلع  زا  تسا ) هدش  هتفگ  مه 

.تفرگ یم  ار  یشفک  داد و  یم  یفخم  تیلاح  رد  ار  یـشفک  هک  یتروص  هب  .درک  قافنا  ادخ  هار  رد  هبترم  هس  میـسقت و  ار  شلاوما 
یم دجسم  رد  رب  هک  یماگنه 
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زا هچنآ  اذل  هدمآ  تا  هناخ  رد  هب  راکهانگ  نسحم ! يا  تسوت  رد  هب  وت  نامهم  ایادخ  هک : دومرف  یم  درب و  یم  الاب  ار  شرس  دیسر ،
.درک و یم  هیرگ  داـتفا  یم  تماـیق  گرم و  داـی  هب  هک  یماـگنه  .هدنـشخب  يا  .رذـگرد  تدوخ  یبوخ  هطـساوب  تسا  نم  رد  يدـب 

دوجو اونمآ ) نیذـلا  اهیا  اـی   ) نآ رد  هک  دیـسر  یم  يا  هیآ  هب  نآرق  ندـناوخ  لاـح  رد  .دومن  یم  شغ  دز و  یم  داـیرف  ادـخ  يوسب 
رد ار  شلاوما  هبترم  ود  هک  يروط  هب  تشاد  تسود  ار  ادـخ  هار  رد  قافنا  هقدـص و  کیبل ،) مهللا  کیبل  کـیبل  : ) دومرف یم  تشاد 

[ . 11  ] .دومن میسقت  ارنآ  هبترم  هس  داد و  ادخ  هار 

هحفص 18] ] 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دهد  یم  لیکشت  ار  یمالسا  تیـصخش  ناکرا  زا  یـساسا  نکر  زاب  هدنز و  لقع  یملع : حور  - 2
رصانع هیاس  رد  دنوادخ  ربارب  رد  عوضخ  رابتعا  هب  ار  یمالسا  تیصخش  تاجرد  نیرتالاب  مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  نادناخ  زا  هاده  همئا 

همئا ریاس  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  نوماریپ  ییاه  نخـس  قیقد  روصت  نیا  نایم  زا  .دنا  هدومن  بسک  نآ  تانونکم  زاس و  تیـصخش 
يارب هک  دنیامن  بسک  یگدنز  تاناکما  هیاس  رد  يا  هدنز  يرکف  طاشن  دنتسناوت  اهنآ  دهد  یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  مالسلا  مهیلع 

تفایرد ار  لئاسم  نیا  نآ  هطـساوب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  نآ  لیلد  نیا  هک  دشن  لصاح  ءایبنا  زج  هب  اهنآ  زا  ریغ  يرـشب  چـیه 
روما اما  .دراد  یم  تفایرد  یلبق  ماـما  هطـساو  هب  اـی  میقتـسم و  روط  هب  لوسر  زا  اـی  ار  دوخ  ملع  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دـنراد ، یم 

دوش یم  وربور  نآ  اب  یگدنز  رد  ناسنا  هک  يدیدج 
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هب ماما  ملع  .دوش  یم  لصاح  دـنا ، هدـیمان  يروضح  ملع  ار  ماما  ملع  نیا  ناملـسم  نیملکتم  هک  یتاذ  تفرعم  الاب و  هیحور  قیرط  زا 
.دشاب یم  ینورد  يرما  زین  ماهلا  دراد و  یم  تفایرد  میقتسم  ماهلا  قیرط  زا  ارنآ  اریز  تسین  میلعت  جاتحم  تروص  نیا 

عفر ییاناوت  مدع  تلع  هب  خیرات  هک  دنک  یم  كرد  حوضو  هب  ار  تقیقح  نیا  مالسلا  مهیلع  همئا  یگدنز  هعلاطم  اب  یفـصنم  درف  ره 
یملع ای  یحیرشت  ای  يرکف  روما  رد  ریسفت  ای  هدش  حرطم  تالاؤس  يارب  باوج  هئارا  هب  تعاطتـسا  مدع  ای  یتفرعم  مولع  رد  لاکـشا 

يرصب نسح  فلا : .میزادرپ  یم  یملع  یتفرعم ، هنیمز  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  یملع  هریس ي  هب  اجنیا  رد  تسا  هتفگن  نخس  ام  اب 
هیحان زا  هچ  ردق  هب  هک  سک  ره  : ) دهد یم  باوج  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دسرپ  یم  ردق  اضق و  نوماریپ  مالسلا  هیلع  ماما  زا  یلاؤس 
دنوادخ .تسا  هدش  قسف  راچد  دهد  تبسن  ادخ  هب  ار  یهانگ  سک  ره  هتشگ و  رفاک  دشاب ، هتشادن  نامیا  رـش  هیحان ي  زا  هچ  ریخ و 

زا ناگدنب  .دروخ  یمن  تسکش  يو  زا  دهد و  یمن  رارق  هجوت  دروم  ار  وا 

هحفص 19] ] 

ار اهنآ  روما  نینچمه  .تسا  رتاناوت  اهنآ  رب  وا  دنراد  ییاناوت  نارگید  هچنآ  تساهنآ و  کلام  وا  هکلب  دـنوش  یمن  رود  يو  تکلمم 
اهنآ رب  دیاش  دنروآ ، يور  هانگ  هب  رگا  .دنیب و  یمن  ررـض  نآ  زا  دنیامن  تعاطا  هک  یماگنه  .تسا  هداد  رارق  اهنآ  نایم  رد  هناراتخم 

تبسن ار  اهنآ  هداهن و  تنم  اهنآ  رب  هکلب  تسین  ربج  يانعم  هب  دزاسن  نینچ  رگا  دزاس و  لوحتم  ار  اهنآ  ینونک  تیعـضو  ات  دهن  تنم 
هاگآ و تیصعم  نآ  هب 
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دنا و هتشاد  زاب  يراک  زا  ار  اهنآ  اربج  ای  دنـشاب  هکئالم  دننام  ات  درادن  دوجو  نآ  رد  يربج  هنوگ  چیه  اذل  .تسا  هدینادرگ  رایـشوه 
[ . 12  … ( ] دومن دهاوخ  تیاده  ار  همه  دهاوخب  رگا  تسادخ ، نآ  زا  اهنت  نشور  لیلد 

نآ كرد  رد  رکف  لها  زا  يرایسب  نآ  قمع  لیلدب  هک  یتروصب  دنک  یم  رکذ  ار  مالسلا  هیلع  ماما  قیمع  راکفا  دیاقع و  تارابع  نیا 
هیلع ماما  مالک  حیحـص و  دـیاقع  ریـسفت  زا  هچنآ  دـندش  جراـخ  نآ  لد  زا  هلزتعم  هرعاـشا و  نوچمه  یفلتخم  ياـههورگ  دـندنام و 

كاپ عبانم  اب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  طابترا  هک  تسا  یمالسا  ياهشناد  مهف  رد  تلاصا  زا  قیمع  يریبعت  دوش  یم  لصاح  مالسلا 
.دهد یم  ناشن  ار  لیصا  میهافم  زا  ناشیا  كرد  تلاسر و 

مشخ و ندـناشن  ورف  دومرف  تسیچ ؟ يراـبدرب  دـش  هتفگ  .هاـنگ  زا  يرود  هب  تبغر  دوـمرف : تسیچ ؟ دـهز  هک  دـش  هتفگ  وا  هب  ب :
زا يرود  دومرف : تسیچ ؟ تعاجـش  دش  هتفگ  فورعم ، هطـساوب  رکنم  عفد  دومرف : تسیچ ؟ حیحـص  راک  دش  هتفگ  سفن ، رب  طلـست 

يرادـن و رد  لمحت  دومرف : تسیچ ؟ یگرزب  دـجم و  دـش  هتفگ  .اهدـب  ربارب  رد  ماـیق  نطومه و  لـباقم  رد  ربص  ناـگیاسمه و  رازآ 
رهم قوـقح و  يادا  دـهعت ، ندوـمن ، محر  سفن ، يرادـهگن  نید ، ظـفح  دوـمرف  تسیچ ؟ يدرمناوـج  دـش  هتفگ  .مرج  رد  شـشخب 

هب ندیزرو 

هحفص 20] ] 

[ . 13  … ( ] مدرم

ینیب یم  مشچ  اب  هچنآ  .تشگنا  راهچ  دومرف  تسا ؟ رادقم  هچ  لطاب  قح و  هلصاف  دیسرپ : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  یماش  درم  ج :
هچ هب  نیقی  نامیا و  هلصاف  تفگ : یماش  درم  دشاب ، یم  لطاب  نامه  يونش  یم  دوخ  شوگ  اب  هچنآ  تسا و  قح  نامه 
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یماش درم  .مینیب  یم  هک  تسا  نآ  نیقی  میونـش و  یم  هک  تسا  نامه  ناـمیا  تشگنا  راـهچ  دومرف  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا ؟ هزادـنا 
برغ قرش و  هلصاف  دیسرپ  یماش  درم  .مولظم  دایرف  هزادنا  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ ردقچ  نامـسآ  نیمز و  هلـصاف  دیـسرپ 

[ . 14  ] .زور رد  دیشروخ  تکرح  ریسم  هزادنا  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ هزادنا  هچ 

لیلد شمالک  دنک ، تحیصن  دنوادخ  يارب  رگا  سک  ره  مدرم  يا  :» دومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يالاو  رکف  ثاریم  زا  د :
ناسرت ادخ  نمـشد  .تسا و  ظوفحم  دنوادخ  دزن  رد  شرجا  دهد و  قیفوت  کین  لامعا  داشرا و  يارب  ار  وا  دنوادخ  دوش و  تیادـه 

یلاح رد  دیوش  کیدزن  وا  هب  ادخ  تعاطا  اب  دینک و  هشیپ  يوقت  ادـخ  هب  عوشخ  اب  هتـشاد و  دای  رد  امئاد  ار  ادـخ  اذـل  تسا ، لیلذ  و 
دندیـسرپ وت  زا  نم  یکیدزن  يرود و  زا  نم  ناگدـنب  رگا  : ) دوـمرف دـنوادخ  هک  روطناـمه  دـنک  یم  تباـجا  تسا و  کـیدزن  وا  هک 

ارم ناربمغیپ  ارم و  توعد  دـیاب  منک  یم  تباجا  ار  وا  ياعد  دـناوخ  ارم  هک  سک  ره  دوب و  مهاوخ  کـیدزن  اـهنآ  هب  نم  هک  دـننادب 
[ . 15 ( ] دنبای هار  تداعس  هب  ات  دنریذپب 

دسانشب ار  ادخ  تمظع  هک  یسک  .دیروآ  نامیا  وا  هب  دینک و  تباجا  ار  ادخ  سپ 

هحفص 21] ] 

دومن ریدقت  ارنآ  دنوادخ  هک  یتمالـس  كرد  .دنرادنپ و  یم  لیلذ  ار  دوخ  .دوش و  یم  عضاوتم  دـنک ، یمن  یگرزب  ساسحا  هاگچیه 
و دنوش ، یمن  هارمگ  تیاده  زا  دعب  .دننک و  یمن  راکنا  ار  دوخ  تخانـش  زا  دعب  هک  یلاح  رد  .دوش  یم  يو  لباقم  رد  میلـست  ببس 

ناسنا امش  هک  دینادب 
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یمن تئارق  هتخانشن و  ارنآ  دییوج و  یمن  کسمت  ادخ  باتک  هب  دیـسانشب و  ار  تیاده  تافـص  هکنآ  رگم  دیـسانش  یمن  ار  يوقت  اب 
یمن هک  یناسک  دیشاب  بقارم  دیدرک  هدهاشم  ادخ  هب  تبسن  ار  فیرحت  لیالد  رگا  .دییامن و  كرد  ارنآ  هدنـسیون  هکنآ  رگم  دینک 
مهیلع همئا  هب  تساهنآ و  رگنـشور  هک  تسا  يرون  نآ  هک  اریز  دیبایرد  ملع  لها  دزن  رد  ارنآ  .دنیامنن  راداو  لهج  هب  ار  امـش  دـنناد 

لهج زا  يرابدرب ، اب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  .دوش  دوباـن  لـهاج  هدـنز و  ملاـع  ناـنآ  هطـساو ي  هب  هک  اریز  دـییامن  ادـتقا  مالـسلا 
یمن لاکشا  نآ  رد  هدومنن و  تفلاخم  قح  اب  زگره  هدومن و  مکح  اهنآ  نطاب  رهاظ و  رد  ییوگتـسار  هب  قطنم  دننک و  یم  ناتهاگآ 

اب دیدینـش  ار  نآ  هک  یماگنه  اذل  تسا  یهاگآ  يارب  ینایب  نآ  هدـیدرگ و  نیعم  مکح  هریـس و  اهنآ  يارب  دـنوادخ  يوس  زا  .دـننک 
هدـنهد يرای  دـنوادخ  دنتـسه و  مک  نآ  رد  نارکفتم  دایز و  باتک  نایوار  هک  اریز  ییاور  لـقع  اـب  هن  دـییامن و  كرد  نطاـب  لـقع 

[ . 16  ] .تسا

ار هدرم  هدنز و  زا  معا  رشب  دنوادخ و  قوقح  نآ  هک  دومرف : دش ؟ هدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  تسایـس ، هرابرد ي  يزور  ه :
: ناگدنز قوقح  اما  .هدرک  یهن  هچنآ  زا  يرود  هدومن و  تساوخرد  هک  تسا  يزیچ  نآ  يادا  یهلا  قوقح  اما  دنک ، یم  يرادـهگن 

دشاب هتـشاد  صالخا  رما  یلو  هب  تبـسن  دنکن و  غیرد  تما  هب  تمدخ  زا  دهد و  ماجنا  دوخ  ناردارب  نوماریپ  ار  دوخ  فیاظو  ناسنا 
تاریخ ناگدرم : قوقح  اما  .تشگن  زاب  فالخ  قیرط  زا  رگا  دریگب  الاب  يو  لباقم  رد  ار  دوخ  رس  و 
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روبق ینکن و  شومارف  ار  اهنآ  يارب 

هحفص 22] ] 

ماما هب  دـنوادخ  هک  یلقع  لامک  تفرعم و  راونا  مولع و  زا  دوب  يا  هرطق  نیا  .دوش  یم  هبـساحم  اهنآ  يارب  هک  ینک  تراـیز  ار  اـهنآ 
[ . 17  ] .دنامب یقاب  خیرات  لوط  رد  یمالسا  تما  هدنیآ  ياهلسن  يارب  يرکف  ثاریم  تروص  هب  ات  هدومن  اطعا  مالسلا  هیلع  نسح 

یگژیو یتیصخش و  رصانع  میزادرپ  یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تیصخش  زا  شخب  نیا  هعلاطم  هب  هک  یماگنه  یقالخا : يایاوز  - 3
.مینک یم  هظحالم  ینشور  هب  ار  ماما  نآ  یقالخا  ياه 

.مییامن یم  رکذ  قیرط  هئارا  يارب  ار  اهناسنا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  راتفر  شور  قالخا و  زا  ییاه  هنومن  اجنیا  رد 

عضاوت

هداد رارق  نان  زا  يا  هکت  نیمز  يور  رب  هک  دومن  روبع  ارقف  رانک  زا  مالسلا  هیلع  ماما  يزور  هک  دنا  هدومن  رکذ  هریـس  ياهباتک  فلا :
دنوادـخ دومرف : تفریذـپ و  ار  اهنآ  توعد  ماما  دـندومن  ندروخ  هب  توعد  يو  زا  دـندروخ -  یم  دـندوب و  هتفای  هار  زا  ارنآ  دـنا - 

.داد لوپ  سابل و  اذغ ، اهنآ  هب  دومن و  توعد  دوخ  ینامهم  هب  ار  اهنآ  نان  ندروخ  زا  سپ  .دراد  یمن  تسود  ار  ناربکتم 

ار اهنآ  سپس  تفریذپ  زین  يو  دندرک  توعد  يو  زا  دومن ، روبع  دندروخ  یم  اذغ  هک  یناکدوک  رب  يزور  هک  يو  زا  هدش  لقن  ب :
.دومن ششخب  اهنآ  هب  توعد و  دوخ  هناخ  هب 

: دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـش  دراو  يریقف  دوش  دـنلب  تساوخ  یم  هک  یماگنه  دوب و  هتـسشن  یناـکم  رد  وا  هک  هدـش  لـقن  ج :
دراو امش  موش  جراخ  اج  نیا  زا  متساوخ  یم  هک  یماگنه 

هحفص 23] ] 

نیا .هللا  لوسر  رسپ  يا  هلب ! داد  باوج  درم  دیهد ؟ یم  نم  هب  جورخ  هزاجا  ایآ  دیدش 
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.دراد یم  نایب  ام  يارب  ار  ماما  عضاوت  اب  هارمه  ترشاعم  نسح  ثیدح 

دنا هدومن  يدب  هک  یناسک  هب  ناسحا 

؟ هداد ماجنا  ار  راک  نیا  یـسک  هچ  تفگ : مالغ  نآ  هب  .دـنا  هتـسکش  ار  شیاهاپ  هک  دـید  ار  يدنفـسوگ  ناشیا  هک  هدـش  لـقن  فلا :
: تفگ دوـب  هدوـمن  مسبت  هک  یلاـح  رد  مـالغ  نآ  هب  .منک  داـجیا  تیارب  یتحاراـن  هکنیا  يارب  تفگ : هچ ؟ يارب  دوـمرف : .نم  تفگ :

.هدب اذغ  وا  هب  نک و  شدازآ 

هداد شرورپ  لوسر  نادناخ  هب  تبـسن  هنیک  اب  ار  اهنآ  نایفـس  یبا  نبا  هیواعم  هک  یناسک  نامه  زا  یماش -  يدرم  هک  هدـش  لقن  ب :
هک یتقو  .داد  یمن  ار  يو  باوج  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  درک !! يو  نعل  هب  عورـش  دـید و  هراوس  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دوب - 

بیرغ هک  منک  یم  رکف  خیش ، يا  تفگ : تفر و  يو  يوسب  نادنخ  یتروص  اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دش  غراف  نداد  مانشد  زا  درم 
منک و یم  تباـجا  يراد  یتساوخرد  رگا  منک و  یم  توعد  تحارتسا  يارب  ار  وت  یتسه  هتـسخ  رگا  يا ! هتفرگ  هابتـشا  ارم  یتسه و 

يراد يا  هدـشن  هدروآرب  تجاح  رگا  مهد و  یم  هانپ  ار  وت  يدوب  رارف  لاح  رد  رگا  منک و  یم  زاین  یب  ار  وت  یـشاب  هتـشاد  زاـین  رگا 
ماما نانخس  یماش  هک  یماگنه  .میهد  یم  اج  وت  هب  ام  یشاب  ترفس  نامز  ات  نامهم  ینک و  رفس  ام  يوسب  رگا  مزاس و  هدروآرب  ارنآ 

هک دـناد  یم  رتهب  دـنوادخ  یتسه ، نیمز  رد  ادـخ  هفیلخ  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  تفگ : درک و  هیرگ  دینـش  ار  مالـسلا  هیلع  نسح 
تردپ وت و  نونکا  یلو  دیدوب  نم  دزن  رد  مدرم  نیرتدب  تردپ  وت و  دهد ، رارق  اجک  ار  دوخ  تلاسر 
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ار شرکف  هدیقع و  دومن و  نامهم  شرفس  نایاپ  ات  ار  يو  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  .دیتسه  نم  يارب  ادخ  قلخ  نیرتهب 

هحفص 24] ] 

.داد رییغت  لوسر  نادناخ  هب  تبسن 

تواخس

دزن رد  لام  نتشاد  زا  هدمع  فده  .تسا  ششخب  هدش ، لصاح  شقالخا  هعومجم ي  زا  هک  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تافص  زا  یکی 
هنسرگ هکنیا  ای  دنک  اطع  ار  يا  هتـسکش  رو  ضرق  هکنیا  ای  دسر  دایرف  هب  ار  یـسردایرف  هکنیا  ای  دناشوپب  ار  ینایرع  هک  تسا  نیا  وا 

! ینادرگرب یلاخ  تسد  ار  يا  هدـننک  تساوخرد  هک  میدـیدن  ار  امـش  ام  هاـگچیه  هک : دـش  هتفگ  وا  هب  راـب  کـی  .دـنک  ریـس  ار  يا 
مشاب و هدنوش  تساوخرد  هک  مشک  یم  تلاجخ  نم  .تسا  گرزب  يا  هتـساوخ  نآ  تسا و  دـنوادخ  زا  هدـننک  تساوخرد  : ) دومرف

شـشخب تناـما  منک و  میـسقت  ار  شیاـهتمعن  نآ  هطـساوب  هک  هداد  نم  هب  ار  یتناـما  دـنوادخ  مزاـس ، فرطرب  ار  یـسک  تساوخرد 
ماما مرک  زا  يا  هنومن  نیا  موش ) تداع  نآ  عنام  ای  هدومن  عطق  ار  تداـع  هک  مراد  زیهرپ  نم  اذـل  هدومرف ، اـطع  نم  هب  ار  شیاـهتمعن 

.دشاب یم  مالسلا  هیلع 

درم دوـب -  مهرد  رازه  هد  هنازخ  رد  و  دـیهدب -  يو  هب  ار  تسا  هنازخ  رد  هچنآ  دوـمرف  دوـمن : تساوـخرد  دـمآ و  يدرگناـبایب  درم 
هیلع نسح  ماما  .مزادرپب  امش  حدم  هب  متساوخرد  لباقم  رد  مراد  هنیـس  رد  ار  هچنآ  هک  یهد  یم  هزاجا  ایآ  اقآ ! هک : تفگ  درگنابایب 

زا لـبق  میراد /  ندـش  فرطرب  يوزرآ  دـیما و  و  میراد /  بلط  تساوخرد و  ناـمدرم  اـم  .دومن  تباـجا  ار  يو  تساوـخرد  مالـسلا 
هتشاد ششخب  لضف و  ایرد  هک  یلاح  رد  مینک /  یمن  تساوخرد  دورب  نامیوربآ  هکنیا  زا  ام  ینورد  ندرک  تساوخرد 
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/ .دشکب تلاجخ  دیاب  ایرد  يو  ششخب  لضف و  زا  ار  ام  تساوخرد  دنک  یم  هدروآرب  و 

هب ارنآ  .دنا  هدش  جاتحم  غاب  نآ  هب  اهنآ  هک  دینش  سپـس  دیرخ  مهرد  رازه  هب 4  شنارای  زا  یکی  زا  ار  یغاب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
زا یخرب  دوب  نیا  .دنادرگزاب  یعنم  چیه  نودب  اهنآ 

هحفص 25] ] 

يوخ قلخ و  مسجت  رد  يرایـسب  رثا  هک  شیوـخ  تما  اـب  يو  هنادنمتواخـس  رادرک  زا  يا  هشوـگ  مالـسلا و  هیلع  ماـما  ياـه  یگژیو 
هب هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  یتیـصخش  رـصانع  زا  ینـشور  ریوصت  میتسناوت  ییاناوت  هزادـنا  هب  اجنیا  اـت  [ 18  ] .تشاد يو  یمالـسا 

ار دسانشب  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  هتسناوت  خیرات  هک  تسا  یمالـسا  ياهتیـصخش  ياه  هنومن  نیرت  نشور  زا  يرابتعا 
دننک یم  راهظا  هک  یناسک  هیرظن  نالطب  ات  میدرک  لقن  ار  هداتفا  قافتا  هک  یثداوح  یملع و  ياه  تیعقاو  زا  یـضعب  اذل  .میهد  هئارا 

.دوش تباث  تسا  لمع  اب  قیبطت  لباق  ریغ  شور  یمالسا  شور  هک 

مالسا تایح  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شقن 

هراشا

زا دـعب  يو  یباجیا  شقن  .دوب و  شردـپ  زا  تماما  نتفرگ  تسد  هب  زا  لبق  عقاو  رد  مالـسا  ياـیند  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  شقن 
زا مالسلا  هیلع  نسح  ماما  .دش  زاغآ  ادخ  يوسب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تلحر  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  ناناملـسم  تعیب 

شقن دـنا  هدومن  هعلاطم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هریـس ي  رد  هک  یناسک  تشادـن  ریظن  هزرابم  تمکح و  تردـق و  تیاـفک و  رظنم 
.دنا هداد  رارق  هجوت  دروم  هرود  نآ  رد  ار  يو  هژیو ي 

نینمؤملاریما نارود  رد 

عوضخ اب  ردـپ  راگزور  رد  هک  یتروصب  دوب  توافتم  تفالخ  ققحت  راگزور  رد  شردـپ و  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  شقن 
نیا رب  اذل  دوب و  وا  تمدـخ  رد  عیطم ، يزابرـس  نوچمه  هکلب  درک  یمن  راتفر  ردـپ  دـنزرف و  دـننام  دوب  ماما  هک  يو  هب  تبـسن  مامت 

شقن ساسا 

هحفص 26] ] 

.دوب ماما  هب  تبسن  قلطم  تعاطا  موهفم  یعقاو  مسجت  ردپ ، تخس  نارود  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

يربهر هب  ماش  رد  نانآ  ناـیغط  تکرح  هرـصب و  رد  ریبز  هحلط و  درمت  لـباقم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  رکـشل  هک  یماـگنه  فلا :
شوماخ رارشا و  ندومن  رود  يارب  هفوک  مدرم  يروآ  عمج  هب  جایتحا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .داتـسیا  هلباقم  هب  نایفـسوبا  نبا  هیواعم 

هدامآ ار  هفوک  لها  ات  دومن ، باختنا  مهم  رما  نیا  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  اذل  تشاد ، دوب  هدش  اپرب  هک  هنتف  ندرک 
یم مالسلا  هیلع  نسح  ماما  .دیامن  توعد  دوب  نآ  رگنایامن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  یمالـسا  لیـصا  عضاوم  هب  ار  اهنآ  دزاس و 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 63زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  همان ي  دوخ  هارمه  دور و  یم  هفوک  يوس  هب  رـسای  نب  رامع  نوچمه  ینارای  اـب  هارمه  دریذـپ و 
یم هفوک  یلاو  يرعشا  یسوموبا 
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هک یماگنه  .تسا  هدومن  يریگ  هرانک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يرای  مدـع  هب  مدرم  کیرحت  لیلد  هب  هک  دراد  مالعا  وا  هب  ات  درب 
اهنآ ناـیم  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  .دنتـشاد  اـپرب  ار  يو  يراـی  مچرپ  يریثـک  تیعمج  دیـسر  هفوـک  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 

توعد رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  .تخاس  مهارف  ار  داهج  مچرپ  نتـشاد  اپرب  يارب  يزاس  هدامآ  طاشن و  اهنآ  رد  هک  دومن  ینارنخس 
[ . 19  ] .دش قفوم  همیرک  تلود  تلاسر ، ماجنا  قح و  يرای  هب  اهنآ 

یلع ترضح  دنتفرگ ، عضوم  نیفص  رد  هیواعم  يربهر  هب  ماش  لها  يورین  تعرـس  هب  و  دیـسر ، نایاپ  هب  هرـصب  رد  لمج  گنج  ب :
اهنآ اـب  تخاـس و  هاـگآ  هلئـسم  نیا  نوماریپ  ار  دوخ  رکـشل  دوـمن و  مـالعا  ار  يوـما  بزح  تاـکرحت  يا  هیمـالعا  رد  مالـسلا  هیلع 

رد مالسلا  هیلع  نسح  ماما  .دنتشاد  مالعا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ار  دوخ  دایقنا  تعاطا و  زین  اهنآ  دومن و  تروشم 

هحفص 27] ] 

ییادـخ وا  زا  ریغ  هک  ییادـخ  ساپـس  : ) دومرف و  دومن ، هدـنز  اهنآ  نورد  رد  ار  طاشن  مزع و  هک  تخادرپ  نخـس  داریا  هب  مدرم  نایم 
امش يارب  دنوادخ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  تسا ، وا  هتـسیاش  هک  هچنآ  هب  ار  وا  منک  یم  شیاتـس  درادن و  یکیرـش  تساهنت و  تسین ،
ارنآ رکـش  ناوت  یمن  درمـشرب و  ناوت  یمن  هک  هتـشاد  ینازرا  امـش  رب  ار  یناوارف  ياهتمعن  وا  .دشاب  یم  شقح  يادا  هتـشاد ، گرزب 
اذـل دراذـگ  یم  تنم  ام  هب  مییامن  بصغ  ار  ادـخ  قح  ام  هک  یتروص  رد  دـشاب ، یم  يو  لامک  تافـص و  مامت  رگناـیامن  هن  دومن و 

يوسب دشاب  لوبق  هک  یمالک  .دومن  رکش  ار  وا  دنوادخ  ياهتمعن  اهالب و  اه و  هداد  مامت  رب  دیاب 
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یم شیازفا  هک  یمالک  میـشاب ، یم  ادخ  يوس  زا  نآ  شیازفا  دنمزاین  هک  دوش  یم  نایامن  ادخ  مالک  قدص  نآ  رد  دور و  یم  ادـخ 
اب گنج  رد  اذل  .دوش  رتشیب  ناشیاهنامیپ  دوشن و  مکاح  فالتخا  رگم  دنک  یمن  عامتجا  رما  کی  هب  یموق  .دوش  یمن  هتـساک  دبای و 
رب دیاب  .دوش  یم  دیما  عطق  ببس  هک  دینکن  كرت  ار  گنج  هتـشگ ، هدامآ  يو  هک  اریز  دیوش  هدامآ  شنارای  هیواعم و  دوخ ، نمـشد 

زیچان لیلذ و  جئاوح  دیامن و  یم  داجیا  ار  اهتلع  دنوادخ  دورن  شور  نیا  رب  یموق  رگا  هک  اریز  تشادرب  ماگ  تمصع  تنـس و  هویش 
[ . 20  ] .دنک یم  تیاده  بای  تلع  ياهیهاگآ  يوسب  ار  اهنآ  دنک و  یم  تیافک  اهنآ  يارب  ار 

اهنآ عفانم  مامت  هیواعم  هورگ  بزح و  اب  هلباقم  دش و  مدرم  فوفص  رد  تدحو  ببس  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مالک  ساسا  نیمه  رب 
.دومن عطق  ار 

هک تیمکح  زا  دعب  اما  تسا ، گنرین  نآ  هک  دوب  هداد  رادـشه  تیمکح  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ج :
یلوتسم مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رکشل  رب  بارطضا  دش ، رجنم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لباقم  رد  يرعـشا  یـسوموبا  يراخ  نالذخ و  هب 

اهنآ نایم  ییادج  تشگ و 

هحفص 28] ] 

هب میمـصت  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دنداد ، یم  مانـشد  ار  رگیدمه  دش و  یم  رود  رگید  زا  هورگ  ره  دـش و  مکاح 
دومن و راذگاو  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ار  مهم  رما  نیا  اذل  .دش  تیمکح  عضوم  قطنم  قح و  زا  عافد  يارب  تقیقح  يزاس  نشور 

ماما صاع ) نب  ورمع  و  يرعشا ) یسوموبا   ) سیق نب  هللادبع   ) .وگب نخس  رفن  ود  نیا  هرابرد ي  زیخرب و  دنزرف  يا  دومرف :
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رد باتک و  ساسا  رب  هک  دـیتفریذپ ، ار  درم  ود  نیا  امـش  مدرم  يا  : ) دومن ینارنخـس  تقیقح  ندـش  نشور  يارب  مالـسلا  هیلع  نسح 
اهنآ هکلب  دوبن  مکح  نیا  تروص  نیا  ریغ  رد  دـندومن ، مکح  یناـسفن  ياوـه  ساـسا  رب  اـهنآ  اـما  دـنیامن ، تیمکح  تیادـه  تهج 

وا زا  دومن و  تفلاخم  شردـپ  اـب  يو  هکنیا  لوا  دومن : هابتـشا  رمع  نب  هللادـبع  نداد  رارق  رد  سیق  نب  هللادـبع  دنتـشگ ، یم  موکحم 
رد هک  راصنا  نیرجاـهم و  هکنیا  موس  .تسین  مکاـح  شیوخ  سفن  رب  هکنیا  مود  دراـمگن ، اروش  لـها  ناـیم  رد  ار  وا  دوبن و  یـضار 
هب ار  ذاعم  نب  دعـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اـما  .دـندرکن  عاـمجا  يو  رب  دـننک  یم  تموکح  مدرم  هب  دنتـسه و  تموکح 
اب تفلاخم  تروص  رد  هک  تسین  یکـش  چـیه  درک و  لمع  دومن  یم  یـضار  ار  ادـخ  هچنآ  هب  زین  يو  درک و  بوصنم  مکح  ناونع 

[ . 21 (. ] تفریذپ یمن  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ ،

يرعشا یسوموبا  اذل  تشادرب ، هدرپ  تیمکح  رد  يراکبیرف  زا  داهن و  یفارحنا  طاقن  رب  تسد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ساسا  نیا  رب 
ریبدت تیارد و  نتشاد  نودب  راک  نیا  هب  ار  يو  دومن و  هابتـشا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رکـشل  .دندومن  باختنا  ار  يو  نارگاغوغ  هک 

هیلع یلع  ترـضح  يرانکرب  هب  هلمج  زا  يو  تاهابتـشا  یـضعب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اذل  دوب  فورعم  یگداس  هب  يو  .دـندرامگ 
ریاس هب  هجوت  نودب  هابتشا  هس  ماجنا  رما و  نیا  هب  هجوت  اب  هک  دومن  هراشا  نیملـسم  هفیلخ  ناونعب  رمع  نب  هللادبع  ندرامگ  مالـسلا و 

جراخ تیمکح  زا  تاهابتشا 

هحفص 29] ] 

رفن شش  دوخ  ناکیدزن  زا  رمع  هک  یماگنه  الوا : .دوش  یم 
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تعیب ایناث ، تشادن ، ار  یمومع  يربهر  تفالخ و  یگتـسیاش  يو  اریز  دادن  رارق  اهنآ  نایم  رد  ار  هللادبع  شرـسپ  درامگ  اروش  رد  ار 
هنوگچ .دـندرک  یم  تعیب  مدرم  اهنآ  زا  دـعب  دنتـسب و  یم  نامیپ  راصنا  نیرجاهم و  ادـتبا  دـهد ، یم  ناـشن  هریـس  هک  يروط  ناـمه 

زا دومن  بوصنم  تفالخ  هب  هک  تقو  نآ  رد  يرعـشا  اثلاث : دـنزب ؟ يراک  نینچ  هب  تسد  اـهنآ  روضح  نودـب  تشاد  هزاـجا  يرعـشا 
يار درادـن  یهاگآ  هک  هچنآ  زا  يدرف  دـیابن  اذـل  تشادـن ، یهاگآ  درک  یم  لوبق  اـی  در  يو  هک  هچنآ  هب  هنیمز و  نآ  رد  دوخ  يار 
دزن رد  یعقاو  تیمکح  نوماریپ  مدرم  يارب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  هاگنآ  .دـهد  تلاـخد  یخیراـت  هلئـسم  نآ  رد  ار  دوخ 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دومن  يروآدای  ار  هظیرق  ینب  هیـضق  رد  ادـخ  لوسر  زا  ذاعم  نب  دعـس  تیمکح  دز و  لاثم  دـنوادخ 
.دناسر لتق  هب  ار  دندوب  هدیگنج  اهنآ  اب  هک  یناسک  مامت  .تشگ و  زوریپ  .تفگ  نخس  بناج و  زا  قح  هب  يو  هکنیا  زا  دعب  هلآ 

یمهم شقن  نآ  رد  هک  نیفـص  ناورهن ، دومن ، تکرـش  تشاد  هرـصب  رد  شردـپ  هک  ییاهگنج  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  د :
.دومن شوماخ  ار  اه  هنتف  اهگنج و  نآ  هک  یتروصب  تشاد 

یبتجم نسح  ماما  تموکح  نارود  رد 

تازاجم مالسلا  هیلع  ماما  دوش ، یم  زاغآ  يو  تماما  اب  شردپ ، زا  دعب  مالسا  يایند  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شقن  يدعب  تمـسق 
لوسر دـنزرف ، يا  هک … «  دومن  شرافـس  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دزادرپ  یم  نارگید  مجلم و  نبا  نوچ  یناراـکتیانج 

روطنامه .مهدب  وت  هب  ار  محالس  باتک و  منک و  شرافس  وت  هب  هک  داد  روتسد  نم  هب  ادخ 
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دومن و شرافس  نم  هب  وا  هک 

هحفص 30] ] 

ماما یهدب ) …  نیسح  تردارب  هب  ارنآ  گرم  نامز  رد  هک  میوگب  وت  هب  هک  دومن  شرافس  نم  هب  داد و  نم  هب  ار  شحالس  باتک و 
ار نیـسح  نب  یلع  تسد  سپـس  .یهدب ) تدـنزرف  هب  ارنآ  هک  هداد  روتـسد  ادـخ  لوسر  : ) هک دومرف  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 

يو هب  ارم  ادخ و  لوسر  مالـس  .یهدب  یلع  نب  دمحم  تدـنزرف  هب  ارنآ  وت  هک  هداد  روتـسد  وت  هب  ادـخ  لوسر  هک  : ) دومرف تفرگ و 
.دنا هداد  تداهش  تیصو  نآ  هب  شنادنزرف  هعیش و  ناگرزب  مامت  شدنزرف و  دمحم  نیسح و  ماما  [ 22  ] .ناسرب

هب ار  نآ  هـب  مازتـلا  قـح و  هماـقا  نوـماریپ  تاـهجوت  تاشرافـس و  زا  يرایـسب  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترــضح  رمع ، رخآ  ياـهزور  رد 
هیلع یلع  ترـضح  تداهـش  زا  دـعب  .دومن  يو -  تماما  تفالخ و  دـییات  هارمه  هب  مالـسلا -  هیلع  نسح  ماما  صوصخب  شنادـنزرف 

هک یمدرم  هدوت  نایم  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دندروآ  موجه  دجسم  يوسب  روآدرد  تبیصم  نیا  زا  راو  هناوید  هفوک  لها  مالسلا 
تلحر يدرم  یبـش  نینچ  رد  : » دوـمن ادا  ار  مالـسا  گرزب  ربـهر  تلحر  زا  دـعب  دوـخ  مـالک  نیلوا  داتـسیا و  دوـب  هـتفرگ  ار  شرود 

یلص ادخ  لوسر  اب  دندرک ، یمن  كرد  لمع  اب  ارنآ  نارگید  دندیسر و  یمن  يو  ياپ  درگ  هب  دارفا  نیلوا  یتح  لمع  رد  هک  دندومن 
رد لییاکیم  تسار و  تمـس  رد  لییربج  هک  یلاح  رد  دوب  هداد  وا  هب  ار  دوخ  مچرپ  ادخ  لوسر  دومن و  یم  تدهاجم  هلآ  هیلع و  هللا 

.دیامن لصاح  ار  لماک  حتف  يو  هطساوب  ادخ  هکنآ  رگم  تشگ  یمن  زاب  دندرک و  یم  يراد  هگن  پچ  تمس 
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یصو نون  نب  عشوی  تلحر  بش  درک و  جورع  نامسآ  هب  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  هک  دومن  تلحر  یبش  نینچ  رد  وا 
، مالسلا هیلع  یسوم  ترضح 

هحفص 31] ] 

.تشاذگن یقاب  دیشخب  مه  ار  نآ  هک  مهرد  زج 70  يزیچ  حول و 

نادیواج عضاوم  لامعا و  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  هرهچ  يروآدای  زا  هک  یلاح  رد  داتسیا ، زاب  ینارنخـس  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
ره مدرم  يا  :» داد همادا  ار  دوخ  نانخـس  سپـس  دندومن ، تکراشم  وا  اب  ندرک  هیرگ  رد  زین  مدرم  دومن و  ندرک  هیرگ  هب  عورـش  يو 

لوسر یصو  دنزرف  نم  مربمایپ ، دنزرف  یلع ، نب  نسح  نم  دنادب  دسانش  یمن  هک  یسک  تسا و  هتخانش  هک  دسانش  یم  ارم  هک  سک 
دنزرف نم  مشاب  یم  شروتـسد  هب  ادخ  يوسب  هدننک  توعد  دنزرف  نم  متـسه  هدننک  راذنا  هدنهد و  تراشب  دـنزرف  نم  متـسه ، ادـخ 

دنوادـخ هک  متـسه  ربمایپ  نادـناخ  زا  نم  تفر و  یم  الاب  نآ  زا  لزان و  نآ  رد  لییربج  هک  متـسه  ربمایپ  نادـناخ  زا  ینارون و  غارچ 
يا وگب  دومرف : شربمایپ  هب  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  .تسا  هدومن  ضرف  ناناملـسم  رب  ار  ناـشتبحم  هتـشاد  رود  اـهنآ  زا  ار  یکاـپان 
لها هب  تبحم  زا  ار  هنسح  ياطعا  و  سک …  ره  مناکیدزن و  هب  ندومن  تبحم  رگم  مهاوخ  یمن  يدزم  رجا و  امـش  زا  نم  هک  ربمایپ 

[ . 23  ] .هدومن اطعا  تیب 

ناناملـسم مالـسا و  يایند  رد  ار  شهاـگیاج  تافـص و  مالـسلا و  هیلع  لـیحر  ربهر  تافـص  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ساـسا  نیا  رب 
دوخ ینارنخس  زونه  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  .تفرگ  هدهع  رب  یهلا  قح  قاقحا  يارب  ار  ناناملسم  یتشک  يربهر  دندومن و  صخـشم 

هک دوب  هدناسرن  نایاپ  هب  ار 
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مالـسلا هیلع  نسح  ماما  يارب  تعیب  یتقو  .دومن  تعیب  ماـما  اـب  قیرط  نیا  هب  درک و  توعد  تعیب  هب  ار  مدرم  دومن و  ماـیق  ساـبع  نبا 
لاـقتنا ادـخ و  يوسب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تلحر  ربـخ  دیـسر و  ناـیاپ  هب  رگید  ياـهاج  هفوک و  رد  نینمؤملاریما  هفیلخ و  ناونعب 

دومن و یلاحشوخ  ساسحا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تداهش  ربخ  ندینش  زا  هیواعم  دش ، شخپ  شدنزرف  هب  تفالخ 

هحفص 32] ] 

نارواشم و .تفرگ  رخسمت  هب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  تعیب  روتـسد  هیواعم  نیا  زا  ریغ  .دش  رارقرب  رورـس  نشج و  شتختیاپ  رد 
مالـسلا هیلع  نسح  ماـما  یـسایس  شور  دـیدج و  عیاـقو  نوـماریپ  تروـشم  يارب  يا  هرگنک  هک  دـناوخارف  ار  شناراـی  ناهدـنامرف و 

.دنهد لیکشت 

اب ات  دنتـسرفب  دومن  یم  يربهر  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یمالـسا  هعماج  لـخاد  رد  ییاـه  سوساـج  هک  دـش  رارق  هرگنک  نیا  رد 
رد دـیامن ، حلـص  ماش  رد  نارگ  هنتف  اب  ات  دزادرپب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تموکح  هیلع  رب  ینکارپ  هعیاش  تشحو و  سرت و  داـجیا 

، هوشر تخادرپ  اب  دـهد  ماجنا  قارع  رد  رثؤم  شقن  يربهر و  بسک  يارب  یعیـسو  راک  هک  دومن  یم  شالت  يوما  بزح  هک  یعقوم 
دروآرد ارجا  هب  ار  هرگنک  ياه  هشقن  تعرس  هب  هیواعم  .دندومن  یم  مادقا  لمع  نآ  يارب  دیدهت و …  ایاده و  هدنبیرف و  ياه  هدعو 

نسح ماما  ساسا  نیا  رب  [ 24  ] .داتسرف هرصب ) هب  ار  ینیق  هفوک و  هب  ار  يریمح   ) رگ هلیح  درف  ود  داد و  لیکشت  ار  یسوساج  هکبش  و 
هیواعم تاین  فشک  رثا  رب  .دیامن  رهاظ  ار  يوما  ياه  هشقن  ات  داهن  انب  راوتسا  تروصب  ار  نآ  تازیهجت  تموکح و  روما  مالسلا  هیلع 

يا همان  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  تلود  هب  تبسن 
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هک دـسر  یم  رظنب  ناـنوچ  يداتـسرف ، نم  يوس  هب  ار  اهـسوساج  وت  اـما  ..و و  دومن : دـیدهت  گـنج  هب  ار  وا  داتـسرف و  هیواـعم  يارب 
وت هک  هدیـسر  ربـخ  نم  هب  .دوش  یم  لـصاح  نآ  دوـخ  تساوـخ  هب  و  تسین ، یکـش  نآ  رد  یتـسه ، ییوراـیور  هب  لـیام  یلاـعبانج 

یسک ره  اب  نم  تفگ : هکنآ  دننامه  وت  لاثم  دنک و  یمن  یلاحشوخ  ساسحا  سک  چیه  هک  هچنآ  زا  يا  هدومن  یلاحـشوخ  ساسحا 
نتفر هدامآ  دنام ، یم  هتفر  هکنآ  زا  دعب  هک  سکنآ  هب  وگب  سپ  ددرگزاب ، ات  دنام  یم  هاگتماقا  رد  دور و  یم  دننامه  دریمب  ام  زا  هک 

« .دشاب یم  ادرف  نآ  هک  دشاب  يرگید 

هحفص 33] ] 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  گرم  نوماریپ  یلاحـشوخ  راهظا  نآ  رد  تشون و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يا  همان  باوج  رد  زین  هیواـعم 
رد هیواعم  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  همان  نیرتمهم  هک  دـش  لدـب  در و  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  نایم  اه  همان  دومن ، نامتک 

تشون و يا  همان  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يارب  هیواعم  هک  تفرگ  الاب  يردـقب  رما  نیا  دوب و  نید  مچرپ  زا  يرود  ییادـج و  باوج 
زا دـعب  تفالخ  ات  .ددرگ  هفیلخ  وا  اـت  نتفرگ  رارق  يو  تموکح  هیاـس  رد  .دـش و  تموکح  زا  يو  ندـمآ  راـنک  تساوخرد  نآ  رد 

حور نآ  رد  هک  يا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  .دوب -  هتخیر  ار  یبیرف  گـنرین و  دـسرب -  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هب  هیواـعم 
وت همان ي  باوج  نم  يدوب و  هداد  یتارکذت  نآ  رد  هک  دیـسر  نم  هب  وت  همان ي  دـعب ، اما   ) .تشون تشاد  دوجو  يراشفاپ  رارـصا و 

تیعبت قح  زا  .مرب  یم  هانپ  نآ  زا  ادخ  هب  متفگ و  كرت  ار 
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يریگرد دش و  عطق  نآ  زا  دعب  اه  همان  [ 25 ( ] .مالسلاو .دشاب  غورد  هک  میوگب  يزیچ  تسا  هانگ  نم  رب  و  متسه ، نآ  زا  نم  هک  نک 
.داتسرف قارع  يوسب  ار  شیاهرکشل  دومن و  گنج  نالعا  هک  دوب  یسک  نیلوا  هیواعم  دش ، گنج  تلاح  مالعا  تفرگ و  الاب 

اب هلباقم  رد  عافد  نالعا  رد  یعس  مالسلا  هیلع  ماما  دش و  یم  لدب  در و  قارع  يوسب  يوما  تکرح  ربخ  یمالـسا  تلود  ياضف  رد  و 
و  ) .دومن توعد  گنج  يارب  ورین  يزاس  هدامآ  هب  ار  مدرم  نآ  رد  داد و  هیعالطا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  درک  یم  راکزواجت  نمشد 

ربص اـب  دـنوادخ  هک  دـنیامن  هشیپ  ربص  هک  دومرف  نارگداـهج  هب  دراـمگ و  راـچان  هب  ناگدـیرفآ  رب  ار  داـهج  دـنوادخ  هک  دـعب  اـما 
ناتـسلخن فرط  هب  رکـشل  يوسب  دـینک و  ربـص  دیدنـسپ  یمن  هچنآ  لـباقم  رد  دـیراد و  تسود  هچنآ  اـب  مدرم  يا  تسا ، ناگدـننک 

امش دنوادخ  .مینیبب  ار  رگیدمه  ات  دننک  تکرح 

هحفص 34] ] 

تاعیاش و داد ، یم  ناکت  دوب  هدینش  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نایب  هک  يدارفا  هعومجم  نورد  هک  هچنآ  اما  [ 26 ( ] .دنک تمحر  ار 
قح لباقم  رد  یگدامآ  مدع  تلع  هب  اهنآ  .تشاد  یم  زاب  قح  زا  عافد  يارب  تکرح  زا  تفیرف و  یم  ار  اهنآ  هک  دوب  يوما  ياهاعدا 

دـندش و یبلط  تیفاع  راچد  مدرم  .تفرگن  رارق  هجوت  دروم  تیلوؤسم  لـمحت  دوخ و  زیهجت  گـنج و  يارب  توعد  دـنتفرگ و  رارق 
دید هک  یماگنه  دش ، دیماان  اهنآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  .داد  بیرف  ار  اهنآ  زین  يوما  تموکح  لاوما  .دـنداد  دوجوم  عضو  هب  تیاضر 

هدوت ي نآ  .دنا و  هدروخ  بیرف  يوما  بزح  زا  دنک  یم  يربهر  ار  اهنآ  هک  یمدرم 
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ياهبیکرت رد  نامیا  فعـض  رثا  رد  دنداد  تسد  زا  ار  دوخ  یگدنز  تاساسحا و  هداس ، بیرف  کی  هطـساوب  هک  هدش  تیاده  يرـشب 
ماما طخ  هک  یـشقن  كرد  مدع  .دوب و  هتفای  ینوزف  اهنآ  رد  هک  دوب  یهلا  تلاسر  ظفح  يارب  یخیرات  تیمها  كرد  مدع  یحور و 

یم لزان  میرک  لوسر  هب  یحو  طسوت  هک  مالسا  تقیقح  زا  ام  تعاطا  مدع  تشاد و  هدهع  یمالـسا  یگدنز  رد  مالـسلا  هیلع  نسح 
.تشگ مدرم  فارحنا  لماع  دینادرگ ،

ناگرزب نیـصلخم و  فص  رد  نانکـش  نامیپ  زا  ترفن  اـب  هک  دنتـشاد  دوجو  يا  هدـع  هدروخرـس  هدـش و  هارمگ  هدوت  نیا  ناـیم  رد 
لمحت تعاجـش  تأرج و  اب  دوخ  رب  ار  نارگید  ياه  تمالم  دنتـشگن و  رب  دوخ  صالخا  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  وریپ  یقیقح و 

نب دایز  سیق و  یب  لقعم  هدابع و  نب  دعـس  نبا  سیق  متاح ، نب  يدع  زا : دندوب  ترابع  نیـصلخم  تکرح  نیا  زاغآ  رد  .دندرک  یم 
تیلوؤسم نوماریپ  ماـیق  هب  توعد  دـندومن و  تمـالم  ار  اـهنآ  دـندناسر و  مدرم  هب  ار  هدـمع  ربـخ  نیا  اـهنآ  [ 27  ] .یمیمت هعـصعص 

تقو نآ  رد  .دندرک  شیوخ 

هحفص 35] ] 

قح و يرای  هار  رد  هداتفا  قافتا  هتشذگ  رد  هچنآ  هب  تبسن  دندومن و  تیامح  يو  زا  دندش و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هجوتم  یگمه 
شیاتـس ار  اهنآ  هناقداص ، يریگ  عضوم  نیا  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  ماما  .دندرک  تعیب  يو  اب  نارگ  نایغط  نارگ و  هنتف  اب  ییورایور 

امـش ادخ  مناد ، یم  ار  امـش  تسرد  یتسود  افو و  تین ، قدص  نم  دیامن و  محر  امـش  هب  ادخ  دیتفگ ، تسار  دومرف : اهنآ  هب  دومن و 
ناتسلخن رد  نیصلخم  رکشل  زا  يدایز  دادعت  مالسلا  هیلع  ماما  روتسد  مغریلع  [ 28  ] .دهد ریخ  يازج  ار 
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ندنادرگزاب رد  یعـس  دـش و  قحلم  اهنآ  هب  هتـشگ  تیاور  رفن  رازه  نآ 4  دادعت  هک  يرکـشل  اب  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  .دش و  هتـساک 
.دومن مالسا  زا  عافد  لوبق  قح و  يرای  يارب  مدرم 

تایونعم زا  هک  یگرزب  رکشل  ساسا  نیا  رب  .دادن  يرمث  هفوک  هب  مدرم  ندنادرگزاب  يارب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نایفارطا  شالت  اما 
رید هب  .دـش  میـسرت  هورگ  يربهر  هشقن  .دـیدرگ و  هداـمآ  رکـشل  هب  دندیـسر  هک  ناتـسلخن  هب  .دـیدرگ  لیکـشت  هدوب  هدـش  فیعض 

يربهر سابع  نب  هللا  دیبع  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مع  رـسپ  هک  دش  هداتـسرف  رکـشل  يارب  همدقم  کی  اجنآ  رد  دنتفر و  نمحرلادبع 
همان اب  هارمه  دنتسه  برع  ناراوس  زا  هک  رفن  وت 12  هارمه  نم  ومع : رـسپ  :» دومرف يو  هب  فیلکت  نایب  رد  هک  تشاد  هدهع  رب  ار  نآ 

هب نارتسگب و  اهنآ  يارب  ار  دوخ  نماد  شاب و  ور  شوخ  نک و  هشیپ  ار  اهنآ  اب  ینابرهم  نک ، تکرح  اهنآ  اب  متسرف ، یم  وت  يارب  يا 
ار هیواعم  رکـشل  ات  ریگ  رارق  تارف  دور  رب  اـهنآ  اـب  دنتـسه و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  نئمطم  ناوریپ  زا  اـهنآ  اریز  نک  کـیدزن  دوخ 

زور ره  ار  وت  ياهربخ  مراد و  هجوت  وت  هب  تبـسن  نم  مسرب و  وت  هب  نم  ات  نک  ربص  يدیـسر  اهنآ  هب  وت  هک  یماگنه  ییامن  لابقتـسا 
هیواعم هب  هک  یتقو  نک ، تروشم  سیق  نب  دیعس  دعس و  نب  سیق  اب  مراد و 

هحفص 36] ] 

رد دعـس و  نب  سیق  دیـسر  بیـسآ  وت  هب  رگا  گنجب و  وا  اب  دومن  نینچ  رگا  دگنجب و  وت  اب  وا  ات  راذـگب  نکن ، دربن  يو  اب  يدیـسر 
سیق نب  دعس  يو  هب  ندیسر  بیسآ  تروص 
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[ . 29  ] .نک یفرعم  هدنامرف  ناونع  هب  مدرم  هب  ار 

طاـباس رد  يو  رکـشل  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تکرح  ناـمز  رد  .داد و  رارق  قارع  هلجد  دور  هـنماد  رد  ار  دوـخ  عـضوم  لوا  هورگ 
مکاح تشحو  سرت و  ییادج ، مالسلا  هیلع  ماما  رکشل  رد  درکن  تکرح  فلتخم  ياهتلع  هب  رکـشل  نیا  .تشاد  رارق  نئادم  کیدزن 

ام .تسا  هدنام  یفخم  نیققحم  زا  يرایـسب  رب  دادرارق  نیا  جیاتن  اه و  تیفرظ  هتبلا  .دـش  هیواعم  اب  هدـهاعم  ياضما  ببـس  هک  تشگ 
.دوش نشور  رتشیب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تواکذ  ات  میسرب  روما  قیاقح  هب  ات  مینک  لیلحت  دقن و  ار  دادرارق  نیا  هک  مینک  یم  یعس 

نآ ياه  هشیر  هدهاعم و  للع 

تموکح نامز  رد  ای  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نامز  رد  هاوخ  میدومن -  لابند  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  یلمع  هریـس  هک  یماـگنه  زا 
ار تشادـن  يریظن  يریگ ، عضوم  تکرح و  تعرـس  رد  تشاد و  یمرب  ماـگ  یگبترم  دـنلب  يوـس  هب  هک  گرزب  یتیـصخش  دوـخ - 

ندرک رود  يارب  يو  شالت  نینچمه  میدومن ، سمل  لمج  گـنج  رد  مالـسا  يزوریپ  يارب  ار  وا  يدوجو  راـثآ  و  میدومن ، هدـهاشم 
راوتـسا يارب  ار  ماش  هنتف ي  دوب و  راوتـسا  يوما  تموکح  لاطبا  اـب  هک  تیمکح  زا  دـعب  ینارنخـس  و  میدـید ، نیفـص  رد  ار  هیواـعم 

اب ار  گنج  داتسیا و  وا  يورایور  هیواعم  ياهشالت  مغریلع  يو  .میدینش  ار  درک  شوماخ  یمالسا  تموکح  ياه  هیاپ  ندومن 

هحفص 37] ] 

نامز رد  هدمآ  دوجوب  ياهتیفرظ  اما  تفریذـپ ، ار  دـماین  هاتوک  لطاب  لباقم  رد  تخانـش و  یمن  ار  قح  زج  يزیچ  هک  نئمطم  ینورد 
مالسلا هیلع  نسح  ماما  هک  يرکشل  اریز  .دروآ  دوجوب  خیرات  رد  يردان  لکشب  ار  يو  عضوم  هک  دش  ببـس  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 

يرایسب ياهالب  هب  .دوب  نآ  هدنامرف ي 
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یمدرم اذل  دش ، نمشد  هب  مالسلا  هیلع  ماما  میلست  ببس  هک  دوب  هتشگ  التبم  نآ  رد  ناگـشیپ  تنایخ  ناراکهانگ و  هنخر ي  هلمج  زا 
اه يراکبیرف  اه و  هعیاش  لیلد  هب  نمشد  اب  حلص  هب  روبجم  ار  يو  دندیشک  یم  هشقن  نآ  هدنیآ ي  يارب  دندرب و  یم  هرهب  نآ  زا  هک 

.دندرک

دوب كاندرد  هثداح  نیرتمهم  نیا  تشاد و  یم  رب  ماگ  يوما  حلاصم  هب  تمدخ  يوسب  یتاذ  روطب  تلود  ياوق  عضوم  ساسا  نیا  رب 
: زا دندوب  ترابع  ثداوح  نیا  .دوب  هدرک  هطاحا  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نوماریپ  هک 

رکشل مدقم  طخ  رد  يو  ناهارمه  زا  ثلث  هیواعم و  هب  يو  نتـسویپ  و  سابع -  نب  هللادیبع  شتآ -  طخ  يور  رب  هدنامرف  تنایخ  - 1
.دش نامز  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رکشل  رد  تشحو  سرت و  اهالب و  هب  رجنم  هک  دندوب -  فلکم  نمـشد  اب  ییورایور  هب  هک 

.تفرگ تروص  هیواعم  زا  هوشر  ذخا  رثا  رب  سابع  نب  هللادیبع  تنایخ 

نوگانوگ راکفا  حلاصم و  هب  سوه  يوه و  اهراعش و  رثا  رب  تشاد  هدهع  رب  ارنآ  یهدنامرف  دوخ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  يرکشل  اما   2
يوما نادناخ  هب  تبسن  دوخ  ياه  هدقع  ییاشگزاب  يارب  يا  هدع  میانغ و  يروآ  عمج  يارب  يا  هدع  رکشل  نآ  رد  [ 30  ] .دش قرفتم 
یناسک زا  يدایز  هدع  زین  رکشل  رد  دوب و  لیام  مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  نادناخ  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هب  ناشنورد  اما  دندوب  هدمآ 

سرت جاور  نیا  رب  هفاضا  .دندوب  هدـمآ  يوما  شترا  هب  راختفا  يارب  زا  هک  تشاد  دوجو  دنتـشاد  ماش  رد  نایوما  اب  یفطاع  هطبار  هک 
زین مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رکشل  رد  گنج  زا 

هحفص 38] ] 

هک هقباس ، اب  نایوجگنج  زا  يا  هدع  اما  .دوب  هدش  مکاح 
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رانک رد  دندوب  هتفای  يرایسب  ياهمخز  دندوب و  لمج  ناورهن و  نیفـص ، رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  هارمه  ار  يدایز  ياهگنج 
دنتفای یم  شیازفا  هک  نارالاس  اغوغ  اب  بسانم  اهنآ  دادعت  تیمک  ظاحل  زا  هک  دنتـشاد  دوجو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  نیـصلخم 

.دوب مک  ناشدادعت  نارگ  هلیح  لباقم  رد  دوبن و 

دوجو نآ  ریظن  هک  یـششخب  اب  قارع  هعماج ي  رد  ندراذگ  ریثأت  لیابق و  ناربهر  هب  دایز  رایـسب  لاوما  ياطعا  رد  هیواعم  رارـصا  - 3
هک دشاب  یم  يا  هبل  ود  حالس  تورث  .دوب  هدش  هیواعم  اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هار  رد  مدرم  ینورد  ياه  تین  لزلزت  ببس  تشادن 
هب گنج  ماگنه  رد  هک  یتروصب  دوب  كانتشحو  رایسب  قارع  لها  رد  لمع  نیا  ریثأت  تشگ ، هیواعم  اب  حلص  ببـس  بلق  رد  شریثأت 

مالـسلا هیلع  نسح  ماما  میلـست  رد  ار  دوخ  یعـس  يو  اب  تعیب  نمـض  هک  دنـسیون  یم  هیواعم  هب  يا  همان  اهنآ  رب  مکاـح  سرت  رطاـخ 
رد اـهنت  مدوب  هدرک  دربن  هیواـعم  اـب  رگا  ادـخ  هب  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  اذـل  [ 31  ] .دـنزاس یم  ناشنرطاخ  ریـسا  تروصب 
رد .متـسه  گرزب  زیزع و  نم  يو ، اب  هحلاصم  تروص  رد  ادخب  دنربب و  ریـسا  يو  يوسب  ارم  دنتـسناوت  یم  نم  ندرگ  ندز  تروص 

( .دـشاب ام  نوماریپ  مشاه  ینب  مانـشد  هک  یلاح  رد  دـنک  لیم  نم  يوسب  ای  موش  يو  ریـسا  هکنیا  زا  تسا  رتهب  يو  اب  گـنج  نم  دزن 
[ . 32]

زا هک  یتاشیامرف  هتبلا  دومن و  یم  هجوت  صاخ  تروصب  نیـصلخم  ناج  ظفح  اـهنوخ و  نتـشاد  هگن  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  - 4
، مدیسرت دوش  یلاخ  یعقاو  ناناملسم  زا  نیمز  هکنیا  زا  نم  : ) دننام دراد  دوجو  دنک  یم  ریبعت  يو  یعیبط  تین  نیا 
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( .امش ظفح  رطاخ  هب  رگم  متساوخن  ار  هیواعم  اب  حلص  زگره  (. ) دشاب هتشاد  دوجو  یعدم  زین  نید  يارب  هک  متساوخ  اذل 

هحفص 39] ] 

راکفا و يروآدرگ  هیواعم و  رکشل  رد  اهفص  نایم  تدحو  بیرخت  زا  يریگولج  تعاطا و  حور  الاب و  طابضنا  نمشد و  تردق  - 5
.تسا هدش  نآ  رد  قاقشنا  داجیا  رکشل و  هقرفت  مالسلا و  هیلع  ماما  فیعضت  ببس  حلاصم 

هب یکاپان  ره  زا  میدرک  كرد  ار  يو  تیصخش  داعبا  هک  روطنامه  اذل  تشاد ، ییالاب  رایسب  نامیا  حور  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  - 6
هیحور نیا  اب  يو  .دشاب  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالک  حیرـصت  هب  كرابم  ترتع  ناکرا  زا  وا  دوب و  رود  نآرق  حیرـصت 

، دور یم  اجک  هک  دـید  یم  ار  تکرح  نیا  ریـسم  نید ، زا  هدـنریگ  ماو  ادـخ و  هب  هتـسباو  حور  نیا  اذـل  .دـیلان  یم  تنایخ  رکم و  زا 
یم تسا  يزوریپ  یعون  یمالسا  موهفم  رد  هک  اهنوخ  ندش  يراج  گنج و  هلیـسو  هب  يریگرد  مدع  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شور 

فده هک  ینامز  ات  اهناج  نتفرگ  اهنوخ و  نتخیر  هیواعم  يارب  .میدـید  يو  نازابرـس  نارای و  یمومع  عضو  رد  هک  روطنامه  .دـشاب 
.دشاب یم  مهم  يو  يارب  زبس  رصق  یناطلس و  يویند و  ذئاذل  لاوما و  اذل  درادن و  تیمها  چیه  دشاب  نیملسم  رب  تموکح  يو  یلصا 

نیا اریز  .دومن  مدرم  يارب  عامتجا  نیا  تقیقح  فشک  رد  یعس  دید ، ار  هیواعم  درگ  مدرم  عامتجا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  - 7
تعیبط هاگنآ  تفرگ  یم  تسدـب  ار  تما  نوؤش  یماـمت  نآ  هب  لوصح  تروص  رد  هک  دـیدرگ  یم  هطلـس  هب  رجنم  هیواـعم  تکرح 

یلع ماما  نارود  تقیقح  رگنایامن  نآ  نطاب  تموکح و  نیا 
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تیربهر زا  ار  تما  هک  تخس  یخیرات  تکرح  نیا  تیلوؤسم  دنداهن و  رـس  ار  هیواعم  تعاطا  هک  یناسک  اذل  .دش  یم  مالـسلا  هیلع 
شور کی  تروصب  لـسن  ردـنا  لـسن  هکلب  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  نارود  رد  طـقف  هن  دـنتخاس  مورحم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 

.دیسر تبث  هب  یخیرات  ياهباتک  رد  تشگ و  مکاح  یمالسا 

زا يدایز  هدع  تفرگ  تروص  مالسلا  هیلع  ماما  نوماریپ  هک  یتشز  ياهتکرح  اما  - 8

هحفص 40] ] 

: زا دنترابع  هک  دنا  هدومن  رکذ  ارنآ  عون  هس  نیخروم 

.دیدرگن قفوم  نکیلو  داد  رارق  تباصا  دروم  زامن  ماگنه  رد  ار  يو  نامک  ریت  اب  یصخش  الوا 

.دومن هلمح  يو  هب  يرجنخ  اب  زامن  ماگنه  رد  يدرف  ایناث 

دندروآ يور  يو  هناخ  هب  نارگاغوغ  نابصعتم و  زا  يا  هدع  دوب  بیجع  رایسب  يو  تاجن  هک  موس  تکرح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  اثلاث 
هیلع ماـما  هک  دومن  داـجیا  قیمع  یمخز  يو  ياـپ  رد  ریـشمش  اـب  دوـمن و  هلمح  يو  يوـسب  يدـسا  نانـس  نب  حارج  هظحل  نآ  رد  و 

هجلاعم يارب  یفقث  دوعم  نب  دعـس  دزن  رد  نئادم  رد  تکرح  نیا  زا  دـعب  [ 33  ] .دباوخب باوختخر  رد  هک  دش  نیا  هب  روبجم  مالـسلا 
.تفر

ناراـی و هک  یتروصب  تفرگ ، راـکب  قارع  هعماـج  رد  ینهذ  بوـشآ  اوـلب و  داـجیا  يارب  هیواـعم  ار  یعیـسو  ياـهاعدا  حالـس و  - 9
لباقم رد  دـیاب  هک  يا  يریگ  عضوم  زا  دنتـسویپ و  اهنآ  هب  نارگ  اغوغ  دـندومن و  شخپ  ار  هناضرغم  ياعدا  نیا  يو  ياه  سوساـج 

.دسیون ب: یم  حلـص  زا  هیواعم  يارب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  فلا : زا : دنترابع  اهاعدا  نیا  هلمج  زا  .تشاد  یم  ناشزاب  دنریگب  نآ 
يوما هورگ  هک  دوب  ینامز  اهنآ  هعیاش  نیرتمهم  و  .تسا ج : هدش  میلست  هیواعم  هب  دعس  نب  سیق  هکنیا  هعاشا 
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درک هعیاش  مدرم  نایم  رد  دش  هک  جراخ  هدننک  هرکاذم  هورگ  نآ  تفریذپن ، ارنآ  مالـسلا  هیلع  ماما  دندوب و  هدـمآ  حلـص  بلط  يارب 
داجیا رد  یمهم  شقن  هعیاش  نیا  هک  هدومن ، يریگولج  اهنوخ  نتخیر  زا  ادخ  تسا و  هتفریذـپ  ار  حلـص  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک 

حلـص نایدانم  یلـصا  فده  .دندرک  يدعت  يو  هب  هدرب و  هلمح  يو  هناخ  هب  هک  یتروصب  تشاد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هیلع  اغوغ 
.دوب عافد  گنج و  زا  يریگولج 

هحفص 41] ] 

هک مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يوس  زا  نآ  لوبق  زا  لبق  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نایرکشل  نایم  رد  حلص  يارب  هیواعم  توعد  جاور  - 10
زا يرایـسب  نورد  رد  هک  دـندوب  مدقـشیپ  نآ  داجیا  رد  زین  هیواـعم  ناراـی  دـیدرگ ، نایرکـشل  نورد  رد  یناـسفن  ياوه  داـجیا  ببس 

.داد رارق  شریذپ  دروم  ار  نامز  عقاو  تقیقح  مالسلا  هیلع  ماما  دنراذگ و  ریثأت  نازابرس 

قـح و قاـقحا  زا  توکـس  رد  نینچمه  دـندوب  هدـش  هناـهاگآ  فارحنا  تیعقاو و  زا  تلفغ  راـچد  هیواـعم  هطـساو  هب  هک  مدرم  - 11
دومن ار  میقتسم  طارص  زا  يرود  نارگ و  هنتف  ياهاعدا  فارحنا و  فشک  رد  یعس  مالسلا  هیلع  ماما  .دندرب  یم  رـسب  لطاب  زا  يرود 
هیراع هک  یمالسا  تاررقم  مدرم و  تاردقم  هب  یبایتسد  يارب  يا  هلیسو  هک  هطلس  هب  لیم  دادرارق و  هدهاعم و  يارب  ار  اهنآ  شالت  و 

.تخاس نشور  ار  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  نیسح  ماما  بالقنا  يارب  هنیمز  داجیا  ببس  تموکح و  بسک  يارب  يا 

رثؤم نآ  رد  هک  ینامز  ياهتیفرظ  ریثأت  نینچمه  دش ، دراو  دادرارق  لوبق  يارب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رب  هک  یلماوع  للع و  نیرتمهم 
یهار دیدرگ ، التبم  نآ  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هچنآ  هب  خیرات  لوط  رد  یمکاح  ای  ربهر  هک  دیا  هدید  ایآ  .دوب 
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یگرزب نادرم  اهنت  درادـن و  ارنآ  لمحت  ییاناوت  یـصاع  ناسنا  هک  دوب  یتخـس  هبرـض  ییورایور  نیا  اما  دـشاب ؟ هتـشاد  ماـما  هار  زج 
هتـشک زین  يو  نادناخ  مامت  دیگنج  یم  رگا  مالـسلا  هیلع  ماما  نکیل  .دنتـشاد  ارنآ  اب  هلباقم  ییاناوت  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچمه 

ره هلیـسو  هب  لطاب  قح و  نایم  لماک  ییادج  دـبا و  ات  مالـسا  رون  ندرک  شوماخ  رد  ار  دوخ  شقن  هنافرحنم  تسایـس  .دـندش و  یم 
قح تیاده و  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  اما  .دندرک  یم  لامعا  ار  دش  یم  ارجا  هک  يدادبتسا  تسایس  ای  دش  یم  اهنآ  هب  هک  یطلست 

زا دعب  هک  دومن  باختنا  ار  دادرارق  يانعم  اذل  دومن  یم  دیکأت 

هحفص 42] ] 

هدهاشم یگدنز  مود  هلحرم  رد  هک  روطنامه  یگدنز  همادا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  يارب  نآ  داعبا  ماکحا و  نید و  نایب 
.دزادرپب دوش  یم 

[ . 34  ] .مییامن نایب  ار  دیدرگ  دقعنم  هیواعم  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  نایم  هک  دادرارق  رگید  لوصا  نیرتمهم  اجنیا  رد  تسا  بسانم 

هیلع نسح  ماما  ایناث : .دـشاب  هللا  لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  هکنیا  طرـش  هب  دریگ  هدـهع  رب  هیواـعم  ار  تما  نوؤش  هرادا  هک  : ـالوا
هدومن تلحر  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هکنیا  تروص  رد  دریگب و  هدهع  رب  ار  یمالـسا  تما  يربهر  هیواعم  گرم  زا  دعب  مالـسلا 

برع ریغ  اـی  برع  هاوخ  نآ - ، رارقتـسا  يدازآ و  زا  هدافتـسا  قح  مدرم  هک  اـثلاث : .دوش  روما  یلوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دوـب 
.دندرگن هذخاؤم  يوما  تموکح  هب  تبسن  دوخ  قباس  يریگ  عضوم  رطاخ  هب  دنشاب -  قارع  ای  ماش  لها  زا  دنشاب 

تما حلاصم  هدنناوخ ، يارب  هک  دندومن  قافتا  اهنآ  هب  فرط  ود  هک  تسا  ییاهدنب  نیرتمهم  نیا 
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تما و قح  قاقحا  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ار  یعـس  نیرتشیب  دادرارق  نیا  رد  .ددرگ  یم  صخـشم  زین  همیرک  تلاسر  یمالـسا و 
رد اما  .دـش  یمن  نادرگ  يور  نآ  ماجنا  زا  دوش  قاقحا  دـش  یم  هک  تشاد  دوجو  يرگید  رتهب  هار  رگا  هک  یتروصب  دومن  تلاـسر 

ینادمه ریشب  هب  ناناملسم  يایند  يارب  عوضوم  نیا  تیمها  حیـضوت  رد  .دندومن  ضارتعا  دادرارق  هب  شنیـضرعتم  هک  يدعب  تکرح 
زگره متـشاد و  زیزع  ار  اهنآ  نکیل  متـساوخن  ار  ناناملـسم  تلذ  هاگچیه  نم  : ) تفگ دومن  ءاضما  ار  حلـص  هدهاعم ي  هکنیا  زا  دعب 

هک یتروصب  .دش ) نآ  ببـس  گنج  زا  اهنآ  يرود  نارای و  ریخأت  هکنآ  رگم  ما  هتـشادن  رظن  رد  گنج  زا  ضارعا  ار  دوخ  تحلـصم 
دنتشاد زیهرپ  گنج  زا  هک  یناسک  زا  لوا  ضرتعم  هب 

هحفص 43] ] 

یعقاو ناناملـسم  زا  نیمز  ندـش  یلاـخ  زا  نم  : ) تفگ هیواـعم  اـب  دادرارق  هراـبرد  ینخـس  هکنیا  زا  دـعب  هزمح  نب  کـلام  هب  دومرف :
هحلاصم تلع  دیعـس  ابا  يا  : ) دومرف دیعـس  ابا  هب  نینچمه  و  .دشاب ) هتـشاد  دوجو  یعدم  نید  يارب  هک  متـساوخ  اذل  متـشاد  تشحو 

[ . 35 ( ] .دوب هیبرح  زا  فارصنا  رد  هکم  لها  عجشا و  ینب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هحلاصم  تلع  نامه  هب  هیواعم  اب  نم 

ماما هک  يادخ  هب  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  نیملـسم  مالـسا و  حـلاصم  يارب  یباجیا  جـیاتن  دادرارق و  تیمها  نوماریپ  و 
[36  … ( ] دیدرگ دیـشروخ  ندمآ  نوریب  ببـس  هک  تشاد  تما  يارب  تکرب  ریخ و  رایـسب  رما  نیا  هک  دیرفآ  ار  مالـسلا  هیلع  نسح 

دوخ تریصب  رکف و  هلیسوب  اریز  دومن  ذاختا  عیاقو  ساسا  رب  یعضوم  تشاد  یهاگآ  تیعقاو  زا  هکنآ  اب  میکح  ربهر  هک  اریز 
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 … دننک یمن  كرد  دوخ  نامز  رد  نارگید  هک  ار  هچنآ 

.دیدرگ دراو  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رب  هچنآ  دوب  نیا  و 

هدهاعم زا  دعب  نارود 

، درشف یم  دوب  هتـشذگ  هچنآ  زا  ار  شبلق  درد  دنارذگ و  هفوک  رد  ار  یهاتوک  تدم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هدهاعم  ياضما  زا  دعب 
رد دـندش  جراخ  هفوک  لها  یمامت  دومن  زاغآ  ار  تکرح  ناوراک  هک  یماـگنه  تشگ و  هداـمآ  یبنلا  هنیدـم  هب  ترفاـسم  يارب  اذـل 

هکنیا و  دندوب !! فسأتم  دوب  هتشذگ  هچنآ  زا  دوب و  هدش  یلوتسم  اهنآ  رب  يدیماان  دندرک و  یم  دایرف  شیوخ  دب  تخب  زا  هک  یلاح 
مالسلا و هیلع  نسح  ماما  اب  ندوب  تذل  اهنآ  هک  یلاح  رد  .دندیسر  اجنیا  هب  ارچ 

هحفص 44] ] 

.تسا و هدش  نایوج  هنتف  نارگنایغط و  تموکح  ببس  هک  دنداد  یم  تسد  زا  ناشرهش  زا  چوک  زا  دعب  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  نادناخ 
زین يرایـسب  دـندش و  هفوک  دراو  يوما  نایرکـشل  زا  يا  هدـع  دومن و  لقتنم  قشمد  هب  هفوک  زا  ار  یمومع  يربهر  تفالخ و  هیواـعم 

و دوش !! یم  هتشک  دنکن  هعدخ  سک  ره  .دوب  هتشگ  عمج  اجنآ  رد  تشادن  دوجو  نآ  دننامه  هک  تشحو  سرت و  و  دندش ، ریگتسد 
!!. دوش یم  هتشک  دنک  هلباقم  هک  سک  ره 

ناگرزب و تارطاخ  اهنت  و  دومن ، یم  كرت  ار  تختیاپ  دوب  هدومن  ولمم  ار  شنورد  جـنر  درد و  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هلفاق 
دـش مامت  نکمم  هلیـسو  ره  هب  اهنآ  هرـصاحم ي  اذل  .دنام  یقاب  دندومن  يرای  تامیمـصت  تاروتـسد و  یمامت  رد  ار  وا  هک  ینایعیش 

یلاها مامت  دـش  یم  کیدزن  هنیدـم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هلفاق  هک  یتقو  اما  .دومن  هدـنکارپ  ار  اـهنآ  يوما  رگناـیغط  تموکح  هاـگنآ 
دندمآ و لابقتسا  هب  هنیدم 
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تشگ نکاس  هناخ  رد  مالـسلا  هیلع  دمحمابا  هک  یماگنه  .دوب و  هدمآ  اهنآ  نایم  رد  ریخ  تکرب و  هک  اریز  دندوب  لاحـشوخ  یگمه 
زا اهنآ  هدنیآ ي  يارب  ییاه  هشقن  تما و  روما  هرادا  دوب و  مکاح  زورید  رگا  .دش  زاغآ  دیدج  لکـشب  يو  تلاسر  دیدج  تیلوؤسم 

.دومن یم  تیاده  تداعس  لحاس  يوسب  ار  یتشک  دومن و  یم  يزیر  یپ  یسایس  تماما  بصنم 

رب ار  نآ  گرزب  يرکف  تیربـهر  دومن و  تسرد  ار  يا  هسردـم  هک  یتروصب  .تفرگ  شیپ  رد  ار  يدـیدج  هار  هدـهاعم  زا  دـعب  اـما 
تلاسر دـنوادخ و  میقتـسم  طارـص  يوسب  تما  تیادـه  يارب  یمالـسا  هشیدـنا  تیادـه و  هعاشا ي  يارب  يزکرم  ات  تفرگ  هدـهع 

یفارحنا ياـههار  ندومیپ  زا  يریگوـلج  یموـمع و  هشیدـنا  ندوـمن  نشور  رد  یلاـعف  شقن  هسردـم  نآ  يارب  اذـل  .دوـش  تیمتاـخ 
ربارب ود  شا  هرمث  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  بتکم  .دومن  اـفیا  ار  دومن  یم  يربهر  ار  اـهنآ  هیواـعم  هک  یتموکح  ياـههار  صوصخب 

املع زا  یگرزب  دارفا  هک  یماگنه  دش ،

هحفص 45] ] 

نب قاحـسا  یعخن ، ییحی  وبا  هتابن ، نب  غبـصا  یبعـش ، و  هلفغ ، نب  دیوس  و  هبجن ، نب  بیـسم  ینثم ، نسح  نوچمه ، ثیدح  نایوار  و 
.دنتفای شرورپ  راسی و … 

تما و يارب  يریش  نوچمه  نامز  نآ  رد  دومن و  يربهر  لمع  نیا  اب  يزوریپ  تهج  رد  ار  یمالـسا  تلاسر  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
تیب لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هار  شور و  كولس و  نید و  قلخ و  رد  تماقتـسا  يوس  هب  ار  مدرم  اذل  تشگ ، رهاظ  تلاسر 

هجوـت اـما  دوـمن و  یم  توـعد  دـش ، یم  رکنم  یلیطعت  هعماـج و  رد  فورعم  هب  رجنم  هک  هچنآ  یماـمت  هـب  لـمع  و  مالـسلا ، مـهیلع 
نیکاسم و ارقف و  هب  يدایز  یعامتجا 
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لقن ارنآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هریـس ي  زا  یتمـسق  رد  هک  روطنامه  دـش  یم  ایوج  نیکاـسم  لاوحا  زا  هک  یتروصب  دومن  یم  نادـنمزاین 
یعامتجا و هنیمز  رد  تلاسر  هدنیآ  میـسرت  لاح  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یعیبط  يرکف ، یگنهرف و  شقن  رد  اما  .میدرک و 
تما و حالـص  هب  هک  دومن  داجیا  ار  یـشور  یعامتجا  یگنهرف و  لیاسم  زا  یهاگآ  لیلدـب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  میباـیب  یـسایس 

یعرش تماما  هک  دش  ببس  رما  نیا  .دش  يو  تلاسر  يارب  یلاعف  رادیب و  یمالـسا  جوم  داجیا  ببـس  هک  یتروصب  دوب  یهلا  تلاسر 
دوـش یمن  ندرک  تموـکح  يارب  هدوـمن و  بصغ  ارنآ  هیواـعم  هک  دـشاب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  مالـسلا و  مهیلع  تـیب  لـها  قـح 

.دوش یمن  یناگمه  یمالسا  لیصا  طخ  اب  يوما  تعاطا  دومن و  هحلاصم 

رد یـسایس  يرادیب  هک  دش  هزادنا  نآ  هب  دندوب  هدـیدرگ  جراخ  يو  بتکم  زا  هک  ینیرکفتم  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  ییاناوت  اذـل 
طاشن نیا  زا  يوما  تموکح  هتبلا  دوش  هدـنیآ  ياهلـسن  يارب  یتربع  .دـنامب و  یقاب  دـیدج  شور  رکف و  اب  يوما  تموکح  اب  هلباـقم 

نآ همادا  يارب  یعامتجا  یفارحنا  ياهتسایس  لیلد  نیا  هب  اذل  .دومن  یم  كرد  ار  نآ  جیاتن  تابساحم و  دوبن و  لفاغ  یمالسا  يرکف 
زین هبعش  نب  هریغم  و  نایفس !! یبا  نب  هبتع  و  طیعم !! یبا  نب  هبقع  نب  دیلو  صاعورمع ، هیواعم ، رب  هفاضا  دندرب و  راک  هب  ار  هار 

هحفص 46] ] 

.دندرک یم  دیکأت  تسایس  نآ  رب 

يرما نیا  دیوگ و  یم  تسار  هک  تفگ : تسا  هدومن  هدنز  هرابود  ار  شردپ  نسح ، هک  یتسردـب   ) هک دوب  نیا  هیواعم  هب  اهنآ  مالک 
داجیا شیاپ  زا  رتگرزب  یشفک  وا  يارب  تفریذپ و  دیاب  هک  تسا 
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تسا يریرقت  نیرتکانرطخ  اما  دشاب ، یم  هاتوک  هچ  رگا  نخـس  نیا  [ ( 37  ] .دسر ام  هب  يو  دنزگ  زا  يرابجا  هک  تسین  دیعب  هدـش و 
یم قوس  هدومن  داجیا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یتصرف  يوس  هب  ار  هیواعم  ناشربهر  دـنیامن و  یم  حرطم  ارنآ  يوما  نادـناخ  هک 

عمج و يو  تشپ  رد  مدرم  زا  يدایز  هدع  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  قیقد  ریبعت  يو  ياپ  زا  رتگرزب  یـشفک  مالک  و  دنهد ،
یم نشور  ار  اهنآ  لدع  تموکح  دعاوق و  مالسا و  تقیقح  زا  یهاگآ  دزاس و  یم  گنهرف  اهنآ  يارب  دیشک و  یم  هشقن  اهنآ  يارب 

هیواـعم اـب  يوما  تختیاـپ  رد  دور و  قشمد  هب  تساوخ  یم  هک  یتروـصب  دـناود  هشیر  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تکرح  اذـل  .دزاـس 
لیـصا طـخ  زا  يو  يرود  دزاـس و  نشور  يو  يارب  ار  دـندومن  تکرح  نآ  رب  ناگتـشذگ  هـک  تموـکح  ياـیاوز  دـیامن و  هشقاـنم 

.دوب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يارب  رتشیب  نارای  دییأت و  بسک  يارب  هرظانم  نیا  هک  دزاس  نشور  ار  یمالسا 

یتسرد رد  يوما  تموکح  دومن  مایق  يرـشب  يایند  رد  بان  مالـسا  طخ  ساـسا  رب  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما  یخیراـت  مهم  تکرح  اذـل 
هک دومن  مگ  ار  حیحـص  هار  دوب  یمالـسا  یـسایس  يربهر  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  ياضف  فلاـخم  هک  یـسایس  ياهـشور  لاـمعا و 

ماظن و لک  رد  نانمؤم  يربهر  ندرب  نیب  زا  الوا : زا : دـنترابع  هک  دوب  شنارای  مالـسلا و  هیلع  ماما  اـب  ینمـشد  اهتـسایس  نآ  نیرتمهم 
 … یعازخ و قمح  نب  ورمع  يرجه و  دیشر  شنارای و  يدع و  نب  رجح  نوچ  يدایز  هدع ي  نتشک 

هحفص 47] ] 

رازآ و رد  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  مومع  رب  دایز  ياهانگنت  داجیا  ایناث :
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.اهنآ زا  یضعب  ياه  هناخ  ندومن  بارخ  تشحو و  داجیا  يزور و  عطق  رارف و  تیذا و 

صوصخ هب  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هریـس  رد  شیوشت  يارب  تموکح  هطـساوب  نایوگغورد  ظاعو و  زا  یـضعب  زا  هدافتـسا  اثلاث :
هعیش هب  اهنآ  نداد  تبـسن  لطاب و  دیاقع  حرط  .شنارای و  هیواعم و  تابثا  رد  ثیدح  قیفلت  اب  هارمه  ربانم  رب  .مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

.مالسلا مهیلع  تیب  لها 

ینوکس هریبه  نب  کلام  دننامه : دندیسرت  یم  اهنآ  ياهتکرح  زا  هک  لیابق  ناگرزب  ناربهر و  هب  باسح  نودب  لاوما  شـشخب  اعبار :
دیامن يوما  تموکح  هیلع  هناحلـسم  گنج  نالعا  يارب  يا  هشقن  هک  دش  ببـس  دـش  دراو  شنارای  يدـع و  نب  رجح  هب  هچنآ  هب  هک 

و [ 38  ] دـمآ نوریب  مزع  نآ  زا  تـفرگ و  مارآ  شنورد  داتــسرف و  يو  يارب  و  دوـبر !! راـنید  رازه  اـب  ار  يو  تـمه  هیواـعم  نـکیلو 
یم ناکت  یسرک  اب  دصرتم  ریمض  دوش و  یم  هتـسب  اهرانید  اب  زاب  نابز  هدومن  نایب  نارعاش  زا  یکی  هک  روطنامه  دومن  لمع  هنوگنیا 

.دروخ

رسمه هطـساو  هب  هیواعم  هک  یتروصب  دوب !! مس  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نتـشک  زا  یـسایس  تکرح  نآ  ياهدنب  نیرخآ  و  اسماخ :
يروطنامه يرجه  لاس 50  لوالا  عیبر  رد 25  ای  دشاب  یم  رفص  هام  متفه  رد  يو  تداهـش  .داتـسرف  يو  يارب  ثعـشا  نب  دعج  ماما 

زا هیما  ینب  هنیدم و  یلاو  هک  دوش  نفد  شدج  رانک  رد  هک  دوب  هدومن  تیـصو  نینچمه  يو  .تسا  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک 
مالسلااهیلع ارهز  شردام  رانک  رد  يو  .دنیامن  نفد  عیقب  رد  هک  دنتفرگ  میمصت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اذل  دندومن ، يریگولج  نآ 

.تفرگ مارآ 

رد هک  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  رب  دورد  مالس و 
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.دش عقاو  مولظم  زین  ندرم  رد  مولظم و  یگدنز  نامز 

نیملاعلا بر  هللادمحلا 

یقرواپ

ص 22. یبرقلا /  يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  يربط /  نیدلا  بحم  ظفاح  [ 1]

ص 30. یبقعلا /  رئاخذ  [ 2]

ص 120. كردم /  نامه  [ 3]

ج 2. یلع /  نب  نسح  هینسلا /  سلاجم  یلماع /  نیما  نسحم  دیس  و  ص 264 . ج 1 /  نسح /  ماما  تیب ، لها  ملعوبا /  قیفوت  [ 4]

هیآ 33. بازحا /  هروس  [ 5]

.تسا هدش  لقن  ریسفت  رد  يربط  صئاصخ و  رد  یئاسن  حیحص و  رد  يذمرت  حیحص و  رد  ملسم  زا  ثیدح  نیا  [ 6]

هیآ 61. نارمع /  لآ  هروس  [ 7]

هیآ 23. يروش /  هروس  [ 8]

ص 26. كردم /  نامه  [ 9]

سلاجملا ملع ، وبا  قیفوت  داتسا  زا  تیب  لها  یسربط و  يارب  يرولا /  مالعا  یکلام و  غابـص  نبا  همهملا /  لوصف  ار  ثیدح  نیا  [ 10]
.تسا هدومن  رکذ  يرگید  رایسب  ياهباتک  یلماع و  نیما  نسحم  دیس  هینسلا / 

 … صاوخ و هرکذت  قیفوت ، تیب /  لها  هینسلا /  سلاجم  بلاط ج 3 /  یبا  لآ  بقانم  ج /  همغلا ، فشک  [ 11]

ص 166. ع / )  ) نسح ماما  زا  تایاور  تمسق  ص / )  ) لوسر لآ  نع  لوقعلا  فحت  [ 12]

كردم ص 1620. نامه  [ 13]

(. ع  ) نسح دمحم  یبا  تماما  باب  بوشآرهش /  نبا  بلاط /  یبا  لآ  بقانم  [ 14]

هیآ 186. هرقب /  هروس  [ 15]

ص 163. نسح /  ماما  باب  لوسرلا /  لا  نع  لوقعلا  فحت  [ 16]
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یشرقلا ج 1 ص 340. فیرش  رقاب  نسح /  ماما  هایح  دینک  هعجارم  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب  [ 17]

ص 387. ج 1 /  یشرقلا /  فیرش  رقاب  مالسلا /  هیلع  یلع  نب  نسح  ماما  هایح  [ 18]

نب نیسح  ماما  هایح  [ 19]
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ص 387. ج 1 /  یشرقلا /  فیرش  رقاب  مالسلا /  هیلع  یلع 

ص 432. كردم /  نامه  [ 20]

ص 432. كردم /  نامه  [ 21]

نسح ماما  هایح  یفاک -  زا  لقن  ع )  ) نسحلا هماما  یلع  هلادعلا  صوصن  ص 206  يربط ، خیش  يرولا /  مالعا  هب : دینک  هعجارم  [ 22]
راونالاراحب ج 42 ص 250. ج 2 ص 155 و  همئالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک   / 5 ص 5 /  یشرق ج 1 ، یلع ، نب  - 

ص 135. ع / )  ) نسحلا رکذ  تمسق  یکلام /  غابصلا  نبا  همئالا /  هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا  [ 23]

ص 135. مالسلا /  هیلع  نسحلا  رکذ  تمسق  یکلام /  غابصلا  نبا  همئالا /  هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا  [ 24]

ج 16 ص 37 و 39. دیدحلا /  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 25]

ج 16 ص 37 و 39. دیدحلا /  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 26]

.دیدحلا ج 16 ص 39. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 27]

.كردم نامه  [ 28]

ج 16 ص 40. هغالبلا ، جهن  حرش  ص 228 ، جئارخ /  جئاوح و  ص 72 . ج 2 ، یشرقلا /  نسحلا  هایح  شماه  [ 29]

ص 146. یکلام /  غابصلا  نبا  همهملا /  لوصف  ص 208 و  دیفم ، داشرا /  [ 30]

هللا ص 76. لضف  ع / )  ) نسح ماما  حلص  [ 31]

ص 209. ع )  ) نسح ماما  تالاح  نایب  رد  دیفم  داشرا /  [ 32]

.قیفوت ملع  وبا  تیب /  لها  غابص و  نبا  همهملا /  لوصف  [ 33]

.قیفوت ملع  وبا  تیب /  لها  غابص و  نبا  همهملا /  لوصف  [ 34]

ص 281. یشرق /  ج 2 /  یلع /  نب  نسح  هایح  [ 35]

ص 320. ج 8 /  یفاکلا /  هضور  [ 36]

.دیدحلا یبا  نبا  حرش  زا  .ملع ص 343 . وبا  قیفوت  تیب /  لها  [ 37]
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نیسحلا هروث  [ 38]
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ص 127. نیدلا /  سمش  يدهم  دمحم  / 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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