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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هژیو  یتبسانم  هتسب  ارماس : 9هام 

باتک 9تاصخشم 

9هراشا

لوا 13تسرهف 

15همدقم

یسانش تیصخش  لوا : 17شخب 

17هراشا

دّلوت ناکم  نامز و  لوا : 19لصف 

19هراشا

يراذگ مان  دّلوت و  مسارم  19فلا )

ردام ردپ و  20ب )

یکدوک مغ  20ج )

نمشد هرصاحم  رد  یگدنز  21د )

یگدنز راودا  21ه )_

اه بقل  هینک و  22و )

اه یگژیو  : مود 23لصف 

يرهاظ لیامش  لکش و  23فلا )

دنوادخ هب  لکوت  23ب )

تماما ماقم  موس : 25لصف 

تماما 25فلا )

تماما رب  ّصن  26ب )

ماما تمصع  27ج )

یبیغ یهاگآ  زا  هدرتسگ  يریگ  هرهب  27د )
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تازجعم 30ه )_

یناد زار  31و )

تبیغرصع مراهچ : 33لصف 

تبیغ نارود  يارب  نایعیش  يزاس  هدامآ  33فلا )

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  زا  شیپ  جع )  ) يدهم تماما  رب  ّصن  34ب )

( جع  ) يدهم ماما  تدالو  رب  حیرصت  35ج )

( جع  ) نامز ماما  ناریفس  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نارای  37د )

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یسایس  تایح  مجنپ : 38لصف 

اه هاگن  سوبحم  38فلا )

یعامتجا یسایس _  عاضوا  یگژیو  38ب )

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  رصاعم  يافلخ  39ج )

رصاعم يافلخ  اب  دروخرب  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هریس  41د )

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  نامز  رد  نایعیش  عاضوا  43ه )_

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نارود  ياه  بالقنا  45و )

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  نارای  مشش : 47لصف 

نییمقلا خیش  يریمح ، رفعج  نب  هّللادبع  . 147

یمق قاحسا  نب  دمحا  . 249

میهاربا نب  یلع  . 352

رافص نسح  نب  دمحم  . 453

یناجرج دواد  نب  دمحا  . 555

یمق يرعشا  هّللادبع  نب  دعس  . 656

دلاخ نب  دمحم  ردارب  دلاخ ، نب  نسح  . 759

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  متفه : 62لصف 

62هراشا

مالسلا هیلع  ماما  تداهش  زا  سپ  63ثداوح 

مالسلا هیلع  ماما  نیفدت  63عییشت و 
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باّذک رفعج  ماکان  64ششوک 

یسانش هریس  مود : 67شخب 

67هراشا

يدرف یقالخا و  هریس  لوا : 69لصف 

69هراشا

زامن 69تدابع و 

هوکش 69تبیه و 

ششخب 70تواخس و 

ییاسراپ 71دهز و 

یعامتجا هریس  : مود 72لصف 

يرابدرب 72ربص و 

الاو 72شنم 

نایعیش اب  یطابترا  هکبش  73داجیا 

نایعیش زا  یلام  73ینابیتشپ 

یملع هریس  : موس 75لصف 

یملع ياه  75ششوک 

یقارع فوسلیف  75هابتشا 

درم نز و  ثرا  77توافت 

یهاگآ 77ملع و 

یسایس هریس  مراهچ : 79لصف 

79هراشا

یسایس هنایفخم  ياه  79تیلاعف 

هعیش مهم  رصانع  لاجر و  هیجوت  80تیوقت و 

یسانش هشیدنا  موس : 83شخب 

83هراشا

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  ياه  همان  : لوا 85لصف 
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85هراشا

یعرش ياه  شسرپ  هب  85خساپ 

یمق هیقف  هب  86همان يا 

تافارحنا رباربرد  : مود 88لصف 

ناتسرپ هناگود  اب  دروخرب  . 188

هیفقاو اب  دوخرب  . 288

هضّوفُم اب  دروخرب  . 389

نایفوص اب  دروخرب  . 489

مالسلا هیلع  ماما  نانخس  هدیزگرب  موس : 90لصف 

شناد ملع و  . 190

ناناملسم داحتا  . 290

ناوریپ هب  یمایپ  . 391

دنم شزرا  دنپ  . 492

ییورود شهوکن  . 592

یبدا نوتم  مراهچ : 95شخب 

95هراشا

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  97دالیم 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  146تداهش 

يزاس همانرب  تاعوضوم  اه و  هدیا  مجنپ : 176شخب 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  عوضوم  رد  یسانش  عبنم  مشش : 190شخب 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یسانش  190عبنم :

زکرم 201هرابرد 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هژیو  یتبسانم  هتسب  ارماس : هام 

باتک تاصخشم 

اه تبسانم  خیرات و  هورگ  هسانشرس :

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هژیو  یتبسانم  هتسب  ارماس : هام  روآدیدپ : مان  ناونع و 

1394 هناسر ، یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  راکفا ، شجنس  شهوژپ و  زکرم  مق : رشن : تاصخشم 

.ص  174 يرهاظ : تاصخشم 

ISBN: 978 – 964 – 514 – 379 – 2

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :

.ق  260  _ 232 مهدزای ، ماما  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  عوضوم :

قالخا .ق _   260  _ 232 مود ، ماما  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  عوضوم :

ثیداحا .ق _   260  _ 232 مود ، ماما  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  عوضوم :

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیسوادص  هدوزفا : هسانش 

اه تبسانم  خیرات و  هورگ  .هناسر  یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیسوادص  هدوزفا : هسانش 

BP 50 2 م /  ، 1394 هرگنک : يدنب  هدر 

297  / 952 ییوید : يدنب  هدر 

3912722 یلم : یسانش  باتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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ص:2

ارماس هام 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هژیو  یتبسانم  هتسب 

رشنارف دلج : حارط 

راتفگ شوخ  مظعا  یناوخزاب :

ریگناهج همطاف  ارآ : هحفص 

1394 راشتنا : لاس 

اه تبسانم  خیرات و  هورگ  يدربراک _  ياه  شهوژپ  رتفد  نیودت : میظنت و 

یمالسا ياه  شهوژپ  لک  هرادا  راکفا ، شجنس  شهوژپ و  زکرم  رشان : هدننک و  هیهت 

رثوک لالز  پاچ :

لایر  70000 تمیق :

978  _ 964  _ 514  _ 379  _ 2 کباش :

.تسا راکفا  شجنس  شهوژپ و  زکرم  هب  قلعتم  رثا  نیا  قوقح  هیلک 

22013585 سکفلت : مود ، هقبط  مج ، ماج  يرادا  نامتخاس  لالقتسا ، لته  نابایخ  جع ،)  ) رصع یلو  نابایخ  نارهت :

research@IRIB. IR همانایار :

WWW. IRIBresearch. ir هاگیاپ : یناشن 

32915510 راگنرود :  025  - 32915511 نفلت : یمالسا ؛ ياه  شهوژپ  لک  هرادا  نیما ، راولب  مق :

WWW. IRC. IR هاگیاپ : یناشن 

32215106 ربامن :  051  - 32215108 نفلت : موس ؛ هقبط  ابص ، نامتخاس  یلم ، غاب  بنج  هر ،)  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دهشم ، ناسارخ :
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ص:3

امیسوادص راکفا  شجنس  شهوژپ و  زکرم 

یمالسا ياه  شهوژپ  لک  هرادا 

يدربراک ياه  شهوژپ  رتفد 

اه تبسانم  خیرات و  هورگ 

( مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هژیو  ارماس ؛ هام   ) یتبسانم هتسب  عوضوم :

یناوضر ناملس  هورگ : ریدم 

2071 پاچ : هسانش 

1394 راشتنا : لاس 
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ص:4
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ص:5

لوا تسرهف 

7 همدقم

9 یسانش تیصخش  لوا : شخب 

11 ّدلوت ناکم  نامز و  لوا : لصف 

15 اه یگژیو  مود : لصف 

17 تماما ماقم  موس : لصف 

25 تبیغرصع مراهچ : لصف 

مالسلا 30 هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یسایس  تایح  مجنپ : لصف 

مالسلا 39 هیلع  يرکسع  ماما  نارای  مشش : لصف 

مالسلا 54 هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  متفه : لصف 

59 یسانش هریس  مود : شخب 

61 يدرف یقالخا و  هریس  لوا : لصف 

64 یعامتجا هریس  مود : لصف 

67 یملع هریس  موس : لصف 

71 یسایس هریس  مراهچ : لصف 

75 یسانش هشیدنا  موس : شخب 
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ص:6

مالسلا 77 هیلع  يرکسع  ماما  ياه  همان  لوا : لصف 

80 تافارحنا رباربرد  مود : لصف 

مالسلا 82 هیلع  ماما  نانخس  هدیزگرب  موس : لصف 

87 یبدا نوتم  مراهچ : شخب 

مالسلا 89 هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دالیم 

مالسلا 129 هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش 

157 يزاس همانرب  تاعوضوم  اه و  هدیا  مجنپ : شخب 

مالسلا 167 هیلع  يرکسع  نسح  ماما  عوضوم  رد  یسانش  عبنم  مشش : شخب 

مالسلا 169 هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یسانش  عبنم 
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ص:7

همدقم

َّنِإَف َساّنلا ، اهُمِّلَُعی  انَمُولُع و  ُمَّلَعَتَی  : » َلاق ْمُکَْرمأ »؟ ِییُْحی  َْفیَکَف  : » َُهل ُْتلُقَف  انَْرمأ »، ایْحَا  اْدبَع  ُهّللا  َمِحَر  : » مالسلا هیلع  اضِّرلا  ُمامالا  لاق 
ص 30. راونالاراحب ج 2 _  انوُعَبَّتَال .» انِمالَک  َنِساحَم  اوُِملَع  َْول  َساّنلا 

مهیلع تیب  لها  گنهرف  شرتسگ  رشن و  تهج  رد  هتشذگ  لاس  تسیب  لوط  رد  دراد  راختفا  هناسر  یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا 
.تسا هدومن  هئارا  یلم  هناسر  يزاس  همانرب  ياوتحم  نیمأت  فادها  اب  ار  یتافیلأت  راثآ و  فلتخم  تاعوضوم  رد  مالسلا 

تیـصخش یلک  شخب  شـش  رد  هک  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هراـبرد  یتبـسانم  نوتم  زا  تسا  يا  هعومجم  رـضاح ، باـتک 
هورگ هب  يرکف  کمک  فده  اب  يزاس ، همانرب  ياهروحم  ینایاپ  شخب  یبدا و  نوتم  شخب  یسانش ، هشیدنا  یسانش ، هریس  یـسانش ،

.دشاب یم  رکذ  لباق  هتکن  دنچ  رضاح  راتشون  باب  رد  تسا  هدیدرگ  نیودت  هیهت و  يزاس  همانرب  فلتخم  ياه 

لبق و هب  یمازلا  طابترا  نودـب   ) لقتـسم تروص  هب  مادـک  ره  هک  تسا  یهاـتوک  ًارثکا  ياهراتـشون  لـماش  هعومجم  نیا  ياوتحم  . 1
.دشاب یم  هدافتسا  لباق  دعب )

تروص هب  تسا  نکمم  تسا  هدـیدرگ  عیمجت  هنیمز  نیا  رد  لـک  هرادا  فلتخم  راـثآ  بلاـطم و  زا  هکنیا  لـیلد  هب  هعوـمجم  نیا  . 2
.دنشاب توافتم  شراگن  ملق و  ظاحل  زا  یعیبط 

دروم میراودـیما  هک  ددرگ  نیودـت  یقطنم  فلتخم و  ياـه  شخب  لـیذ  رد  یقطنم  ظاـحل  هب  راتـشون  نیا  هک  تسا  هدـش  شـالت  . 3
.دریگ رارق  مرتحم  نازاس  همانرب  هدافتسا 

دوش و ماجنا  یبایروحم  زاس  همانرب  ياه  هورگ  ساسا  رب  ات  هدش  یعـس  هنیهب  هدافتـسا  فده  اب  يزاس  همانرب  ياهروحم  شخب  رد  . 4
.دشاب هتشاد  يرتشیب  بسانت  زین  هعماج  زور  لئاسم  هب  تبسن  لاح  نیع  رد 
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ص:8

داـقتنا و هنوگ  ره  زا  دوش و  هئارا  يا  هعومجم  نینچ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همه  صوصخ  رد  تسا  رظن  رد  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  . 5
.میئامن یم  لابقتسا  راثآ  هنوگ  نیا  یفیک  ياقترا  تهج  رد  داهنشیپ 

مناخ راکرس  زا  هژیوب  میراد  ناوارف  رکشت  ریدقت و  دندومن  يرای  هعومجم  نیا  نیودت  هیهت و  رد  ار  ام  هک  ینازیزع  همه  زا  نایاپ  رد 
ناـماس هب  ار  هعوـمجم  نیا  دوـخ  ياـه  شـالت  اـب  هک  یـسابع  هدازرفعج و  ینمیا ، ینیـسح  يدـنره ، - ینیـسح ناـیاقآ  ینوطـالقس ،

.دندیشک یناوارف  تامحز  رثا  پاچ  رد  هک  یشهوژپ  تامدخ  تیریدم  لک و  هرادا  ناراکمه  ریاس  زا  نینچمه  و  دندناسر ،

اه تبسانم  خیرات و  هورگ 

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا 
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ص:9

یسانش تیصخش  لوا : شخب 

هراشا
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دّلوت ناکم  نامز و  لوا : لصف 

هراشا

دازون نیا  يادـص  .دـمآ  ایند  هب  ربمایپ  كاپ  هلالـس  زا  یکدوک  دوب ، هعمج  اـب  ربارب  هک  ق.ه  لاس 232  لوالا  عیبر  زور  نیمتـشه  رد 
رب یهلا  یحو  دوب و  هدرک  باختنا  ار  وا  مان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یکدوک  دوب ؛ هدرک  نیزم  ار  هنیدـم  رهـش  كرابم ،
اب هک  يرکسع  نسح  ماما  زج  دوبن  یـسک  کچوک ، هراتـس  كدوک و  نآ  يرآ ، .دنراذگب  نسح  ار  كدوک  مان  هک  درک  لزان  اهنآ 

.تسا هدش  دای  وا  زا  دمحموبا »  » هینک

نیا رد  زین  يرگید  لاوـقا  هچرگا  دوـشگ ؛ ناـهج  هب  مشچ  ق  _ . لاس 232 ه تسا  روهـشم  هچنآربانب  مالـسلا  هیلع  مهدزای  ماما  سپ 
.تسا (1) هدش  لقن  ناراگن  خیرات  زا  هنیمز ،

قارع رد  ارماس »  » رهـش ار ، ترـضح  نآ  دلوت  لحم  نادنمـشناد ، یخرب  دـنچره  دـمآ ، ایند  هب  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
.دنا هتسناد  ار  هنیدم  روهشم  اما   (2) دنا ، هتسناد 

يراذگ مان  دّلوت و  مسارم  فلا )

شوگ رد  .درک  ارجا  ار  تدالو  یعرـش  مسارم  ناشیا  دنداد ، مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  ار  يدنزرف  تکرباب  تدالو  هدژم  هک  ینامز 
یگدـنز لابقتـسا  هب  هّللاالا  هلاال  ربکا و  هّللا  سدـقم  ياوآ  اب  كاپ  دازون  نیا  دومرف و  هماـقا  وا  پچ  شوگ  رد  ناذا و  دازون ، تسار 

.تفر

لاس 230 ه_ لوالا  عیبر  هام  تسا : ریز  حرش  هب  یخرب  هک  دراد  دوجو  فالتخا  ناراگن  خیرات  نیب  زین ، ناشیا  دلوت  نامز  هرابرد  - 1
عیبر هام  ص32 ؛ ج 3 ، هرهازلا ، موجنلا  زا : لـقن  هب  ق ؛ _ . لاس 231 ه لوالا  عیبر  هام  ص 236 ؛ ج 50 ، راونالاراحب ، زا : لـقن  هب  .ق ؛

ص 2. باسنالارحب ، زا : لقن  هب  ق ؛ _ . لاس 233 ه لوالا 
(. ّجحلا باتک  مالکلارهاوج ، : ) زا لقن  هب  ص 14 ، ج 50 ، راونالاراحب ، - 2
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نوچ تسا ؛ اه  مان  نیرتابیز  زا  مان ، نیا  هک  یتسرد  هب  .تشاذگ  نسح » ، » ار دوخ  كرابم  دولوم  مان  مالـسلا ، هیلع  يداهلا  یلع  ماما 
مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  دنزرف  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ینعی  تشهب ؛ لها  ناناوج  رورس  شراوگرزب و  يومع  مان 

.تسا (1)

ردام ردپ و  ب )

ناوریپ هک  تسا  نایعیـش  ياوشیپ  نیمهد  ینعی  مالـسلا  هیلع  يداهلا  یلع  ماما  مالـسلا ، هیلع  ترـضح  نآ  راوگرزب  ردپ  ردام : ردپ و 
هدوب يوقت  شناد و  رد  شیوخ  رـصع  نادنمـشناد  نیرتراد  مان  زا  ناشیا  .دـندقتعم  ناشیا  تیالو  تماما و  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها 

.دنا

فارـشا زا  نسوس  .تشاد  مان  نسوس »  » هک دوب  دوخ  رـصع  نانز  نیرترب  زا  هزیکاپ و  كاپ و  اسراپ ، ییوناب  زین  ناشیا  راوگرزب  ردام 
ماما دـلوت  زا  سپ  تفای و  قیفوت  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  تمدـخ  هب  دـمآرد و  ناناملـسم  تراـسا  هب  گـنج  رد  هک  دوب  یناـگداز 

.دنا هدرب  مان  زین  هبیرح » «، » هثیدح «، » لیلس  » ياه مان  اب  خیرات  رد  ناشیا  زا  .دش  هدیمان  ّدلو » ما  ، » مالسلا هیلع  يرکسع 

ماما ردام  كرابم  مان  هرابرد  .تسا  هدوتـس  ار  وا  يالاو  تلزنم  ماقم و  هدرک و  شیاتـس  یگتـسیاش  هب  وا  زا  مالـسلا  هیلع  يداه  ماـما 
هْثیَدُح 4. نسوس 3 . لیلس 2 . . 1 دـنا : هدرک  رکذ  وا  يارب  مان  راهچ  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ؛ دوجو  فـالتخا  ناـیوار  نیب  مالـسلا  هیلع 

.هبیرح

.تسا رت  حیحص  لیلس »  » مان هرّهطم ، يوناب  نآ  تلیضف  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  هدش  لقن  تیاور  لیلد  هب  تفگ  ناوت  یم 

یکدوک مغ  ج )

، دوب تکرح  رد  ارماس  يوس  هب  هنیدـم  زا  همثره » نب  ییحی   » یتسرپرـس هب  و  یـسابع ) هفیلخ  « ) لـکوتم  » روتـسد هب  هک  یناوراـک  رد 
ییحی و هک  دروآ  یم  دای  هب  وا  .دنک  زاغآ  تبرغ  رد  ار  يا  هزات  یگدنز  شراوگرزب  ردـپ  رانک  هک  دوب  هلاس  جـنپ  راهچ _  یکدوک 

هب دندش و  اهنآ  هناخ  دراو  لکوتم ، زا  يا  همان  نداد  ناشن  اب  شناهارمه 

.12 صص 15 _  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  زا : تشادرب  صیخلت و  - 1
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لاقتنا ارماس  هب  هنیدـم  زا  ار  شا  هداوناـخ  وا و  دـندرکن و  ادـیپ  يزیچ  نآرق  اـعد و  باـتک  دـنچ  زج  هب  یلو  دـنتخادرپ ، وجو  تسج 
یبوخ هب  تشاد ، دوخ  کـچوک  هنیـس  رد  ار  تریـصب  تفرعم و  زا  ییاـیند  هک  لاـسدرخ  رهاـظ  هب  كدوـک  یلع ، نب  نسح  .دـنداد 

.تسا نتفرگ  لکش  لاح  رد  اهنآ  دض  رب  يا  هئطوت  هنامرتحم ، راتفر  مارآ و  رهاظ  هب  ياه  هرهچ  نیا  تشپ  رد  هک  درک  یم  كرد 

نمشد هرصاحم  رد  یگدنز  د )

مان هب  يا  هقطنم  رد  ار  اهنآ  مالسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  و  يداه )  ) مالـسلا هیلع  یقنلا  یلع  ماما  نتـشاد  هگن  رود  يارب  لکوتم 
رد مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما  یناگدـنز  .دنـشاب  هتـشادن  طاـبترا  اـهنآ  اـب  مدرم  اـت  تشاد  هگن  رکـسع » »

ماما ياه  تمارک  اه و  تلیـضف  اب  نایعیـش  رتشیب  دـش  ببـس  دوب ، تموکح  نایماظن  هاـگیاپ  هک  رکـسع  هلحم  رد  نانمـشد  هرـصاحم 
رکـسع هلحم  رد  نوچ  .دروآ و  دوجو  هب  ناشیا  ینیـشناج  يارب  یناوارف  تالکـشم  راک ، نیا  دـنوشن و  انـشآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

.تفرگ بقل  يرکسع  هب  دندرک ، یم  یگدنز  ارماس  رهش  رد  هاپس ) هاگرارق  )

هرابرد ثیداحا  لعج  اب  درک و  یفرعم  مدرم  هب  نیـشناج  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ردارب  رفعجوبا ،» «، » لـکوتم »
یهلا و فـیلکت  يادا  يارب  دـشن و  اـهنآ  هتـساوخ  میلـست  ماـما  یلو  درب ، لاؤـس  ریز  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  ماـقم  رفعجوـبا ،

.داد ناشن  دوخ  زا  یناوارف  ياه  تمارک  اه و  هزجعم  مدرم ، دیدرت  عفر  ناناملسم و  يادتقم  ماما و  هاگیاج  رد  شیوخ  ندناسانش 

یگدنز راودا  ه )_

یگلاس ات 23  مود : دوب ؛ هنیدم  رد  هک  یگلاس  هدزیس  ات  لوا : دوش : یم  میـسقت  هرود  هس  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  فیرـش  رمع 
تیالو و ارماس  رد  شردپ ، تداهـش  زا  سپ  هک  ار  شرمع  رخآ  لاس  شـش  موس : درک و  یم  یگدنز  ارماس  رد  شردپ  هارمه  هب  هک 

.دنتشاد تسد  رد  ار  نایعیش  روما  يربهر 
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ندید اب  تشاد ، مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  همئا و  هب  هک  ینمـشد  همه  اب  نادـنز  رد  یـصخش  دوب و  نادـنز  رد  یتدـم  ترـضح  نآ 
مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نابنادنز  .دـش  ترـضح  نآ  ناوریپ  نارای و  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  لاوحا  عاضوا و 

نسح ماما  ندید  اب  دندرک ، یم  راک  نیا  رومأم  ار  یصخش  هک  راب  ره  اما  دننک ، راتفر  دب  نادنز  رد  ترـضح  نآ  اب  دوب  هداد  روتـسد 
زامن هب  دادـماب  ات  بش  ره  تفرگ و  یم  هزور  ار  اهزور  رثکا  : » تفگ یم  دروآ و  یم  يور  تداـبع  هب  درک و  یم  رییغت  مالـسلا  هیلع 

«. میدید یم  کچوک  گرزب ، تیصخش  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  میداتفا و  یم  هزرل  هب  ام  درک ، یم  هاگن  ام  هب  یتقو  داتسیا و  یم 

اه بقل  هینک و  و )

گرزب حلـصم  رظتنم و  ماما  يو ، دنزرف  سّدقم  مان  نیا ، دنا و  هداد  دّمحم  ردـپ  ینعی  دّـمحموبا »  » هینک مالـسلا  هیلع  مهدزای  ماما  هب 
.تسا يدهم  دّمحم  ّتیرشب ،

: زا دنا  ترابع  تسوا ، زراب  تافص  هناشن  هک  ترضح  ياه  بقل 

؛ دوب رود  هب  صلاخ و  یبیع ، یکاپان و  ره  زا  صلاخ ؛ . 1

؛ دوب یهلا  میقتسم  هار  هب  مدرم  داشرا  تیاده و  نازیم  وا  يداه ، . 2

؛ درک یم  یگدنز  دوب ، یماظن  يرهش  هک  ارماس »  » رهش رد  اریز  يرکسع ؛ . 3

؛ دوب دوخ  نامز  ياه  ناسنا  نیرت  كاپ  یکز ؛ . 4

.دوب هداد  صاصتخا  يو  هب  ار  یلیاضف  دنوادخ ، اریز  صاخ ؛ . 5

؛ تفگ یمن  نخس  ادخ  دای  زیمآدنپ و  راتفگ  هب  زج  دوب و  شوماخ  تاقوا  رتشیب  تماص ؛ . 6

؛ دوب ّقح  هار  هب  مدرم  تیاده  غارچ  جارس ؛ . 7

.دوب شیوخ  هنامز  ناسنا  نیرتراگزیهرپ  یقن ؛ . 8
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اه یگژیو  : مود لصف 

يرهاظ لیامش  لکش و  فلا )

هوکشاب تسردنت و  هرهچابیز ، مادنا ، شوخ  مشچ ، خارف  ترضح  دیآ ، یم  رب  یخیرات  ربتعم  ياه  باتک  تایاور و  زا  هک  هنوگ  نآ 
.تسا (1) هدوب  دیفس  نوگ و  مدنگ  هنایم  یگنر ، زین  شسدقم  هرهچ  .دوب  لالج  و 

دنتشاد نامیا  قالخا  دهز و  ملع و  رد  وا  يرترب  هب  نمشد  تسود و  .تشاد  دنلب  يدق  ابیز و  يا  هرهچ 

: درمشرب هنوگ  نیا  ناوت  یم  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياه  یگژیو  زا  یخرب 

.یگدنشخب مرک و  يرابدرب ؛ ملح و  ایند ؛ هب  یتبغر  یب  دهز و  تمکح ؛ شناد و  راگدرورپ ؛ تعاطا  تدابع و 

دنوادخ هب  لکوت  ب )

ات درپس  ریرحن »  » داتسا مان  هب  یصخش  هب  ار  راوگرزب  ماما  نآ  یسابع ،» دمتعم   » هک دنا  هدرک  لقن  ترضح  رصاعم  نایوار  زا  یهورگ 
زا يدراوم  وا  .دشن  قفوم  یلو  دناسرتب ، دنوادخ  باذع  زا  ار  وا  ات  درک  يراک  ره  ریرحن  رـسمه  .دـناسر  رازآ  ناشیا  هب  قیرط  نیا  زا 
زین دمتعم  هب  درک و  لقتنم  هدنرد  ناریش  سفق  هب  ار  ماما  دش و  رت  ینابصع  ریرحن  یلو  درک ، نایب  ار  ترضح  يراکتـسرد  تدابع و 

.داد ربخ 

ص 45. ج 7 ، یناتُسب ، فراعملا  هریاد  زا : لقن  هب  ص 326 ، ج 50 ، راونالاراحب ، - 1
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رد سفق  نایم  رد  ماما  هک  درک  هدـهاشم  بجعت  لامک  رد  تفر و  ناریـش  سفق  لحم  هب  هبیتق » نب  ییحی   » هارمه هب  زور ، هس  زا  سپ 
شدوخ دوب ، هدش  نیگمـشخ  رایـسب  هنحـص ، نیا  ندید  اب  هک  ریرحن  .دنا  هدز  هقلح  ناشیا  رود  هب  اهریـش  .تسا  ندـناوخ  زامن  لاح 

اب وا  درک و  فـیرعت  دـمتعم  يارب  ار  ارجاـم  نیا  ییحی  .دـندیرد  ار  وا  دـندرک و  هـلمح  يو  هـب  اهریـش  ناـهگان  هـک  دـش  سفق  دراو 
.دنک (1) اعد  شیارب  هک  تساوخ  ماما  زا  دروآ و  دورف  میظعت  رس  تشگزاب و  ماما  دزن  شناهارمه 

ص 25. ادیپ ، دیشروخ  نیرخآ  - 1
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تماما ماقم  موس : لصف 

تماما فلا )

.درادـن ار  ماما  باختنا  ّقح  یـسک  دـنک و  یم  نییعت  ار  ماما  دـنوادخ  بناـج  زا  ربماـیپ  تسا ، ییادـخ  بصنم  توبن ، دـننام  تماـما 
نامه دـسرب ، تماما  هب  شـشوک  شالت و  اـب  تسناوت  یم  سکره  هنرگ  تسین و  يرکف  یحور و  شرتسگ  غوبن و  سنج  زا  تماـما 
نآرق .دـنا  هتفای  تسد  ناهج  رارـسا  فشک  غوبن و  ماـقم  هب  شـشوک  یعـس و  اـب  ناـنآ  دـننام  ناگدـننک و  عارتخا  غباون و  هک  هنوگ 

یلَع ِهرمأ  نِم  ُحوّرلا  یقلی  : » دریگ یم  رارق  ربمایپ  دوجو  رد  ادـخ  بناـج  زا  هک  تسا  یّلقتـسم  حور  هجیتن  توبن ، هک  دراد  تحارص 
(1) قالّتلا .» َموَی  َرِذُنِیل  ِهِدابِع  نِم  ُءاشَی  نَم 

حور نامه  تماما ، ببـس  دوش و  یم  لقتنم  ماما  دوجو  هب  حور  ناـمه  دورب  اـیند  زا  تساوخ  ربماـیپ  هک  یماـگنه  منیب  یم  هاـگ  نآ 
.دنک (2) یم  لقن  رمع  نب  لّضفم  زا  ینیلک  هک  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  لیلد  .تسا  هتفای  لاقتنا 

غارچ ناونع  هب  ار  نانآ  دـیامرف و  یم  تیانع  دـنک ، هدارا  هک  نانآ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یهلا  یتبهوم  تماما ، هک  میباـی  یمرد  سپ 
.دنیزگ یمرب  مدرم  تیاده 

.15 رفاغ : - 1
ح 3. ص 272 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هژیو  یتبسانم  هتسب  ارماس : www.Ghaemiyeh.comهام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 25 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13152/AKS BARNAMEH/#content_note_17_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13152/AKS BARNAMEH/#content_note_17_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:18

تماما رب  ّصن  ب )

: درک لالدتسا  ّصن  عون  ود  هب  ناوت  یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تماما  هرابرد 

؛ یلک ماع و  ّصن  . 1

.صاخ ّصن  . 2

ناماما تماما  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هدش  لقن  ربتعم  تایاور  نآرق و  رد  هک  یلک  صوصن  زا  تسا  ترابع  ماع  صن 
.دنوش یمن  رکذ  راصتخا  تیاعر  يارب  هک  تسا  هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  موصعم 

ماما زا  یّـصن  زین  ماما  ره  تماما  هرابرد  درب ، یم  نیب  زا  یعطق  روط  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  یـسک  ره  دـیدرت  هک  یلک  صوصن  رب  هوالع 
.تسین ءانثتسا  یمومع  هدعاق  نیا  زا  زین  مهدزای  ماما  .تسا  هدش  دراو  نیشیپ 

یم هدنـسب  دروم  هس  لقن  هب  هک  تسا  هدـش  دراو  دّـمحموبا _  شدـنزرف _  تماما  هرابرد  يرایـسب  رابخا  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا 
: مینک

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  شدنزرف  دوخ ، تافو  زا  شیپ  هامراهچ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  : » دیوگ یم  يربنع » رایـس  نب  ییحی  . » 1
(1) تفرگ .» هاوگ  بلطم  نیا  رب  ار  نایعیش  زا  یهورگ  نم و  درک و  یفّرعم  دوخ  نیشناج  ماما و  ار 

: دیوگ یم  یکفهف  رکبوبا  . 2

تّجح نیرتراوتـسا  يوبن و  نادناخ  تاذ  نیرت  هاوخریخ  يرکـسع ) نسح   ) دّمحموبا مرـسپ  تشون : نم  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  »
وا زا  يدیـسرپ ، یم  نم  زا  ار  هچره  دسر و  یم  وا  هب  تماما  هتـشررس  ماکحا و  .تسا  نم  نیـشناج  منادنزرف و  دشرا  وا  .تسا  نانآ 

(2) دراد .» دوجو  وا  دزن  تسا ، زاین  دروم  هچره  اریز  سرپب ؛

تسا یسک  نم  زا  سپ  امش  ماما  یَلَع ؛ یِّلَُصی  يِذَّلا  يدَْعب  ْمُُکبِحاص  دومرف : يداه  ماما  : » دیوگ یم  یناهفصا » دمحم  نب  هللادبع  . » 3
(3) دناوخ .» دهاوخ  زامن  نم  رب  هک 

ص 325. ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1

ص 327. ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2
ص 368. يدهلا ، مالعاب  يرولا  مالعا  - 3
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ماما تمصع  ج )

تسا هعیش _  هاگدید  زا  تماما  رد  یساسا  طرش  تمصع _  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ياه  یگژیو  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی 
هداد و رارق  هلمح  دروم  تّدش  هب  ار  داقتعا  نیا  هعیـش  نافلاخم  .تسا  وهـس  ای  دمع  يور  زا  هانگ  باکترا  زا  يراددوخ  دوصقم ، هک 

کیاکی هک  میریگ  یم  هجیتن  یخیرات  صوصن  هب  عوجر  اب  .تسین  مدرم  رگید  اـب  ناـماما  ناـیم  یقرف  هاـنگ ، باـکترا  رد  دـنا  هتفگ 
ناهانگ هب  دـسر  هچ  دـندیزرو _  یم  يراددوخ  يا  هریغـص  هانگ  هنوگره  باکترا  زا  دوخ  یگدـنز  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  ناماما 

! دـنگوس ادـخ  هب  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  .دنتـشاد  یمن  اور  یهلا  ضیارف  ماجنا  رد  یتسـس  نیرتمک  و  هریبک _ 
نیا زگره  منک ، تیـصعم  ار  ادخ  یخلم ، زا  يوج  نتفرگ  اب  ات  دنهن  مرایتخا  رد  ار  نآ  ياه  تورث  همه  هناگ و  تفه  ياه  میلقا  رگا 

»؟ تسا نیا  زج  تمصع  ایآ  درک  مهاوخن  ار  راک 

ره .دبای  یمن  نانآ  رادرک  راتفگ و  رد  یـشزغل  نیرتمک  دـنک ، روَغ  نآ  رد  دراذـگ و  دوخ  يورارف  ار  ناماما  شور  تریـس و  هکره 
تسا و ناـماما  راـتفر  تاذ و  رد  نآ  میهاـفم  نید و  یعقاو  مّسجت  اوـقت و  ناـمیا ، دـیآ ، یم  تسد  هب  ییاـمیپ  هشیدـنا  نیا  زا  هـچنآ 

.تسا (1) نیمه  تمصع 

یبیغ یهاگآ  زا  هدرتسگ  يریگ  هرهب  د )

ای مالـسا  تیناّقح  ساسا  هک  يدراوم  رد  دـندوب و  رادروخرب  یبیغ  یهاگآ  زا  ناهج ، راگدرورپ  اب  طابترا  وترپ  رد  موصعم ، ناـماما 
اب .دـندرک  یم  هدافتـسا  تیادـه  رازبا »  » تروـص هب  یهاـگآ  نیا  زا  تفرگ ، یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  یمالـسا  تما  یلاـع  حـلاصم 
ار دوخ  یبیغ  یهاگآ  ناماما ، رگید  زا  شیب  ترضح  نآ  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  یناگدنز  هب  یهاگن 

.تسا هدرک  یم  راکشآ 

: تسناد دراوم  نیا  رد  ناوت  یم  ار  رما  نیا  لیلد 

زا مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  یماگنه  مالـسلا : هیلع  يداه  ماما  شردپ  يرکـسع و  ماما  رـصع  قانتخارپ  ّوج  دعاسمان و  طیارـش  . 1
لرتنک تحت  تدش  هب  دش ، لقتنم  ءارماس  هب  رابجا  يور 

.42 صص 3 _  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  - 1
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، لیلد نیمه  هب  .تشادـن  دوجو  نایعیـش  مامت  هب  يدـعب  ماما  ناونع  هب  نسح  ماما  شدـنزرف  یفرعم  ناـکما  ور ، نیازا  .دوب  تبقارم  و 
مالـسلا هیلع  يداه  ماما  رمع  ینایاپ  ياه  هام  رد  رما ، نیا  رد  نانآ  نتفرگ  هاوگ  نایعیـش و  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  یفرعم  راک 

هیلع يرکـسع  نسح   » ترـضح تماـما  زا  نایعیـش  زا  يرایـسب  زونه  ترـضح ، نآ  تلحر  ماـگنه  هک  يا  هنوگ  هب  تفرگ ، تروـص 
.دندوبن (1) یهاگآ  مالسلا » 

نب دمحم  رادنپ ، نیمه  ساسا  رب  هورگ  نیا  مالسلا : هیلع  يرکسع  ماما  ردارب  یلع  نب  دمحم  تماما  هب  نایعیـش  زا  یهورگ  داقتعا  . 2
هب ار  نانآ  هزرابم و  رادنپ  نیا  اب  ترـضح  یلو  دندرک ، یم  مارتحا  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  رـضحم  رد  ار  يرکـسع  ماما  ردارب  یلع ،
مه نانادان ، ناراک و  تنایخ  زا  یهورگ  مالـسلا ، هیلع  يداه  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  .درک  یم  ییامنهار  نسح  شدنزرف ، تماما 
هیلع يرکـسع  ترـضح  تماـما  زا  راـکفا  ندرک  فرحنم  مدرم و  ياوغا  هب  ناـمگ ، نیا  نداد  رارق  زیواتـسد  اـب  هیوهاـم » نبا   » نوـچ

هک نانچ  دوب ، هدش  ترضح  نآ  تماما  زاغآ  رد  نایعیش  زا  یهورگ  دیدرت  کش و  زورب  ببـس  لماوع ، نیا  مامت  .دنتخادرپ  مالـسلا 
.دندرک (2) یم  هبتاکم  ماما  اب  هنیمز  نیا  رد  رگید  یخرب  دندمآ و  یم  رب  ماما  شیامزآ  ددص  رد  نانآ  زا  یخرب 

: تشون ناوارف  شجنر  یگدرزآ و  اب  نایعیش  زا  یهورگ  خساپ  رد  ماما  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  اهدیدرت  اه و  لزلزت  نیا 

(3) دنا .» هدشن  تماما  رما  رد  نایعیش  لزلزت  کش و  راتفرگ  نم ، دننامه  مناردپ  زا  کی  چیه  »

یم ریزگان  ناهارمگ  تیاده  یهارمگ و  رطخ  زا  دوخ  نارای  ظفح  اهدیدرت و  کش و  نیا  ندودز  يارب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
نافلاخم و بلج  ياه  شور  نیرترثؤم  زا  هویـش ، نیا  .دـهد  ربخ  رهاظ ، ناهج  يوس  نآ  زا  دـنز و  راـنک  ار  باـجح  ياـه  هدرپ  دـش 

.دوش یم  هراشا  تازجعم  نیا  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  .دمآ  یم  رامش  هب  نایعیش  نامیا  تیوقت 

ص 217. يرکسعلا ، مامالا  هایح  - 1
ص 234. هیصولا ، تابثا  - 2
ص 234. هیصولا ، تابثا  - 3
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یمهم هثداح  .نامب  دوخ  هناخ  رد  تشون : يریبز » رفعج  نب  قاحـسا   » هب زتعم »  » لتق زا  شیپ  زور  تسیب  دودح  يرکـسع  ماما  لوا _ 
، داد خر  دیدوب  هتفگ  هک  يا  هثداح  متـشون : ماما  رـضحم  هب  دش ، هتـشک  هحیرب »  » هک نآ  زا  سپ  دیوگ : یم  يو  .داتفا  دـهاوخ  قافتا 

.دش (1) هتشک  زتعم  دیشکن  یلوط  .تسا  يرگید  هثداح  متفگ ، هک  يا  هثداح  داد : خساپ  ماما  منک ؟ هچ  کنیا 

.میدرک یم  وگ  تفگ و  مه  اب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تامارک  دروم  رد  هک  میدوب  رفن  دنچ  دیوگ : یم  شاّیع  نب  دمحم  مود _ 
یم داد ، خساپ  ار  نآ  رگا  مسیون ، یم  وا  يارب  بکرم  نودـب  يا  هتـشون  نم  تفگ : مالـسلا ) مهیلع  تیب  لها  نمـشد   ) یبصان يدرف 

.تسا قح  رب  وا  هک  مریذپ 

ماـما تمدـخ  هب  اـه  هماـن  اـب  ار  نآ  تشون و  ار  دوـخ  بلطم  يا  هگرب  يور  بکرم  نودـب  زین  یبصاـن  .میتـشون  ار  دوـخ  لـئاسم  اـم 
یبصان .تشون  ار  شردپ  مسا  وا و  مسا  یبصان ، هب  طوبرم  هگرب  يور  دومرف و  موقرم  ار  ام  ياه  شسرپ  خساپ  ترـضح  .میداتـسرف 
.تفرگ (2) رارق  نایعیش  هرمز  رد  درک و  قیدصت  ار  ترضح  تیناّقح  دمآ ، شوه  هب  یتقو  و  تفر ، شوه  زا  دید  ار  نآ  نوچ 

زا مالسلا ) هیلع  يرکسع  ماما   ) دمحموبا ندمآ  نوریب  رظتنم  میدوب و  هدمآ  درگ  ءاّرماس  رد  دیوگ : یم  یبلح  مان  هب  یصخش  موس _ 
چیه .دیشاب  شوه  هب  : » دوب هتـشون  نآ  رد  هک  دیـسر  ام  هب  ترـضح  زا  يا  همان  ماگنه  نیا  رد  .مینیبب  کیدزن  زا  ار  وا  ات  میدوب ، هناخ 

«. داتفا دهاوخ  رطخ  هب  ناتناج  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  دنکن ؛ هراشا  نم  يوس  هب  تسد  اب  یسک  دنکن و  مالس  نم  رب  سک 

ناـگداون زا  نم  تفگ : ینک ؟ یم  هچ  اـج  نیا  متفگ : .هنیدـم  زا  تفگ : ییاـجک ؟ زا  متفگ : وا  هب  .دوب  هداتـسیا  یناوج  نم  راـنک  رد 
ای مونـشب  ینخـس  وا  زا  منیبب و  ار  وا  ما  هدمآ  تسا ، هدمآ  شیپ  یفالتخا  مالـسلا  هیلع  دـمحموبا  تماما  هرابرد  .متـسه  يرافغ  رذوبا 

«. دریگ مارآ  ملد  ات  منیبب  يا  هناشن 

ص 340. داشرالا ، - 1
ص 241. هیصولا ، تابثا  - 2
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نم رانک  رد  هک  یناوج  هب  دیسر ، ام  کیدزن  یتقو  .دمآ  نوریب  شیوخ  مداخ  هارمه  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ماگنه  نیا  رد 
خـساپ ناوج  دنک ؟ یم  هچ  هیودـمح »  » تردام دومرف : ماما  .يرآ  داد : خـساپ  ناوج  یتسه ؟ يرافغ  وت  ایآ  دومرف : تسیرگن و  دوب ،
خـساپ يدوب ؟ هدید  ًالبق  ار  وا  ایآ  متفگ : مدرک و  ناوج  هب  ور  .تشذگ  ام  رانک  زا  هاتوک  نانخـس  نیا  زا  سپ  ماما  .تسا  بوخ  داد :

.دوب (1) یفاک  زین  نیا  زا  رتمک  تفگ : تسا ؟ یفاک  ار  وت  نیمه  ایآ  متفگ : .ریخ  داد :

تازجعم ه )_

ات تسا  هدرک  يراـی  دـنزجاع ، نآ  دـننام  ندروآ  زا  نارگید  هک  یتازجعم  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  ناـشیا  يایـصوا  ناربماـیپ و  دـنوادخ ،
ناربمایپ و ملع  یهلا ، ياهدادـما  هلمج  زا  .دـنا  هدروآ  مدرم  يارب  ادـخ  يوس  زا  هک  دـشاب  یتیادـه  هار و  یتسرد  رب  نیتسار  یهاوگ 

.داتفا دهاوخ  قافتا  هدنیآ  رد  هچ  نآ  هب  یهاگآ  تسا و  مدرم  ياه  لد  قامعا  نطاب و  هب  ناماما 

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دوب  هدومرف  زین  مالسلا  هیلع  مهدزای  ماما  هلمج  زا  ناماما  همه  هب  ار  هژیو  تیانع  نیا  دنوادخ 

مدروخ دنگوس  مدرک و  تیاکش  یتسد  گنت  زا  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دزن  دیوگ : یم  یـسابع » دمحم  نب  لیعامـسا  . » 1
هدرک ناهنپ  رانید  تسیود  هک  یلاح  رد  يروآ  یم  نابز  رب  غورد  هب  ار  ادـخ  مان  ایآ  دومرف : ناشیا  .مرادـن  زین  مهرد  کـی  یتح  هک 

دصکی زین  وا  هدب ، وا  هب  يراد  دوخ  اب  هچره  مالغ ! يا  .مروآ  یمن  نابز  هب  ششخب  زا  وت  ندرک  مورحم  يارب  ار  نخـس  نیا  نم  يا ؟
یم مارح  دوخ  رب  يا و  هدرک  ناهن  يراد ، جایتحا  اهنادـب  هک  ییاهرانید  دومرف : درک و  نم  هب  ور  ترـضح  سپـس  .داد  نم  هب  راـنید 

هدوبر هتفای و  ار  اهنآ  لحم  مرـسپ  مدـیمهف  هک  نآ  ات  متفاین  ار  اـهرانید  نکیل  مدرک ، ادـیپ  زاـین  لوپ  نآ  هب  اـت  تشذـگ  یتدـم  .ینک 
.تسا (2)

نادنز و يانگنت  زا  دیوگ : یم  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  باحصا  زا  يرفعج ،» مشاهوبا  . » 2

ص 269. ج 50 ، راونالاراحب ، - 1
ص 153. راصبالارون ، - 2
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رما نیا  .دناوخ  یهاوخ  تا  هناخ  رد  ار  زورما  رهظ  زامن  دنتـشون : نم  هب  ناشیا  .مدرک  تیاکـش  يرکـسع  ماما  هب  دنب  دـیق و  ینیگنس 
.درازگ (1) شلزنم  رد  ار  زامن  دش و  اهر  نادنز  زا  زور  نامه  دش و  ققحم 

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  هب  دز ، نایعیـش  راتـشک  هب  تسد  یـسابع  هفیلخ  يدهم »  » هک یماگنه  دنک : یم  لقن  دّمحم » نب  دـمحا  . » 3
هب تسا : هتفگ  هدرک و  دیدهت  ار  امش  هک  ما  هدینش  .تشادزاب  امش  زا  ار  وا  رطخ  هک  منک  یم  رکش  ار  ادخ  نم ، ياقآ  متشون : مالسلا 

زورما زا  دـنک ؛ نینچ  هک  تسا  نآ  زا  رت  هاتوک  وا  رمع  تشاگن : دوخ  طخ  اب  ماما  .منک  یم  كاپ  راگزور  هحفـص  زا  ار  ناـنآ  ادـخ !
.دوب (2) هدومرف  ماما  هک  دش  هنوگ  نامه  .تشک و  دنهاوخ  ار  وا  رایسب  يراوخ  تّفخ و  زا  سپ  مشش  زور  رد  هک  رامشب ، زور  جنپ 

تیالو و تماما و  نارکنم  بذـج  بلج و  يارب  طقف  تمارک  هزجعم و  راهظا  بیغ و  ملع  زا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هدافتـسا 
.دندیزای یم  تسد  هداعلا  قراخ  لامعا  هب  یهلا  نذا  هب  صاخ و  دراوم  رد  بیترت  نیدب  .تسا  هدوب  نایعیش  تیاده 

یناد زار  و )

زین ییاه  يدـنمجرا  اّما  .دراد  دوجو  تلیـضف  اب  ناسنا  کین  ياـه  یگژیو  ماـمت  مالـسلا  مهیلع  نید  موصعم  ناـیاوشیپ  یگدـنز  رد 
طقف هک  تسا  هتساوخ  نینچ  شیوخ ، ینّابر  فطل  هب  دنوادخ  .تسین  رادروخرب  اهنآ  زا  یسک  مالسلا  هیلع  ناموصعم  زج  هک  تسه 

نیا .تسا  مالـسلا  هیلع  ناموصعم  ینادزار » ، » اه یگژیو  نیا  زا  یکی  .دـنک  ینازرا  ار  ییاه  تبهوم  نینچ  دوخ  ناگدـنب  یـضعب  هب 
ربخاب نامدرم  نورد  ياهزار  زا  دندوب و  هاگآ  هدرپ  ِسپ  زا  شیوخ  یناحور  يورین  تّوق  هب  هک  دندوب  نانچ  یهلا  نذا  هب  ناموصعم 

: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  یتیاکح  رد  .دندش  یم 

ماما دزن  : » تفگ مردـپ  .میدـنارذگ  یم  یتخـس  هب  ار  یگدـنز  میدوب و  هدـش  ـالتبم  رقف  هب  دـیوگ : یم  میهاربا » نب  یلع  نب  دـمحم  »
وا اب  ار  دوخ  تجاح  میورب و  مالسلا  هیلع  يرکسع 

ص 372. يدهلا ، مالع  اب  يرولا  مالعا  - 1

ص 375. يدهلا ، مالع  اب  يرولا  مالعا  - 2
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ار وا  زگرهو  مسانـش  یمن  : » تفگ مردپ  یـسانش .؟» یم  ار  وا  ایآ  : » متفگ تسا .» فورعم  يراوگرزب  يدرمناوج و  هب  وا  مییوگ ؛ زاب 
«. ما هدیدن 

ار نآ  مهرد  تسیود  دـهدب ؛ ام  هب  مهرد  دـصناپ  ماما  شاک  : » تفگ هار  رد  مردـپ  .میداتفا  هار  هب  ماـما  رادـید  دـصق  هب  مردـپ  نم و 
جراخم فرـص  زین  ار  هدـنام  یقاب  مهرددـص  میزادرپ و  یم  ار  دوخ  ياه  یهدـب  رگید  مهرد  تسیود  اب  مینک ، یم  كاشوپ  فرص 

دـص منک ، یم  كاشوپ  فرـص  ار  نآ  مهرد  دص  دهد ؛ نم  هب  زین  مهرد  دصیـس  ماما  شاک  : » متفگ لد  رد  نم  مینک .» یم  یگدـنز 
یم راک  نآ  اب  مرخ و  یم  ییاپراچ  دوخ  يارب  زین  هدـنام  یقاـب  مهرد  دـص  اـب  مناـسر و  یم  یگدـنز  فرـصم  هب  زین  ار  رگید  مهرد 

«. منک

مردـپ يا »؟ هدـماین  ام  دزن  نونک  ات  ارچ  یلع ! يا  : » دومرف مردـپ  هب  ماما  .میدـش  بایفرـش  ناشیا  روضح  هب  میدیـسر و  ماما  هناـخ  هب 
ترـضح نآ  مالغ  .میتفگ  عادو  ماما  اب  یتعاس  زا  سپ  میایب .» ناترادـید  هب  عضو  نیا  اـب  هکنیا  زا  مدوب  راسمرـش  نم ! ياـقآ  : » تفگ
تـسیود كاـشوپ ، يارب  مهرد  تسیود  تسا ؛ مهرد  دـصناپ  هسیک  نیا  رد  تسا  هدومرف  ماـما  : » تفگ داد و  مردـپ  هب  یلوـپ  هسیک 

«. تسامش یگدنز  جراخم  يارب  زین  مهرد  تسیود  اه و  یهدب  تخادرپ  يارب  مهرد 

يارب مهرد  دـص  كاـشوپ و  يارب  مهرد  دـص  تسا ؛ مهرد  دصیـس  هسیک  نیا  رد  : » تفگ داد و  نـم  هـب  يرگید  هـسیک  ماـما  مـالغ 
(1) وش .»! راک  هب  لوغشم  نآ  اب  نک و  اّیهم  ییاپ  راهچ  زین  هدنام  یقاب  مهرد  دص  اب  .تسا  یگدنز  جراخم 

ح 3. ، 507 صص 506 _  ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
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تبیغرصع مراهچ : لصف 

تبیغ نارود  يارب  نایعیش  يزاس  هدامآ  فلا )

زا یشان  تالکـشم  لّمحت  زین  نآ و  رواب  تسا و  سونأمان  یعیبطریغ و  يا  هثداح  یتیعمج ، ره  ربهر  ماما و  ندش  بیاغ  هک  اجنآ  زا 
نآ شریذپ  يارب  ار  راکفا  انشآ و  عوضوم  نیا  اب  ار  مدرم  جیردت  هب  نیـشیپ  ناماما  مالـسا و  ربمایپ  تسا ، راوشد  مدرم  عون  يارب  نآ 

.دندرک هدامآ 

هیلع يدهم  ترضح  دلوت  رب  دیکأت  دوجو  اب  وس  کی  زا  ماما  اریز  تفای ؛ يرتشیب  هولج  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نامز  رد  انعم  نیا 
زین ترضح  نآ  دوخ  اب  نایعیش  میقتـسم  سامت  رگید  ییوس  زا  داد و  یم  ناشن  دوخ  کیدزن  صاخ و  نایعیـش  هب  اهنت  ار  وا  مالـسلا ،

هلیسو هب  ای  همان  قیرط  زا  نایعیش  لئاسم  تاعجارم و  هب  زین  ءارماس  رد  یتح  ترضح  هک  يا  هنوگ  هب  دش ، یم  رتدودحم  زور  هب  زور 
اب میقتـسم  ریغ  طابترا  تبیغ و  رـصع  فیلاکت  طیارـش و  لمحت  يارب  ار  مدرم  راک ، نیا  اب  ماما  .داد  یم  خـساپ  شیوخ ، ناگدـنیامن 

يارب جـیردت  هب  ار  نایعیـش  تفرگ و  شیپ  رد  ار  شور  نیمه  يرغـص  تبیغ  ناـمز  رد  زین  مهدزاود  ماـما  .تخاـس  یم  هداـمآ  ماـما 
: هنومن يارب  .تخاس  هدامآ  يربک  تبیغ  نارود 

یم مدیسر و  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  روضح  هب  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  صاخ  نارای  زا  یکی  قاحـسا ،» نب  دمحا  »
: دومرف نم  لاؤس  زا  شیپ  ترضح  .مسرپب  وا  زا  دعب  ماما  هرابرد  متساوخ 
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یمن هتـشاذگن و  یلاـخ  تّجح  زا  ار  نیمز  زگره  زیخاتـسر ، زور  اـت  هدـیرفآ  ار  مدآ  هک  یناـمز  زا  دـنوادخ  قاحـسا ! نـب  دـمحا  يا 
رد هتفهن  تاکرب  دتـسرف و  یم  ناراب  دنک و  یم  عفد  ناهج  مدرم  زا  ار  الب  نیمز ، رد  دوخ  تّجح  دوجو  تکرب  هب  دـنوادخ  .دراذـگ 

.دزاس یم  راکشآ  ار  نیمز  لد 

رد .تشگرب  هک  دیشکن  یلوط  .تفر  رگید  قاتا  هب  تساخرب و  تعرس  هب  ترضح  تسیک ؟ امـش  زا  دعب  ماما  اوشیپ و  مدرک : ضرع 
نب دـمحا  دومرف : .دوب  هتفرگ  شود  هب  دیـشخرد  یم  هدراـهچ  بش  هاـم  نوـچمه  شا  هرهچ  هک  ار  هلاـس  هس  يا  هچبرـسپ  هک  یلاـح 

ار نیمز  .تسادخ  لوسر  هینک  مه  مان و  مه  وا  مداد ، یمن  ناشن  وت  هب  ار  مرسپ  نیا  يدوبن ، مرتحم  ناماما ، ادخ و  شیپ  رگا  قاحسا ،
و رـضخ »  » نوچمه تبیغ ) لوط  رظن  زا   ) تما نیا  نایم  رد  وا  .دـشاب  هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  ناـنچ  دـنک ، یم  رپ  داد  لدـع و  زا 

دنوادخ هک  یناسک  اهنت  داتفا و  دنهاوخ  کش  هب  يرایـسب  نآ ) ندوب  ینالوط  رثا  رد   ) هک تشاد  دـهاوخ  یتبیغ  وا  .تسا  نینرقلاذ » »
.دنبای یم  تاجن  یهارمگ  زا  دـشخب ، یم  وا  روهظ  مایق و  لیجعت  يارب  اعد  قیفوت  هتـشاد و  هگن  تباث  وا  تماما  هب  داقتعا  رد  ار  نانآ 

(1)

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  زا  شیپ  جع )  ) يدهم تماما  رب  ّصن  ب )

مئاق تّجح  ناونع  هب  جع )  ) يدهم شدنزرف  تماما  هرابرد  هک  میزادرپ  یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  یتایاور  هب  شخب  نیا  رد 
: تسا هدومرف  بئاغ  و 

: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  شردپ  زا  يرمعلا » نامثع  نب  دّمحم   » راوگرزب ملاع  . 1

ار دوخ  نامز  ماما  سکره  ددرگ و  یمن  یهت  ادـخ  تّجح  زا  نیمز  زگره   » هک تیاور  نیا  هراـبرد  ناـشیا  زا  هک  مدوب  ترـضح  دزن 
زور هک  هنوگ  نامه  تسا  ّقح  تسرد و  تیاور  نیا  داد : خساپ  ترـضح  .دـندرک  شـسرپ  .تسا » هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانـشن 

.تسا قح  تسرد و 

ماما و دّـمحم »  » مرـسپ دومرف : ترـضح  تسیک ؟ امـش  زا  سپ  ماما  تّجح و  سپ  هّللا ، لوسر  نباـی  درک : شـسرپ  یـصخش  ناـهگان 
ار وا  سکره  .تسا  نم  زا  سپ  تّجح 

باب 38. ص 384 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - 1
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نایوگ هوای  دنوش ، یم  ناریح  نالهاج  نآ  رد  هک  تسا  یتبیغ  ار  وا  هک  دیشاب  هاگآ  .تسا  هدرم  ّتیلهاج  گرم  هب  دریمب  دسانـشن و 
ياه مچرپ  هک  منیب  یم  ار  وا  ییوگ  درک و  دهاوخ  جورخ  سپس  .دنیوگ  یم  غورد  جورخ ، نامز  ناگدننک  نییعت  دندرگ و  یم  هابت 

.دنزازتها (1) رد  هفوک  فجن و  رد  شرس  زارف  رب  دیپس 

نم زا  سپ  هک  منیب  یم  ار  امش  ییوگ  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  مدینـش  : » دیوگ یم  يدادغب » رفعج  نب  یـسوم  . » 2
دننامه ددرگ ، رکنم  ار  مرسپ  تماما  اما  دشاب ، دقتعم  ربمایپ  زا  سپ  ناماما  هب  هکنآ  دیشاب  هاگآ  .دیا  هدرک  فالتخا  نم  ینیشناج  رد 
مدنزرف هک  دیشاب  هاگآ  .تسا  رکنم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  لوسر  توبن  یلو  هتفریذپ ، ار  ناربمایپ  همه  توبن  هک  تسا  یـسک 

(2) دنک .» ظفح  شیادخ  هک  نآ  رگم  .دش  دنهاوخ  لزلزتم  مدرم  نآ  رد  هک  تسا  ینالوط  یتبیغ  ار 

( جع  ) يدهم ماما  تدالو  رب  حیرصت  ج )

نآ هک  میدوب  هدمآ  درگ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترـضح  هناخ  رد  نایعیـش  زا  رفن  لهچ  ام  دیوگ : یم  يورمع » نامثع  نب  دّمحم  . » 1
.دینک تعاطا  شرماوا  زا  يوریپ و  وا  زا  .تسامش  ماما  نم و  نیشناج  وا  دندومرف : داد و  ناشن  ام  هب  ار  ناشراوگرزب  دنزرف  ترـضح 

.دیوش (3) یم  كاله  دوخ  نید  رد  هنرگو  دیوشن  هدنکارپ  زگره 

هب مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  هک  تسا  یتاحیرـصت  يددـعتم و  ياه  تیاور  جـع ،)  ) يدـهم ترـضح  تدالو  لئالد  زا  یکی  . 2
يا هدع  هارمه  دیوگ : یم  بویا » نب  نسح   » هلمج زا  .دنراد  تلالد  زین  ترضح  نآ  تمدخ  هب  یضعب  فرشت  رب  هدیـسر و  ام  تسد 

.دنتـشاد روضح  رفن  لهچ  سلجم  رد  .میـسرپب  ناشیا  زا  سپ  ماما  هرابرد  ات  میدیـسر  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  تمدـخ  هب 
هچ يارب  میوگب  دیهاوخ  یم  دومرف : دیعس  نب  نامثع  هب  باطخ  یتدم  زا  سپ  دوشن و  جراخ  سلجم  زا  یسک  داد  روتـسد  ترـضح 

؟ دیا هدش  عمج  اجنیا  رد 

ص 273. مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  - 1

ص 275. مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  - 2
ص 414. يرولا ، مالعا  - 3
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ماگنه نیا  رد  .يرآ  دـنتفگ : همه  .دیـسرپب  نم  زا  سپ  ماما  هرابرد  هکنیا  يارب  دومرف : ترـضح  .دـییامرفب  دـنداد : خـساپ  نارـضاح 
: دومرف وا  هب  هراشا  اب  ترضح  .دش  سلجم  دراو  دوب ، مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  مدرم  نیرت  هیبش  هک  هام  هراپ  دننام  يرـسپ 

هابت ناتنید  دش و  دیهاوخ  كاله  هک  دینکن  فالتخا  نم  زا  سپ  دـینک و  تعاطا  ار  وا  نامرف  .تسا  نم  زا  سپ  امـش  ماما  رـسپ ، نیا 
.دوش (1) یم 

مداخ هب  ترضح  .مدش  فّرشم  شروضح  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تافو  هب  ور  يرامیب  رد  دیوگ : یتخبون » لهـسوبا  . » 3
هب ار  نآ  جـع )  ) نامز ماما  ردام  .دـناشوج  بآ  ماما ) مداـخ  « ) دـیقع  » .ناـشوجب نم  يارب  یکطـصم (2)  بآ  يرادـقم  دومرف : دوخ 

.دروآ مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تمدخ 

.داهن نیمز  رب  ار  نآ  ترـضح  .دروخ  شیاه  نادند  هب  دیزرل و  شکرابم  تسد  یلو  دـماشایب ، تساوخ  تفرگ و  ار  هساک  ترـضح 
.روایب نم  دزن  ار  وا  دنک ، یم  هدجس  هک  ینیب  یم  ار  یکدوک  نوردنا ، هب  ورب  دومرف : دیقع  هب  سپس 

دوب هاتوک  شرس  ياهوم  دیفس و  ّرُد  نوچمه  شگنر  .درک  مالس  .دروآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  روضح  هب  ار  وا  نامز  ماما  ردام 
نم هب  ار  بآ  نیا  منادناخ ، رورـس  يا  دومرف : تسیرگ و  دید ، ار  وا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نوچ  .دوب  زاب  شیاه  نادند  نایم  و 

.دـشونب ار  نآ  ات  تخاس  کیدزن  شراوگرزب  ردـپ  ناهد  هب  تشادرب و  ار  بآ  كدوک  .مور  یم  ادـخ  يوس  هب  کـنیا  نم  هک  هدـب 
بحاص هک  مهد  یم  هدژم  وت  هب  دـنزرف ، يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هاگ  نآ  .درک  هدامآ  زاـمن  يادا  يارب  ار  ماـما  سپس 

هدرک نییعت  ار  تا  هینک  مان  هداد و  ار  وت  هدژم  ربمایپ  .یتسه  نم  نیشناج  دنزرف و  وت  .یتسه  نیمز  يور  ادخ  تجح  يدهم  نامزلا و 
.تسا دـیجم  دـیمح و  وا  هک  نامراگدرورپ  تیب  لها  رب  ادـخ  دورد  .تسا  هداد  عالطا  نم  هب  شکاـپ  ناردـپ  زا  مردـپ  ار  نیا  .تسا 

.درک (3) تلحر  دومرف و  ار  نیا  ترضح 

ص 123. ج 3 ، هدوملا ، عیبانی  - 1
،13 ادـخهد ؛ .تسا  عفان  هفرـس  رگج و  هدـعم ، يارب  دـیآ و  یم  تسد  هب  ورـض  ماـن  هب  یتخرد  زا  هک  تسا  يا  هداـم  یکطـصم ، - 2

.21014
ص 558. ج 1 ، دوعوم ، يدهم  ح 237 ؛ صص 271 و 273 ، ج 3 ، هدوملا ، عیبانی  - 3
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یهلا تناما  ( جع  ) يدهم ماما 

نـسح ماما  زا  دید ، یلاخ  ار  ناشیا  هراوهگ  جع ،)  ) يدهم ترـضح  تماما ، ناهنپ  دیـشروخ  تدالو  زور  نیمود  رد  نوتاخ  همیکح 
هب ار  وا  ناج ، همع  یسوم ؛ ّمأ  تْعَدوتسا  يّذلا  هانْعَدوتـسا  هَّمَع  ای  : » دومرف دش ؟ هچ  میالوم  رورـس و  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

(1) .درپس » وا  هب  ار  شدنزرف  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ردام  هک  میدرپس  يدنوادخ 

( جع  ) نامز ماما  ناریفس  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نارای  د )

يداه ماما  فرط  زا  لاس  جنپ  تدم  هب  جع )  ) رصع یلو  ترضح  تدالو  زا  شیپ  يو  يدسا :» يرمع  دیعس  نب  نامثع  ورمعوبا ، . » 1
، دوب بقلم  شورف  نغور  ینعی  ناّمس ؛»  » ای تاّیز »  » هب نایعیـش  نایم  رد  دوب و  هدنیامن  لیکو و  مالـسلا  مهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  و 

راگزور نآ  رد  هلیـسو  نیا  هب  ات  دـیزگرب ، مالـسلا  هیلع  ماما  تباین  تلاکو و  يالاو  ماـقم  هب  نداـهن  شـشوپ  يارب  ار  لغـش  نیا  يو 
.دنک ظفح  تفالخ  هاگتسد  ّرش  زا  ار  دوخ  ناقفخ ،

دوخ لیکو  هب  راوگرزب  نآ  هک  نومضم  نیا  هب  هدیسر ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  یبلاج  تاریبعت  يدسا  يرمع  دروم  رد 
: دندومرف قاحسا ) نب  دمحا   ) مق رد 

یم نم  ناـبز  زا  دـیوگب  هچ  نآ  تسا ، هدینـش  نم  زا  دـیدرت  یب  دـنک ، لـقن  نم  زا  هچنآ  .تسا  نم  داـمتعا  قوثو و  دروم  يرمع ،» »
.تسا (2) قوثو  دروم  نیما و  وا  هک  نک  تعاطا  يو  زا  ونشب و  وا  زا  دیوگ ،

ساپـس ار  ادـخ  داتفا و  هدجـس  هب  دینـش  دوخ  قح  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  يراوگرزب  فطل و  نیا  يدـسا  يرمع  هک  یماـگنه 
.تخیر ورف  شناگدید  زا  قوش  کشا  تفگ و 

دوب حور  نب  نیسح  تلحر  زا  دعب  جع )  ) رصع یلو  ترضح  ریفس  نیرخآ  نیمراهچ و  يو  يرمـس :» دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا ، . » 2
.دوب مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  کیدزن  باحصا  زا  زین  يرمس  .تشاد  هدهع  هب  ار  بصنم  نیا  لاس  هس  تدم  هک 

ص 292. هبیغلا ، باتک  - 1
ص 330. ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یسایس  تایح  مجنپ : لصف 

اه هاگن  سوبحم  فلا )

دراد و هگن  رصح  رد  ار  ماما  تفالخ ، هاگتسد  دش  بجوم  نایعیش ، ياوشیپ  نیمهدزای  تماما  نارود  رد  عّیشت  شرتسگ  يدنمورین و 
درک و یم  هدافتـسا  یعیـش  تضهن  يربهر  تیاده و  يارب  یتصرف  ره  زا  یمارگ  ماما  نآ  اّما  .دهدن  يو  هب  یتّیلاّعف  هنوگ  چیه  هزاجا 
اب یطابترا  هکبـش  داجیا  ماما ، یملع  ياه  شـشوک  هلمج  زا  دـناسر ؛ ماجنا  هب  ار  یگرزب  ياهراک  شتماما ، هاـتوک  نارود  ناـمه  رد 

.دوب اه  مایپ  نداتسرف  اه و  کیپ  مازعا  ناگدنیامن و  نییعت  قیرط  زا  فلتخم  قطانم  نایعیش 

رد هعیش  مهم  رصانع  لاجر و  یسایس  هیجوت  تیوقت و  نایعیش ، زا  یلام  ینابیتشپ  تیامح و  زین  یـسایس  يّرـس  ياه  تیلاّعف  هلمج  زا 
يارب نایعیش  يزاس  - هدامآ نایعیش و  یمرگلد  تماما و  نارکنم  بلج  يارب  یبیغ  ياه  یهاگآ  زا  هدرتسگ  هدافتسا  تالکـشم ، ربارب 

.دوب جع )  ) يدهم ماما  دوخ ، دنزرف  تبیغ  نارود 

تبیغ نآ  زا  سپ  ارغص و  تبیغ  نارود  اب  ییورایور  يارب  هعماج  نتخاس  هدامآ  فورـصم  یمارگ ، ماما  نآ  ياه  تیلاّعف  زا  يرایـسب 
.دوب اربک 

یعامتجا یسایس _  عاضوا  یگژیو  ب )

شناد و جیورت  هب  یسابع  يافلخ  یخرب  .دور  یم  رامش  هب  مالسا  خیرات  ياه  هرود  نیرت  ناقفخ  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  رـصع 
رظن زا  یلو  دندرک ، یم  رهاظت  نادنمشناد  هب  مارتحا 
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رظن نیا  زا  دوب و  هدش  هداهن  ناناملـسم  تمرح  کته  يزیر و  نوخ  يرگدادیب و  متـس و  هیاپ  رب  ناشراک  ساسا  يرادا ، تموکح و 
.دنتشادن هیما  ینب  اب  یتوافت  چیه 

یب عیجف و  ياهراتـشک  اب  سابعلا » ینب  : » دـسیون یم  هنوگ  نیا  مالـسا  ناراگن  خـیرات  زا  یکی  نایـسابع ، تموکح  هرهچ  میـسرت  رد 
لتق هشیمه  نانآ ، تموکح  رصع  رد  .دندش  راوس  تفالخ »  » بکرم رب  دندش ، بکترم  قارع  نیطـسلف و  هیروس ، رد  هک  يا  هنامحر 

تایلام هک  يدارفا  نامه  هراچیب ؛ هانپ و  یب  مدرم  اب  هکلب  یجراخ ، نانمشد  نایغای و  اب  هن  یلو  تشاد ، همادا  يزیر  نوخ  راتشک و  و 
.دندش یم  هدناوخ  ارف  یسابع  تلود  مچرپ  ریز  هب  داهج  ماگنه  دنتخادرپ و  یم  ار  تموکح 

تموکح نارود  هکلب  دوش ، هداد  صاصتخا  یـسابع  نامیخژد  نارگ و  متـس  مان  هب  خیرات  زا  هحفـص  هاجنپ  تسین  اور  دیازفا : یم  وا 
رثا رد  نانآ  هکنآ  رت  هاتوک  نخـس  .دندرب  دندرک و  تراغ  دندروخ ، دـندیگنج ، .دومن  هصالخ  ریز  هلمج  دـنچ  رد  ناوت  یم  ار  نانآ 

.دنتسناد (1) لالح  حابم و  نتشیوخ ، رب  ار  نارگید  لام  نوخ و  سومان و  ضرع و  نایغط ،

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  رصاعم  يافلخ  ج )

زا هک  دوب  رصع  مه  یسابع  رگمتـس  نامکاح  زا  نت  شـش  اب  لاس )  28  ) شیوخ یگدنز  هاتوک  تدم  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
«، رصتنم «، » لکوتم : » زا دندوب  ترابع  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  رصاعم  يافلخ  .دوب  رت  هایـس  یـسابع  يافلخ  رگید  تموکح  نارود 

هراشا ارذگ  روط  هب  نانآ  زا  نت  هس  تفالخ  ياه  یگژیو  هب  راصتخا ، يارب  راتشون ، نیا  رد  دمتعم .»  » و يدتهم » «، » زتعم «، » نیعتـسم »
.مینک یم 

زتعم . 1

، لکوتم لـتق  زا  سپ  .تفرگ  تسد  هب  ار  روما  ماـمز  ق  _ . لاس 252 ه رد  نیعتـسم »  » يرانکرب زا  سپ  یـسابع  لکوتم  دنزرف  زتعم » »
یم ار  وا  لتق  ای  يراـنکرب  هشقن  داد ، یمن  نت  ناـنآ  ياـه  هتـساوخ  هب  هفیلخ  رگا  هک  دـنتفای  ّطلـست  روشک  روما  رب  ناـنچ  نآ  ناـکرت 

.دندیشک

ص 206. ج 2 ، برعلا ، كولم  - 1
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زتعم ندش  هتشک 

یم هرادا  ار  یمالـسا  نیمزرـس  ناکرت  یلمع  روط  هب  تخاس و  یتافیرـشت  یماقم  هفیلخ  زا  تفالخ ، رابرد  رد  ناـکرت  طلـست  ذوفن و 
.دیرگنب ریز  هنومن  هب  یسابع  رابرد  هب  ناکرت  ذوفن  تعسو  هب  ندرب  یپ  يارب  .دندرک 

دـندز و کتک  قامچ  بوچ و  اب  ار  وا  دـندرب و  یقاتا  هب  ناـشک  ناـشک  ار  وا  دـندش و  زتعم »  » رـصق دراو  ناـکرت  زا  یهورگ  يزور 
.دنتشاد هگن  نازوس  باتفآ  ریز  رصق ، طایح  رد  دندنازوس و  ار  شنهاریپ 

زا سپ  لوزعم و  هفیلخ  نتشک  روظنم  هب  سپـس  .دنتفرگ  هاوگ  علخ  نیا  رب  زین  ار  یهورگ  دندرک و  علخ  تفالخ  ماقم  زا  ار  وا  سپس 
رد دنداد و  اج  یبادرـس  رد  تشاد ، ندـب  رد  یناج  همین  هک  یلاح  رد  ار  زتعم  ناوارف ، ياه  هجنکـش  یگنـشت و  یگنـسرگ و  لیمحت 

.دش (1) روگ  هب  هدنز  تلاح  نامه  هب  ّزتعم  .دندرک  دودسم  چگ  تشخ و  اب  ار  نآ 

يدتهم . 2

دنسم رب  ق  _ . لاس 255 ه رد  زتعم ، شردارب  لتق  زا  سپ  هک  دوب  یـسابع  هفیلخ  نیمهدراهچ  ماما و  رـصاعم  هفیلخ  نیمود  يدتهم » »
.دز هیکت  تفالخ 

رظن زا  دوب و  لدـتعم  يدرف  یـسابع ، يافلخ  رگید  اب  سایق  رد  يو  .دوب  ناکرت  تسد  هچیزاب  هتـسویپ  شردارب ، دـننامه  زین  يدـتهم 
هب یگدیـسر  رب  هوـالع  زیزعلادـبع  نب  رمع  نوـچمه  زین  وا  ور ، نیا  زا  .دوـبن  زیزعلادـبع » نب  رمع   » هـب تهابـش  یب  راـتفر ، قـالخا و 
زا ار  رابرد  تفالخ ، ماقم  هب  ندیـسر  زا  سپ  وا  .درک  یم  تیاعر  ار  يور  هنایم  زین  يداصتقا  روما  سابل و  اذـغ ، رد  مدرم ، تایاکش 

.دیچرب ار  يراوخ  بارش  طاسب  درک و  يزاس  كاپ  يرگ  فارشا  تافیرشت و  رهاظم 

لوق هب  هک  یـسک  اریز  دوب ؛ یمالـسا  هعماج  رد  یمدرم  هاگیاپ  بسک  هنارّوزم ، ياهراتفر  نیا  زا  يدتهم  هزیگنا  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
یناسفن ياه  سوه  نانچ  نآ  دـیاب  درک ، یم  راطفا  کـمن  هکرـس و  ناـن و  اـب  تفرگ و  یم  هزور  ار  اـهزور  ناراـگن ، خـیرات  یخرب 

مینیب یم  هک  یتروص  رد  .درخن  يزیچ  هب  ار  تفالخ  هک  دشاب  هدرک  بوکرس  ار  شیوخ 
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يو میمصت  مالسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ندرک  ینادنز  .دش  هتـشک  زین  ماجنارـس  دیـشکن و  تسد  تفالخ  زا  رمع  نایاپ  ات  وا 
.دراد (1) یمرب  يدتهم  ياه  یبیرف  ماوع  اه و  يرگیزاب  نیا  مامت  يور  زا  هدرپ  ترضح ، نآ  لتق  يارب 

دمتعم . 3

يرپس وا  تموکح  نارود  رد  ترضح ، تماما  نامز  زا  لاس  راهچ  .تسا  دمتعم » ، » مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  رـصاعم  هفیلخ  نیمّوس 
.تسا هدش 

.تشذگرد ق  _ . لاس 279 ه رد  دـندناسر و  تفالخ  هب  ار  وا  ناکرت  ق  _ . لاس 256 ه رد  دش و  دلوتم  ق  _ . لاس 229 ه رد  دمتعم 
مدرم ياه  يراتفرگ  راک و  دوب و  ینارذگ  شوخ  یـشاّیع و  هتفیـش  وا  هک  دـنراد  رظن  قاّفتا  وا ، یقالخا  داسف  رکذ  اب  ناراگن  خـیرات 

.دوبن (2) مهم  شیارب 

رصاعم يافلخ  اب  دروخرب  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هریس  د )

زتعم ماما و 

زاـغآ رد  وا  .تفرگ  تسد  هـب  ار  روـما  ماـمز  ق  _ . لاس 252 ه رد  نیعتـسم  يرانکرب  زا  سپ  هک  تسا  یـسابع  لـکوتم  دـنزرف  زتعم 
ار يرهاظ  تفالخ  دـشاب ، هتخاس  بذـهم  ار  شراتفر  هک  یمایا  رذـگ  اـی  دـشاب  هداد  لقیـص  ار  وا  هک  يا  هبرجت  هکنآ  نودـب  یناوج 

.دش راد  هدهع 

.دوب هدـنکآ  ناشیا  هنیک  ضغب و  زا  شبلق  هدرب و  ثرا  هب  شیوخ  ناکاین  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  تفلاـخم  ینمـشد و  زتعم ،
مولع و هرابرد  مدرم  هک  دینش  یم  هراومه  زتعم ، اریز  دراد ، هگن  نادنز  رد  دنک و  ریگتـسد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تفرگ  میمـصت  زتعم 
ار داسف  ملظ و  طاسب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  دوعوم  ماما  ردپ  يو  هک  دوب  هدینـش  نینچمه  .دنیوگ  یم  نخـس  ترـضح ، نآ  ییاسراپ 
دنک و ینادنز  هریبه » نبا   » خاک رد  ار  ماما  ات  داد  روتسد  ناب ) نادنز  « ) بجاح دیعس   » هب دش و  كانمیب  تخس  نیاربانب ، .دنیچ  یمرب 

.دناسرب لتق  هب 

ّرـش زا  ار  يو  ات  تساوخ  راگدرورپ  هاگرد  زا  هناصلاخ  دوب ، هدـش  رطاخ  هدرزآ  زتعم  روج  زا  هک  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
.تفرگ زتعم  زا  ار  تفالخ  درک و  تباجا  ار  وا  ياعد  زین  دنوادخ  .دشخب  ییاهر  زتعم 

ص 313. ج 50 ، راونالاراحب ، - 1
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يدتهم مالسلا و  هیلع  ماما 

نوـچمه زین  يو  .داـتفا (1)  يدـتهم  تسد  هب  تموکح  يو ، تکـاله  لزع و  زتعم و  دـضرب  كرت ، نارـسفا  یماـظن  شروش  زا  سپ 
هب رگمتـس  يدـتهم  .تشاد  لد  هب  هنیک  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تـیب  لـها  زا  یـسابع ، دـساف  رگمتـس و  ناـمکاح  رگید 
زا ار  ترضح  ناوریپ  دنناسر و  لتق  هب  ار  ناشیا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ندرک  ینادنز  زا  سپ  ات  داد  روتـسد  دوخ  هژیو  نارومأم 
ارم بشما  دراد  دـصق  توغاط  نیا  مشاـهوبا ، يا  دومرف : شیوخ ، دـنب  مه  ناراـی  زا  يرفعج ،» مشاـهوبا   » هب ماـما  يزور  .دـنربب  نیب 

دهاوخ نم  هب  يدنزرف  دنوادخ  يدوز  هب  اّما  مرادن ، يدـنزرف  نونکا  مه  نم  .تسا  هدرک  عطق  ار  وا  رمع  هتـشر  دـنوادخ  اّما  دـشکب ،
.داد (2)

ناشیا زا  ار  نایعیـش  ندرک  رام  رات و  رب  ینبم  يدـتهم  میمـصت  هک  نایعیـش  زا  یکی  همان  هب  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نآ  رب  هوالع 
ّتلذ و اب  مشش  زور  وا  رامشب ، زور  جنپ  ات  زورما  زا  .دنکب  يراک  نینچ  دناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتهاتوک  وا  رمع  تشون : دوب ، هدیسرپ 

.دوب هداد  ربخ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دش  هنوگ  نامه  .دوش (3) و  یم  هتشک  يراوخ 

دمتعم ماما و 

نار و توهـش  يدرم  وا  هک  دـنا  هتـشون  ناخروم  .دیـسر  تفالخ  هب  ناکرت  هلیـسو  هب  ق  _ . لاـس 256 ه رد  هک  دوب  هلاـس  دمتعم 25 
، ناگتـشذگ نوچمه  زین  دـمتعم  .دوب  هدروآ  يور  ناگدـنزاون  هب  دـنادرگ و  يور  مدرم  روما  هرادا  زا  دوب ؛ مارح  ياـه  تذـل  هتفیش 

رفعج شردارب  هارمه  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ات  داد  روتـسد  وا  .تشاد  مالـسلا  هیلع  همئا  اب  ینمـشد  توادـع و  ياـنب  شیوخ 
زین وا  .دنک  شرازگ  يو  هب  هتـسویپ  ار  ناشیا  راتفر  راتفگ و  هب  طوبرم  رابخا  ات  دوب  هدرک  شرافـس  زین  ناب  نادنز  هب  .دـننک  ریگتـسد 

تسایـس و اب  هک  يراک  دتـسیا و  یم  تدابع  هب  اه  بش  دریگ و  یم  هزور  ار  اـهزور  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  داد  یم  شرازگ  هراومه 
دمتعم ماجنارس  .دش  یم  رارکت  زین  بلاطم  هداتسرف و  هتسویپ  اه  شرازگ  .دهد  یمن  ماجنا  دشاب ، هتـشاد  دروخرب  نایـسابع  تموکح 

.دنیامن غالبا  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ار  يو  مالس  دننک و  دازآ  ار  ماما  ات  داد  روتسد 

ص 124. ج 4 ، بهذلا ، جورم  - 1
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اّما دناسر ، ار  دـمتعم  مایپ  .تسا  نادـنز  زا  جورخ  هدامآ  هدرک و  نت  رب  سابل  ناشیا  دـید  دـمآ و  ترـضح  دزن  باتـش  اب  ناب  نادـنز 
؟ دیا هداتسیا  ارچ  دیسرپ : ناب  نادنز  .دنام  دوخ  ياجرب 

: دومرف ترضح  .رفعج  هن  تسا  هدش  رداص  امش  يدازآ  روتسد  طقف  تفگ : ناب  نادنز  .دیایب  رفعج  هکنآ  ات  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
دمآ دـهاوخ  شیپ  یلئاسم  مدرگرب ، اهنت  رگا  يا و  هدروآ  هتفرگ و  هناخ  زا  رگیدـمه  اـب  ار  وا  نم و  هک  وگب  وا  هب  ورب و  دـمتعم  دزن 

.تسین ناهنپ  وت  زا  هک 

یلاح رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـنزاس  دازآ  ار  رفعج  داد  روتـسد  زین  وا  .درک  غالبا  ار  ماما  ياه  هتفگ  تشگرب و  هفیلخ  دزن  ناب  نادـنز 
دنهاوخ یم   (1) َنُوِرفاکلا ؛ َهِرَکَْولَو  ِهِرون  ُِّمتُم  ُهّللاَو  ْمِهِهاوفِأب  هّللاَرُون  اؤِفُْطِیل  َنوُدیُری   » .دناوخ یم  ار  هیآ  نیا  دش  جراخ  نادنز  زا  هک 

(2) .دندنسپن » نارفاک  هچرگا  دناسر  دهاوخ  لامک  هب  ار  دوخ  رون  دنوادخ  دننک و  شوماخ  ار  ادخ  رون  ناشیاه  ناهد  اب 

دوب و یـسابع  رابرد  ياهراشف  یتینما و  دـیدش  ياـه  تبقارم  تحت  هتـسویپ  یگدـنز ، نارود  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
هب درک و  مومـسم  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دـمتعم  ماجنارـس  .دـنتفرگ  یم  رارق  رازآ  بیقعت و  تحت  زین  ناـشیا  ناـیعیش 

.دناسر تداهش 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  نامز  رد  نایعیش  عاضوا  ه )_

: دوب دایز  رایسب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نامز  نایعیش  رب  یسابع  يافلخ  ياه  تیدودحم  اهراشف و  لیلد  ود  هب 

نیا هک  دنتـسناد  یم  مدرم  مامت  دوب و  هدـمآرد  قارع  رد  یگرزب  تردـق  تروص  هب  هعیـش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ناـمز  رد  . 1
.دنناد یمن  عورشم  ار  نایسابع  زا  کی  چیه  تموکح  هورگ ،

ياه تموکح  هدـننک  رام  راـت و  هک  دوعوم  يدـهم  دنتـسناد  یم  ناـنآ ، ناوریپ  یـسابع و  نادـناخ  رتاوتم  راـبخا  تاـیاور و  قبط  . 2
.دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  لسن  زا  تسا ، هماکدوخ 

.8 فص ، - 1
ص 267. مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  - 2
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هب دهد ؛ یم  ناشن  شنارای  ماما و  دروم  رد  ار  یـسابع  رابرد  راب  تنایخ  ياه  هشقن  تعـسو  تنطیـش و  قمع  یخیرات ، ربتعم  دـهاوش 
يرایشوه دنچره  دنتشاد ، رظن  ریز  تقد  هب  ار  نانآ  ياه  تکرح  راتفر و  دوخ ، ناسوساج  هلیسو  هب  زین  نادنز  رد  یتح  هک  يا  هنوگ 

: مینک یم  رکذ  هنیمز  نیا  رد  دروم  هس  ثحب ، ندش  نشور  يارب  .درک  یم  یثنخ  ار  نانآ  موش  ياه  هشقن  ماما ،

نادـنز دراو  ار  رفعج  شردارب  يرکـسع و  ماما  هک  میدوب  نادـنز  رد  رفن  دـنچ  ام  دـیوگ : یم  يرفعج » مساق  نب  دواد  مشاـهوبا  . » 1
اعّدا هک  دوب  یمجع )  ) يدرم نادنز  رد  .میدش  عمج  ناشیا  درگ  میتفاتـش و  ترـضح  يوس  هب  تمدخ ، بدا و  ضرع  يارب  .دـندرک 

هچ متفگ  یم  دوب ، یمن  تسین  امـش  زا  هک  يدرف  نات  عمج  رد  رگا  تفگ : دـش و  يو  روضح  هجوتم  ماما  .تسا  نایولع  زا  درک  یم 
زا تسین ، امش  زا  درم  نیا  دومرف : سپس  .تفر  نوریب  وا  دور و  نوریب  هک  درک  هراشا  یمجع  درم  هب  هاگنآ  .دش  دیهاوخ  دازآ  ینامز 
زا یکی  .تسوا  ياـه  ساـبل  ناـیم  رد  زین  نوـنکا  مه  هدرک و  هیهت  هـفیلخ  يارب  دـیا  هـتفگ  هـچنآ  زا  یـشرازگ  وا  .دیـشاب  رذـحرب  وا 

.دوب (1) هتشون  ام  هرابرد  یکانرطخ  مهم و  بلاطم  .درک  ادیپ  ار  شرازگ  شیتفت و  ار  وا  ياه  سابل  نارضاح ،

ات دوش  جراخ  لزنم  زا  ماما  هک  میدوب  يزور  ددـصرد  میدـش و  اّرماس  دراو  هک  میدوب  یهورگ  ام  دـیوگ : یم  ماما  نارای  زا  یکی  . 2
نم رب  اهامـش  زا  مادـک  چـیه  دیـسر : ماما  فرط  زا  نومـضم  نیا  هب  يا  همان  ماگنه ، نیا  رد  .مینیبب  ناـبایخ  هچوک و  رد  ار  وا  میناوتب 

.دراد (2) یناج  رطخ  امش  يارب  اریز  دنکن ؛ هراشا  نم  يوس  هب  امش  زا  سک  چیه  .دینکن  مالس 

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  ناهگان  .مدوب  هتـسشن  ناشورفدنفـسوگ  رازاب  هب  یهتنم  نابایخ  رد  يزور  دیوگ : یم  یخلب » زیزعلادبع  . » 3
، تسادخ تّجح  نیا  مدرم ، هک : منک  دایرف  تسا  بوخ  متفگ : ملد  رد  .درک  یم  تکرح  رهش  هزاورد  يوس  هب  هک  مدید  ار  مالـسلا 

هباّبس تشگنا  متسیرگن ، وا  هب  نم  دیسر و  نم  رانک  هب  یتقو  ماما  .دنـشک  یم  ارم  تروص  نیا  رد  متفگ  دوخ  اب  یلو  .دیـسانشب  ار  وا 
نم توکس ! هک  درک  هراشا  تشاذگ و  ناهد  رب  ار 

ص 222. ج 3 ، همغلا ، فشک  - 1
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هب زور  نآ  بش  .يوش  یم  كـاله  ینک  شاـف  رگا  شاـب ، بظاوم  دوـمرف : ناـشیا  .مدز  هسوـب  وا  ياـهاپ  رب  متفر و  شیپ  تعرـس  هب 
.دینکفیم (1) رطخ  هب  ار  دوخ  دیوش ، یم  هتشک  هنرگو  دینک  يرادزار  دیاب  دومرف : مدیسر ، ماما  روضح 

رد هبترمود  دـندوب  هدرک  ریزگان  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  نارگن  هعماج  رد  ماـما  تیعقوم  ذوفن و  زا  يردـق  هب  یـسابع  تموکح 
.دوش (2) رضاح  رابرد  رد  هتفه 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نارود  ياه  بالقنا  و )

هب .دنا  هدوبن  رود  هب  یبتکم  شبنج  نایرج  زا  هک  تشاد  دوجو  ینوگانوگ  یسایس  ياه  نایرج  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نامز  رد 
فلاـخم هکنآ  يارب  تسناد و  یم  یبـتکم  شبنج  هدـییاز  ار  دوخ  درک ، یم  روـهظ  هعماـج  رد  هک  یهورگ  تکرح  ره  لـیلد  نیمه 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  رصع  ياه  بالقنا  زا  یخرب  .درک  یم  یفّرعم  مدرم  هب  تیوه  نیا  اب  ار  دوخ  دوشن ، دادملق  یمومع  نایرج 
: زا دنترابع 

یم یفرعم  مالسلا »  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دیز  نب  یسیع  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  یلع   » ار دوخ  جنز ، بحاص  جنز : بالقنا  . 1
ییوگ شیپ  ار  يو  روهظ  هغالبلا  جـهن  رد  هرـصب  شکمـشک  نایرج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  .درک 

یم نینچ  شا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  .دیماجنا  لوط  هب  ق ) _ . 270 ه  _ 255  ) لاس جنز 15  بالقنا  .تسا (3)  هدرک 
: دیوگ

کبلج شورف  دـیرخ و  هب  هرـصب  رد  هـک  یناتـسوپ  هایـس  زا  یهورگ  درک و  جورخ  هرـصب  تارف  رد  لاس 255 ه _ رد  جـنز  بحاص 
.دنداتفا هار  هب  وا  یپ  رد  دندوب ، لوغشم 

هیلع يرکسع  ماما  یلو  دناوخ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دیز  مالسا ، دیهش  ياه  هداون  زا  ار  دوخ  درک و  ندوب  يولع  ياعدا  جنز  بحاص 
«. تسین تیب  لها  ام  زا  جنز  بحاص  : » دومرف درک و  در  ار  وا  ياعدا  مالسلا 

ص 625. نایاوشیپ ، هریس  - 1
ص 434. ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 2

هبطخ 128. مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  - 3
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لکوـتم رفعج   » دـنزرف يو  .تسا  يرفعج  بـالقنا  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  ماـما  ناـمز  ياـه  بـالقنا  رگید  زا  يرفعج : بـالقنا  . 2
نتـشک دـصق  هب  يرکـشل  نیعتـسم  .دوب  هداهن  دوخ  رب  ار  بقل  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  بهذـم  راـبتعا  هب  دوب و  یـسابع »

تشون و مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  يا  همان  تفرگ ، رارق  نیعتسم  رکشل  هرصاحم  رد  هک  یماگنه  يرفعج  .داتسرف  يرفعج 
: داد خساپ  نینچ  زین  ترضح  .دنک  اعد  لکشم  نیا  عفر  يارب  ات  تساوخ  ماما  زا 

.دوب دهاوخ  یفاک  ناشیا  اب  ییورایور  يارب  امش  يورین  ادخ ، تساوخ  هب 

رازه تسیب  زا  شیب  هک  نمـشد  هب  دوب  رازه  زا  رتمک  نانآ  دادعت  هک  كدـنا  ییورین  اب  يرفعج  دـیوگ : یم  يوار ) « ) لضف نب  یلع  »
.دنکرب (1) خیب  زا  ار  نانآ  هشیر  تسناوت  درب و  شروی  دوب ،

یف ء و میـسقت  یعامتجا و  تلادـع  ققحت  يارب  هک  دوب  يریذـپان  یگتـسخ  نازرابم  زا  یکی  یبلاط » رمع  نب  ییحی  : » ییحی ماـیق  . 3
یگدنز حطس  ندرب  الاب  ینعی  وا  يالاو  نامرآ  یسفن و  کین  .درک  هزرابم  یـسابع  تموکح  اب  ناتـسد ، یهت  نافیعـض و  نایم  میانغ 

فرـصت و ار  هفوک  تسناوت  ییحی  .دننک  زاغآ  ار  یگرزب  مایق  دـنوش و  عمج  وا  درگ  رب  يرایـسب  نامورحم  دـش  ببـس  مدرم ، مومع 
رس دنتشک و  ار  وا  دنتفای ، تسد  وا  رب  تخـس ، يدربن  زا  سپ  نایـسابع  .دنک  دازآ  رهـش  ياه  نادنز  زا  ار  ناگدید  متـس  نامولظم و 

یسابع نیعتـسم »  » دزن هیده  ناونع  هب  ار  نآ  زین  وا  .دندرب  راگزور  نآ  ناداّلج  زا  یکی  رهاط » نب  هللادبع  نب  دمحم   » دزن ار  شکرابم 
ییوج هزیتس  هشیدنا  رد  هک  یسک  يارب  دشاب  یتربع  ات  دننک  بصن  اّرماس  رهش  نادیم  رد  ار  ییحی  رس  داد  روتسد  مه  هفیلخ  .داتسرف 

.تسا نایسابع  اب 

، روباـشین مـلید ، ینوـنک ) ناتـسناغفا   ) تاره رـصم ، رد  زین  يرگید  ياـه  بـالقنا  ترــضح ، نآ  ناـمز  رد  رگید : ياـه  بـالقنا  . 4
نآ حرش  زا  راصتخا ، تیاعر  يارب  هک  تفرگ  لکـش  رگید  طاقن  يرایـسب  نمی و  نانبل ، لماع  لبج  هفوک ، دنِـس ، نادمه ، ناسارخ ،

.دوش (2) رظن  فرص 

ص 360. یبتکم ، ياه  شبنج  هعیش و  ناماما  - 1

ص 362. یبتکم ، ياه  شبنج  هعیش و  ناماما  - 2
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مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  نارای  مشش : لصف 

نییمقلا خیش  يریمح ، رفعج  نب  هّللادبع  . 1

رد تداـبع ، تفرعم و  ثیدـح و  شناد و  رد  .دوب  راـکرپ  یفلؤم  گرزب و  یثدـحم  هیقف و  يریمح ،» رفعج  نب  هّللادـبع  ساـبعلاوبا  »
هتشاد و رارقا  شلضف  هقف و  هب  همه  هدرک و  بلج  ار  هعیش  ناگرزب  همه  هجوت  تیانع و  هک  يا  هرهچ  .دوب  زاتمم  شنارصع  مه  نایم 
« نییمقلا خیش   » ناونع اب  يو  زا  یلاجر  ياه  باتک  رد  هک  يا  هزادنا  هب  تشاد  دنلب  یهاگیاج  الاو و  یماقم  .دنا  هدرک  لیلجت  يو  زا 

.تسا (1) هدش  ریبعت  ناگمه  تیانع  هجوت و  دروم  ِخیش  و 

.دینش يدایز  ثیداحا  رهـش ، نآ  ناثدحم  زا  درک و  ترجاهم  دوب ، هعیـش  ناثدحم  نایوار و  دهم  هک  هفوک  رهـش  هب  ق  رد 290 ه . _
رد تشگرب و  مق  هب  نآ  زا  سپ  دوب و  هدرک  رفـس  راید  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما ، ترـضح  ترایز  يارب  خیـش  اـیوگ   (2)

.درک تلحر  اج  نامه 

ماما يداه و  ماما  رـصع  وا  .تسادـیپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  تیاور  ندرک  تفایرد  ندینـش و  يارب  يو  هقالع  بلطم ، نیا  زا 
، يریمح خیش  .درک (3)  یم  تیاور  ثیدح  اهنآ  زا  تفر و  یم  رامش  هب  نانآ  نارای  زا  .درک  كرد  ار  مالسلا  مهیلع  يرکسع  نسح 

ار ارغص  تبیغ  رصع 

ص 18. ج 2 ، یشاجن ، لاجر  - 1
ص 38. نیعا ، لآ  یف  هلاسر  - 2

صص 140 و 143. یقرب ، لاجر  صص 389 و 400 ؛ یسوط ، لاجر  - 3
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.تشاد (1) هبتاکم  ترضح  نآ  اب  جع )  ) نامز ماما  بیان  نیمود  يرمع ،» نامثع  نب  دمحم   » هطساو هب  درک و  كرد  زین 

ار هیرظن  نیا  لاجر ، ملع  نادنمشناد  یلو  دنا ، هدروآ  زین  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  نارای  رامش  رد  ار  وا  یخرب 
.دشاب (2) هدرک  كرد  ار  مالسلا  مهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  رصع  دناوتب  يو  هک  دنهد  یم  فیعض  لامتحا  دنریذپ و  یمن 

تافیلأت

هتشاگن نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  اه ، باتک  نیا  .دنا (3)  هدرک  رکذ  ار  ناشمان  ناگرزب  ناملاع و  هک  تشاد  يدایز  تافیلأت  يریمح 
: زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  .تسا  هدش 

(. دـشاب یم  تجح  ترـضح  تبیغ  عوضوم  رد   ) هریحلا هبیغلا و  .دـیحوت ج ) ب ) تماما .) تابثا  یـسررب و  رد   ) همامالا باتک  فلا )
.دانسالا برق  .بطلا و ) .نسحلا ه )_ دمحم  یبال  لئاسم  هعاطتسالا  هدارالا و  د )

هدروآ درگ  باتک  نیا  رد  ار  دنسلا  یلاع  دنتسم و  ثیداحا  دانسالا (4)  برق  باتک  هدنسیون  تسا ، سرتسد  رد  راثآ  زا  زورما  هچنآ 
وا زا  يرگید  رثا  لئالدلا ، باتک  .تسا  هدیمان  دانـسالا  برق  ار  نآ  هدوب ، مک  ماما  فلؤم و  نایم  ثیدـح  لقن  هطـساو  هک  اجنآ  زا  و 

.تسا هدروآ  مومهملا  جرف  باتک  رد  ار  نآ  زا  یبلاطم  دیس  دوب و  سوواط  نب  دیس  تسد  رد  تماما  عوضوم  هرابرد  هک  تسا 

تافو

هعلاطم و اب  هللا  همحر  يدرجورب  یمظعلا  هّللا  تیآ  یلو  تسا ، هدـشن  هراشا  يو  تافو  تدالو و  خـیرات  هب  یلاـجر ، ياـه  مجعم  رد 
رد ق ، لاس 300 ه . _ ات  وا  .تسا  هتـسناد  نآ  زا  شیپ  اـی  ق  دودـح 240 ه . _ رد  ار  وا  تدالو  تسا ، هداد  ماجنا  هک  ییاه  یـسررب 

.دوب (5) تایح  دیق 

ص 153. ج 1 ، هعیشلا ، مالعا  تاقبط  - 1
ص 153. ج 1 ، هعیشلا ، مالعا  تاقبط  ص 150 ؛ ج 11 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  کن : - 2

ص 67. ج 17 ، هعیرذلا ، ص 19 ؛ ج 2 ، یشاجن ، لاجر  ج 11 ص 149 ؛ ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 3
.دنا هدرک  پاچ  ار  باتک  نیا  نوگانوگ  ياه  هسسؤم  تاراشتنا و  ریخا  ياه  لاس  رد  - 4

ص 3. دانسالا ، برق  - 5
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نادنزرف

تقاثو ردق و  ییالاو  یگرزب و  هب  ناملاع  .تسا  هیماما  هتسجرب  ياه  تیصخش  زا  هبترمدنلب و  یثدحم  هیقف و  دوخ  دمحم ، وا  دنزرف 
.تسا هتشاد  تجح  ترضح  اب  ییاه  هبتاکم  هتسیز و  یم  ارغص  تبیغ  رصع  رد  وا  .دنا  هدوتس  ار  وا  هدرک و  هراشا  يو 

ناشن اه  همان  نیا  .دروآ (1)  جاجتحا  رد  ار  جع )  ) يدهم ترضح  اب  وا  نایم  هدش  لدب  در و  ياه  همان  زا  يرامش  یـسربط ،»  » همالع
هک تسا  نیـسای » لآ  ترایز   » اهنآ هلمج  زا  .درک  یم  هبتاکم  يو  اـب  يداـقتعا ، يونعم و  یهقف ، لـئاسم  رد  ترـضح  هک  دـهد  - یم

مالـسلا سی  لآ  یلع  مالـس  : » دییوگب سپ  دینک ، هجوت  لسوت و  یبوبر  هاگرد  هب  ام  هطـساو  هب  دـیتساوخ  تقو  ره  دومرف : ترـضح 
(2) ...هّللا .» یِعاد  ای  َکیلَع 

هبتاکم تجح  ترضح  اب  دندوب و  هعیش  ناگرزب  زا  همه  هک  دنتسه  يریمح  رفعج  نب  هّللادبع  نادنزرف  رگید  نیسح ، رفعج و  دمحا ،
.دنتشاد

یمق قاحسا  نب  دمحا  . 2

هعیش و لوا  هبتر  ناثدحم  ناهیقف و  ناملاع و  زا  دوخ ، رـصع  رد  دوب و  مق  نکاس  دعـس ،» نب  هّللادبع  نب  قاحـسا  نب  دمحا  یلع  وبا  »
، داوج ماما  نارای  زا  دوب و  شیوخ  نامز  ناملاع  دمآرس  تلیضف ، ییاسراپ و  شناد ، رد  وا  .تفر  یم  رامش  هب  مق  نادنمـشناد  سیئر 
ار ینید  لئاسم  هدیسر و  شیوخ  رصع  ناماما  تمدخ  هب  اهراب  يو  .دوش (3)  یم  هدناوخ  مالسلا  مهیلع  يرکسع  ماما  يداه و  ماما 

.دوب (5) زین  جع )  ) نامز ماما  ناریفس  زا  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نالیکو  زا  وا  .دوب (4)  هدیسرپ  نانآ  زا 

.دعب هب  ص 254  ج 2 ، جاجتحالا ، - 1
ص 266. ج 2 ، جاجتحالا ، - 2

؛  ص 63 لاوقالا ، هصالخ  ص 478 ؛ ج 2 ، هعیشلا ، نایعا  صص 374 و 398 ؛ یسوط ، لاجر  صص 133 و 143 ؛ یقرب ، لاجر  - 3
ص 305. ج 5 ، لاقملا ، حیقنت 
ص 70. یسوط ، تسرهف  - 4

ص 306. ج 5 ، لاقملا ، حیقنت  - 5
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ناماما مالک  رد  قاحسا  نب  دمحا 

نامز ماما   ) ترضح نآ  يوس  زا  يا  هداتـسرف  هک  میدوب  رکـسع  رد  یقرب » هّللادبع  یبا  نب  دمحا   » نم و دیوگ : يزار » دمحم  وبا  . » 1
دمحم نب  میهاربا  «، » حون نب  بویا   » تسا و هقث  ینامی ) رفعج  نب  یلع  « ) لیلع : » دـیامرف یم  ترـضح  تفگ : دـمآ و  ام  دزن  جـع )) )

.دنتسه (1) ّقثوم  یگمه  قاحسا » نب  دمحا  هزمح و  نب  دمحا  «، » ینادمه

: تسا هدروآ  یثیدح  رد  هللا  همحر  قودص  . 2

: دوب هتشون  نآ  رد  هک  دیسر  قاحـسا  نب  دمحا  هب  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  طخ  هب  يا  همان  جع ،)  ) نامز ماما  دلوت  زا  سپ 
ام .مینک  یمن  راـهظا  یـسک  هب  ار  نآ  دوخ ، ناتـسود  ناـکیدزن و  هب  زج  اـم  اریز  راد ؛ هدیـشوپ  ار  نآ  وت  یلو  دـش ، دـلوتم  اـم  دولوم 

.میدش (2) رورسم  ام  هک  هنوگ  نامه  دنک ، رورسم  ار  وت  ادخ  ات  مینک  مالعا  وت  هب  ار  نآ  میتساوخ 

قاحسا نب  دمحا  تامدخ 

نآ دوب و  نایعیش  اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  طابترا  يرارقرب  عنام  یسابع ، يافلخ  ياه  يریگ  تخس  یـسایس و  تالکـشم 
ینیشناج دلوت و  دیابن  جع ،)  ) نامز ماما  ناج  ظفح  يارب  ترضح  سپ  .دنک  یفرعم  همه  هب  ار  دوخ  نیشناج  تسناوت ، یمن  ترضح 

هلئسم رد  مالسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تلحر  زا  سپ  نایعیـش  ور ، نیازا  .دزاس  راکـشآ  صاخ  دارفا  رب  زج  ار  جع )  ) نامز ماما 
.دنا (3) هدرک  تبث  هقرف  هدزناپ  ات  ار  شرامآ  هک  دمآ  دوجو  هب  ینوگانوگ  ياه  هقرف  دندرک و  ادیپ  فالتخا  مه  اب  ناشیا ، ینیشناج 

ینیگنس تیلوئسم  دندوب ، مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هژیو  نالیکو  زا  هک  يو  لاثما  قاحـسا و  نب  دمحا  صاخ ، نامز  نیا  رد 
زا شیادخان ، تبیغ  نامز  رد  ار  نامیا  یتشک  دنتشاد و  یمزاب  یفارحنا  ياه  هقرف  هب  شیارگ  زا  ار  هعیش  تیعمج  دیاب  نانآ  .دنتـشاد 

تبیغ هلئسم  دنتشاد  هفیظو  اهنآ  نینچمه  .دندرک  یم  ظفح  اه  کش  اه و  ههبش  ياه  جوم 

ص 557. یشک ، لاجر  - 1
ح 16. ص 462 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - 2

ص 572. هعیش ، ناماما  یسایس  يرکف و  تایح  - 3
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ناموصعم مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  ییاه  تیاور  لقن  اب  دیشوک و  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  دمحا  .دننک  نییبت  مدرم  يارب  ار 
.درک يریگولج  عیشت  نیمزرس  هب  نایارگ  فارحنا  ياه  ههبش  ذوفن  زا  يدح  ات  جع ،)  ) مئاق ترضح  تبیغ  هرابرد 

نیـشناج هرابرد  نوگانوگ  ياه  تصرف  رد  زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  قاحـسا ، نب  دـمحا  نیگنـس  تیلوئـسم  هب  هجوت  اب 
نیا رد  قاحـسا  نب  دمحا  زا  یناوارف  ياه  تیاور  .داد  ناشن  قاحـسا  نب  دمحا  هب  ار  جع )  ) نامز ماما  تفگ و  نخـس  دـمحا  اب  دوخ 

.دشاب هدیسرن  ثیدح  يو  زا  هزادنا  نیا  هب  يرگید  عوضوم  چیه  رد  دیاش  هک  تسا  هدیسر  تسد ، هب  عوضوم 

ماما نیـشناج  و  جـع )  ) نامز ماما  تبیغ  زا  ار  دوخ  ناکیدزن  مق و  مدرم  زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ناـمز  رد  یتح  دـمحا 
.مدش فّرشم  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  روضح  هب  دیوگ : یم  دوخ  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هتخاس  هاگآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 

؟ تسا هنوگچ  دنراد ، نم  زا  دعب  ِماما  رما  رد  مدرم  هک  يدیدرت  کش و  زا  نایعیش  امش  لاح  دمحا ، يا  دومرف : ترضح 

هتشون دمحا  هب  جع )  ) نامز ماما  دلوت  هرابرد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  يا  همان   ) دیـسر امـش  همان  هک  یماگنه  مرورـس ، متفگ :
.دندش (1) دقتعم  ترضح  نآ  دوجو  هب  هکنیا  زج  دنامن ، یقاب  یفلکم  صیخشت و  بحاص  هچب  نز و  درم و  دوب ،)

هب مق  غلاب  ياه  هچب  نانز و  نادرم و  همه  يو ، رصع  رد  .دنوش  هدامآ  تبیغ  هلئسم  يارب  نایعیش  ات  دیـشوک  یم  دمحا  بلطم ، نیا  زا 
رفعج نوچ  يرکف  نافرحنم  ربارب  رد  زین  جـع )  ) نامز ماما  تبیغ  نامز  رد  دـنبای و  یم  نامیا  جـع ،)  ) مئاق ترـضح  تماـما  دوجو و 

.دنهاوخ (2) یم  ییامنهار  جع )  ) نامز ماما  زا  دنتسیا و  یم  درک ، یم  یفرعم  جع )  ) نامز ماما  ار  دوخ  هک  باذک 

نامز ماما  ناشیا ، دامتعا  فطل و  هطـساو  هب  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  ماما  نامز  رد  هک  درک  ادیپ  ار  قیفوت  نیا  زین  قاحـسا  نب  دمحا 
.دنک رادید  ار  جع ) )

قاحسا نب  دمحا  هب  جع )  ) نامز ماما  عیقوت 

تیامح اب  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  سپ  هک  دوب  یفرحنم  دارفا  زا  یکی  باذک ،» رفعج  »

ص 253. ج 1 ، نیدلا ، لامک  - 1
ص 287. هبیغلا ، - 2
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زا ار  مدرم  هلیسو ، نیدب  ات  درک  یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نیشناج  ار  دوخ  دوب و  تماما  یعدم  یـسابع  يافلخ  هاگتـسد 
یم نوگانوگ  قطانم  فارطا و  هب  ییاه  همان  بیترت ، نیدـب  .دـنک  فرحنم  ار  هعیـش  تیعمج  درادزاـب و  جـع )  ) ناـمز ماـما  هب  هجوت 

رفعج هک  ار  يا  همان  دمآ و  نم  دزن  نایعیـش  زا  یکی  دیوگ : یم  قاحـسا  نب  دـمحا  .دـناوخ  یمارف  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  داتـسرف و 
هب يا  همان  متـشاذگ  يا  همان  نایم  ار  رفعج  همان  هک  نم  .داد  نم  هب  دوب  هدرک  یفرعم  جع )  ) نامز ماما  ار  دوخ  هتـشون و  وا  هب  باذک 

.مداتسرف هسدقم  هیحان  هب  متشون و  جع )  ) نامز ماما 

ییامنهار رفعج  هنتف  ربارب  رد  یگداتـسیا  هرابرد  ار  قاحـسا  نب  دمحا  رداص و  دمحا  هب  یعیقوت  جع )  ) نامز ماما  همان ، نیا  خساپ  رد 
.درک (1)

تافو

هب .تسین  مولعم  نآ  قـیقد  خـیرات  یلو  .درک (2)  تلحر  ارغـص  تبیغ  نامز  رد  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  زا  سپ  دـمحا 
.دسر یمن  رظن  هب  تسرد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  رصع  رد  يو  تافو  یلقن ،

.دش (3) نفد  اجنآ  رد  تفر و  ایند  زا  یلعف  باهذ  لپ  رس  رد  يو 

میهاربا نب  یلع  . 3

شناد خیرات ، رد  دوب و  تسدربز  يرـسفم  ثدحم و  هعیـش و  گرزب  ناملاع  زا  يو  .تسا  یمق  ریـسفت  بحاص  میهاربا ، دنزرف  یلع 
ياملع .دوب (4)  تایح  دیق  رد  ق  لاس 307 ه . _ ات  درک و  یم  یگدنز  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دهع  رد  وا  .تشاد  یناوارف 

.دنا هدوتس  هدیقع  تمالس  ثیدح و  لقن  رد  تقد  ظفح  ندوب و  نئمطم  هب  ار  وا  لاجر 

زا 7240 شیب  شدادعت  هک  دراد  رارق  اه  تیاور  زا  يرایسب  دنس  رد  میهاربا » نب  یلع  »

ص 193. ج 53 ، راونالاراحب ، ص 287 ؛ هبیغلا ، کن : - 1
ص 53. ج 2 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 2

ص 34. ج 2 ، مالسا ، رخافم  کن : يو ، تافو  خیرات  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  ص 1950 . ج 3 ، لامالا ، یهتنم  - 3
ص 8. ج 1 ، یمق ، ریسفت  - 4
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: زا دنترابع  هک  تشون  ییاه  باتک  تخومآ و  ملع  يدایز  ناداتسا  زا  وا  .تسا (1)  ثیدح 

ماشه ینعم  یف  هلاسر  ءایبنالا ، يزاغملا ، نینمؤملاریما ، لیاضف  دیحوتلا ، ضیحلا ، عیارشلا ، دانسالا ، برق  خوسنملا ، خسانلا و  ریسفت ،
یلع هتشون  یمق  ریسفت  نامه  دوجوم ، یمق  ریـسفت  ایآ  هکنیا  رد  .رِّذشملا (2)  لالب ، نب  دـمحم  اهنع  هلأس  لئاسم  تاباوج  سنوی ، و 

هب دـنزرف  هس  میهاربا  نب  یلع  .دـینک  هعجارم  یلاجر  ياه  باتک  هب  عالطا ، يارب  هک  تسا  ییاهرظن  فالتخا  هن ، ای  تسا  میهاربا  نب 
.دندرک (3) یم  لقن  ثیدح  اهنآ  هس  ره  هک  تشاد  دمحم  دمحا و  میهاربا و  ياه  مان 

رافص نسح  نب  دمحم  . 4

لها فراعم  ثیداحا و  رشن  هعیش و  هعماج  يربهر  رد  هک  تسا  يرجه  موس  هدس  نادنمشناد  ناهیقف و  زا  رافص ،» نسح  نب  دمحم  »
یلاع و ماقم  هب  یلاجر ، ياه  مجعم  اه و  باتک  رد  ریـس  اب  .دوب  هتـسجرب  شناـیفارطا  ناـیم  رد  دیـشوک و  رایـسب  مالـسلا  مهیلع  تیب 

.دندوب هدرک  دییأت  یکین  هب  ار  يو  زا  هدیسر  ياه  تیاور  زین  ناثدحم  ناملاع و  درب و  میهاوخ  یپ  يو  یملع  هتـسجرب و  تیـصخش 
.تشاد يدنلب  هزاوآ  ترهش و  زین  دوخ  رصع  رد  وا 

: دسیون یم  سانشرس  یلاجر  یشاجن ،» »

دوب و راوگرزب  ماقم و  یلاع  قثوم ، يدنمـشناد  .دوب  مق  رد  اـم  ناـملاع  ناـیم  یناـشخرد  هرهچ  رافـص ،» خورف  نب  نسح  نب  دـمحم  »
.دوش (4) یم  ادیپ  هابتشا  رتمک  اهنآ  رد  دراد و  يرترب  اهنآ  هباشم  رب  شیاه  تیاور 

ارغص تبیغ  نامز  رد  وا  .دوب (5)  هدیسرپ  ترضح  زا  ار  یلئاسم  تفر و  یم  رامش  هب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نارای  زا  يو 
.دوب هدنز  ق  لاس 290 ه . _ ات  درک و  كرد  ار 

: دسیون یم  يرتشوش » ققحم  »

نسح ماما  تاعیقوت  هک  هدرک  حیرصت  هیقفلا  هرضحی  نَم ال  زا  یعضاوم  رد  قودص » خیش  »

ص 213. ج 12 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 1
 . ص 86 ج 2 ، یشاجن ، لاجر  - 2

ص 266. ج 4 ، ءاهقفلا ، تاقبط  هعوسوم  - 3
ص 252. ج 2 ، یشاجن ، لاجر  - 4

ص 402. یسوط ، لاجر  - 5
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.تسا (1) هدوب  قودص )  ) يو دزن  رافص  لئاسم  خساپ  رد  ترضح ، نآ  طخ  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع 

رافص یملع  تامدخ 

، يو زا  هدیـسر  ياه  تیاور  .تسا  هدرک  لقن  يراوگرزب  ناداتـسا  زا  ار  اهنآ  هک  هدـش  لقن  وا  هطـساو  هب  يدایز  ياـه  تیاور  فلا )
.تسا (2) ثیدح  زا 572  شیب 

مادک ره  هک  دـنا  هدرک  بسک  ثیدـح  ملع و  وا  رـضحم  زا  يو ، رـصاعم  راوگرزب  ناثدـحم  نادنمـشناد و  ناهیقف ، زا  یناگرزب  ب )
( یفاک بحاص   ) ینیلک بوقعی  نب  دمحم  يو : نادرگاش  هلمج  زا  .دنـشاب  هتـشاد  ینایاش  شقن  اه  تیاور  رـشن  رد  دنتـسناوت  اهدـعب 

.دنتسه هیوباب (3)  نب  نیسح  نب  یلع  سیردا و  نب  دمحا  دواد ، نب  دمحا 

هراومه ناملاع  هک  هتـشاد  يا  هدنزرا  تافیلأت  یهقف  نوگانوگ  ياه  باب  یمالـسا و  فراعم  مولع و  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  يو  ج )
.تسا تاجردلارئاصب  اهنآ  هلمج  زا  باتک (4) و  دلج  یس  زا  شیب  وا  راثآ  .دنا  هتشاد  اهنآ  هب  يا  هژیو  هجوت  تیانع و 

تاجردلا رئاصب  هب  یهاگن 

لـسن تسد  هب  هدـنام و  ناما  رد  رهد  ياه  ینوگرگد  اهدادـیور و  زا  رافـص ، ياهب  نارگ  ياه  هتـشون  هوبنا  نایم  زا  هک  یباـتک  اـهنت 
رد هعیش  یمیدق  ثاریم  زا  باتک ، نیا  .تسا  هدش  رشتنم  حیحصت  قیقحت و  اب  یگزات  هب  هک  تسا  تاجردلا  رئاصب  هدیـسر ، يزورما 

.تسا ثیدح  ملع 

ياه یگژیو  اه و  ماقم  نایب  هب  یصاخ ، بیترت  اب  هدنسیون  هدش و  هتشون  يوبن  نادناخ  بقانم  تلیـضف و  هنیمز  رد  تاجردلا ، رئاصب 
مهیلع تیب  لها  یعقاو  ماقم  هاگیاج و  تسا ، هتفرگرب  ادـخ  نخـس  زا  هک  ناموصعم  نانخـس  هب  هجوت  اب  وا  .تسا  هتخادرپ  ناموصعم 

ناگدنب شا ، یتوکلم  راونا  اب  دیاشگ و  یم  عیشت  بتکم  ناگتفیش  يور  هب  ار  ناشیا  تفرعم  ياه  هنزور  دهد و  یم  ناشن  ار  مالـسلا 
.دزاس یم  نومنهر  يراگتسر  تاجن و  ياهرد  هب  ار  ادخ 

ص 203. ج 9 ، لاجرلا ، سوماق  - 1
ص 272. ج 16 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 2

ص 15. تاجردلا ، رئاصب  همدقم  - 3
ص 11. تاجردلا ، رئاصب  همدقم  ص 252 ؛ ج 2 ، یشاجن ، لاجر  ص 408 ؛ یسوط ، تسرهف  - 4

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هژیو  یتبسانم  هتسب  ارماس : www.Ghaemiyeh.comهام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 54 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13152/AKS BARNAMEH/#content_note_46_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13152/AKS BARNAMEH/#content_note_46_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13152/AKS BARNAMEH/#content_note_46_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13152/AKS BARNAMEH/#content_note_46_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:47

رد یگمه  هک  هدـش  رکذ  ینوگانوگ  ياه  تیاور  باـب ، ره  رد  دراد و  یفلتخم  ياـه  باـب  یئزج  ره  ءزج و  هد  تاجردـلا ، رئاـصب 
.تسا ناموصعم  تیالو  تماما و  لئاسم 

تافو

.درک (1) تلحر  ق  لاس 290 ه . _ رد  وا 

یناجرج دواد  نب  دمحا  . 5

تنـس لها  ناملاع  زا  هتـشذگ  رد  وا  .تسا  يرجه  موس  نرق  عیـشت  هبترمدنلب  ناملاع  زا  يرازف ،» دیعـس  نب  دواد  نب  دمحا  ییحیوبا  »
عافد رد  ییاه  باتک  هتسیز و  یم  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  رصع  رد  يو  .دیورگ (2)  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  هب  سپس  دوب و 

.تسا (3) هدرک  رکذ  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نارای  رامش  رد  ار  يو  دوخ ، لاجر  رد  یسوط  خیش  .تسا  هتشون  عیشت  بتکم  زا 

تافیلأت

مهیلع تیب  لها  تمدخ  رد  هراومه  شا  یگدنـسیون  هحیرق  قوذ و  داد و  هئارا  عیـشت  بتکم  هب  يا  هدـنزرا  تامدـخ  شملق ، اب  يو 
هبنج يو ، ياه  باتک  .درک  ییاسرف  ملق  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  تیناقح  تابثا  یفارحنا و  ياـه  هقرف  ّدر  رد  دوب و  مالـسلا 

راتفرگ زا  يریگولج  رد  رما ، نیا  .تخادرپ  یم  دوخ  رصع  ياه  بتکم  دقن  یسررب و  هب  يداقتعا ، لئاسم  روحم  رب  تشاد و  یمالک 
رثؤم اه  بتکم  نآ  هب  نادقتعم  نتخاس  هاگآ  رد  تشاد و  يا  هژیو  شقن  اه  هقرف  نیا  هب  شیارگ  اه و  ناطیش  دنمک  رد  نایعیش  ندش 

: زا دنترابع  راثآ  زا  یخرب  .دوب 

، رمع فالخ  فلا )

.تسا هداد  حرش  ار  نآ  حیاضف  هیوشح و  بهذم  باتک ، نیا  رد  .هبئان  هنحم  ب )

.هیرمعلا هیرکبلا و  هرخافم  ج )

.دنا هدرک  تیاور  افلخ  هرابرد  تنس  لها  هک  نیغورد  رابخا  ّدر  رد  یباتک  د )

.شوپاپ يور  رب  حسم  هرابرد  یباتک  ه )_

ص 261. لاوقالا ، هصالخ  ص 253 ؛ ج 2 ، یشاجن ، لاجر  - 1
 . ص 67 لاوقالا ، هصالخ  - 2
ص 417. یسوط ، لاجر  - 3
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.تسا (1) هدمآ  درگ  رصع  نآ  ياه  هقرف  در  رد  هک  رگید  ياه  باتک  یلبنح و  ّدر  رد  یباتک  و )

یمق يرعشا  هّللادبع  نب  دعس  . 6

یماما هفیاط  سیئر  يو  .تشاد  یبوخ  ترهش  تیعقوم و  هک  تسا (2)  یمق  هعیش  ناهیقف  نادنمشناد و  زا  یکی  هّللادبع ،» نب  دعس  »
زین هماع  ناگرزب  روهـشم و  دارفا  زا  درک و  رفـس  يدایز  قطانم  هب  ثیدـح  شناد و  يوجو  تسج  رد  هک  تساهنآ  سانـشرس  هیقف  و 
روط هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  یلو  دوب ، ناشیا  نارای  زا  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  اب  رـصاعم  وا  .دینش (3)  ثیدح 

.تسا (4) هدرکن  تیاور  میقتسم 

دیشوک یم  هتسویپ  دیشوک و  یم  عیشت  نییآ  دشر  هار  رد  هراومه  تشادن و  رارق  مارآ و  يا  هظحل  عیـشت ، بتکم  هب  تمدخ  رد  يو 
نید و تقیقح  نتخاس  نشور  یپ  رد  دوخ ، نانخـس  اه و  هتـشون  اب  وا  .دـیازرب  يوبن  مالـسا  سدـقم  تحاس  زا  ار  یلعج  ياه  هیاریپ 

نب ماشه   » رابت زا  یملاع  تساخرب و  هلداجم  هرظانم و  هب  لطاب  لها  اب  يو  .دوب  یفارحنا  ياه  هقرف  یعقاو  هرهچ  ندنایامن  یگدـنز و 
هب .دوب  نادـیم  زوریپ  هشیمه  تشاد و  هرظانم  هثحابم و  نافلاخم  اب  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  بتکم  تابثا  رد  هراومه  هک  دوب  مکح »

.دنک شبوبحم  يادف  ار  دوخ  ناج  دوب  هدامآ  هار ، نیا  رد  هک  دوب  يولع  بتکم  قشاع  يا  هزادنا 

ناداتسا

درک و رفس  دایز  ملع  بلط  رد  يو  .دوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  رابخا و  هتفیش  دنم و  هقالع  اشوک و  رایسب  ملع  بلط  رد  وا 
دیسر زین  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رادید  فرش  هب  نآ ، رب  نوزفا  .درب  هرهب  یناوارف  ناثدحم  ناداتـسا و  ناگرزب و  رـضحم  زا 

.تخومآ ملع  ترضح  نآ  زا  و 

.دنتسه (5) رفن  زا 84  شیب  هدرک ، رکذ  ییوخ »  » همالع موحرم  هچنآ  رب  انب  يو  ناداتسا  ناگرزب و 

ص 115. ج 6 ، لاقملا ، حیقنت  صص 79 و 80 ؛  یسوط ، تسرهف  کن : - 1
ص 135. ج 3 ، مالعالا ، - 2

ص 401. ج 1 ، یشاجن ، لاجر  - 3
ص 156. لاوقالا ، هصالخ  ص 399 ؛ یسوط ، لاجر  - 4

 . صص 83 و 84 ج 9 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 5
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نادرگاش

تـسناوت يو  .دـندرب  هرهب  شروضح  زا  دـندوب ، هتـسجرب  ناملاع  زا  هک  هعیـش  ماـنب  فورعم و  ناثدـحم  ناـهیقف و  زا  يرایـسب  هدـع 
يدارفا .تسا  رفن  هدزناش  شنادرگاش  عومجم  هک  دـنک  تیبرت  دـندوب ، عیـشت  مالـسا و  تمدـخ  رد  هراومه  هک  ار  یگرزب  نادرگاش 

.دنا هدش  تیبرت  ناشیا  رضحم  رد  هیولوق » نبا   » و دیلو » نبا   » نوچ

تافیلأت

.تسا (1) باتک  لهچ  دودح  شراثآ  دوب و  هتشاگن  نوگانوگ  نونف  مولع و  هرابرد  يرایسب  ياه  هتشون  هّللادبع ، نب  دعس 

: دنا هدش  دیدپان  هیقب  تسا و  تسد  رد  باتک  ود  نونکا  يو  راثآ  زا 

یلو تسین ، دوجوم  باتک  نیا  لصا  .تسا  هدش  هتشاگن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  بقانم و  هرابرد  هک  تاجردلارئاصب  فلا )
.تسا هدش  پاچ  هک  هدرک  صیخلت  ار  باتک  نیا  لوا ، دیهش  نادرگاش  زا  یلح » نامیلس  نب  نسح   » خیش

.تسا هدش  پاچ  يروآدرگ و  روکشم » داوجدمحم   » ياه تسویپ  همدقم و  حیحصت ، اب  هک  قرفلا ، تالاقملا و  ب )

( جع  ) نامز ماما  هّللادبع و  نب  دعس 

دنمجرا الاو و  ماقم  رب  تیاکح ، نیا  .تسا  هدروآ  ار  جع )  ) نامز ماما  رضحم  هب  يو  فّرـشت  يارجام  نیدلا  لامک  رد  قودص  خیش 
هدیمهف يو  رصع  يرکف  ياه  فارحنا  ربارب  رد  یگداتـسیا  عیـشت و  هب  تمدخ  رد  يو  شالت  تیاهن  نآ ، زا  دنک و  یم  تلالد  دعس 

: تسا نینچ  لصفم  يارجام  نآ  زا  يا  هصالخ  .دوش  یم 

اب ات  مدوب  صیرح  رایـسب  دوب ، هتخادرپ  مولع  قیاقد  ضماوغ و  هب  هک  ییاه  باتک  ندرک  مهارف  رب  نم  دـیوگ : یم  هّللادـبع  نب  دـعس 
رد میوگن و  نخس  دوش ، یم  مدرم  هابتـشا  ببـس  هچنآ  زا  مزاس و  مکحم  نشور و  یبوخ  هب  ار  هعیـش ) بهذم   ) قیاقح اهنآ ، هعلاطم 

نیا هب  تمدخ  هار  رد  مدوب و  دـنب  ياپ  تخـس  هعیـش  بهذـم  رب  .میآ  بلاغ  ناشیا  رب  مسرپب و  اهنآ  زا  فالخ ، لها  اب  هلداجم  تقو 
مشچ دوخ  تینما  تمالس و  زا  بهذم ،

ج 1، یشاجن ، لاجر  ص 225 ؛ ج 7 ، هعیشلا ، نایعا  ص 264 ؛ ج 3 ، ءاهقفلا ، تاقبط  هعوسوم  ص 215 ؛ یسوط ، تسرهف  کن : - 1
ص 401.
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هدرپ متخاس و  یم  راکـشآ  ار  اهنآ  ياه  یجک  اه و  یهارمگ  اه ، بیع  متخادرپ ، یم  هرظانم  هب  فالخ  لها  اـب  نوچ  .مدوب  هدیـشوپ 
.دوب رت  مدق  تباث  نارگید  زا  هک  مدمآرد  هرظانم  ماقم  رد  یبصان  کی  اب  يزور  هکنیا  ات  .متشاد  یمرب  ناشناوریپ  راک  يور  زا 

.دیوگ یم  یبلاطم  رمع  رکبوبا و  زا  عافد  رد  یبصان  نآ  دنک و  یم  نایب  یبصان  نآ  اب  ار  شا  هرظانم  يارجام  دعس  ثیدح ، همادا  رد 
: دهد یم  همادا  دعس 

هک ار  لکـشم  لئاسم  زا  يراموط  نیا ، زا  شیپ  .دوب  هتفرگ  شتآ  بصغ  تدش  زا  منوردـنا  ياضعا  هک  یلاح  رد  مدـش ، ادـج  وا  زا 
دمحا زا  ار  شخساپ  متشاد  رظن  رد  سپ  .دنادب  ار  شخساپ  هک  مدوب  هتفاین  مه  یسک  مدوب و  هدرک  هدامآ  دوب ، هلئـسم  هاجنپ  ات  لهچ 
دمحا .متـسویپ  وا  هب  یبآ  رانک  متفر و  وا  یپ  رد  سپ  .دوب  هتفر  ارماس  هب  دـمحا  .مسرپب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  رای  قاحـسا ، نب 
هرابرد ار  تالکشم  زا  يا  هراپ  ترـضح ، نآ  زا  مراد  هدارا  .تسا  هدرک  هبلغ  نم  رب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  رادید  قوش  تفگ :
! وش دنم  هرهب  ترضح  رضحم  زا  ایب  رامش و  تمینغ  ار  تصرف  شاب و  نم  هارمه  رفس  نیا  رد  وت  مسرپب و  نآرق  لیزنت  لیوأت و 

یم مهدراهچ  بش  هام  نوچ  شا  هرهچ  هک  یکدوک  .میدش  فّرـشم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  روضح  هب  .میدیـسر  ارماس  هب 
.میتسشن ام  درک و  هراشا  دومرف و  خساپ  ینابرهم  اب  ترضح  میدرک و  مالس  سپ  .دوب  هتسشن  ماما  يوناز  يور  دیشخرد ،

هدروآ اـجنیا  هب  ار  وـت  يزیچ  هچ  دعـس ! يا  : » دوـمرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  .تفر  نوریب  يرما  يارب  قاحـسا  نب  دـمحا 
یتـشاد هدارا  هک  یلئاـسم  : » دومرف ترـضح  .تخاـس  دـنمقوش  دوخ  يـالوم  رادـید  هب  ارم  قاحـسا  نب  دـمحا  مدرک : ضرع  تسا »؟

«. سرپب ما  هدید  رون  زا  یهاوخ ، یم  هچره  دش ؟ هچ  یسرپب 

يارجام جع )  ) نامز ماما  همادا ، رد  .داد  یم  خساپ  ترـضح  دیـسرپ و  یم  جع )  ) نامز ماما  زا  ار  دوخ  لئاسم  هّللادـبع  نب  دعـس  سپ 
دعـس دوب و  هدرک  حرطم  دوخ  بهذـم  زا  عافد  رد  درم  نآ  هک  ییاـه  ههبـش  هب  دـنک و  یم  رکذ  یبصاـن  درم  نآ  اـب  ار  دعـس  هرظاـنم 
یلـص ادخ  لوسر  نوچ  هک : دوب  نیا  دوب ، هدرک  حرطم  یبصان  نآ  هک  یلئاسم  زا  یکی  .دهد  یم  خساپ  تشادن ، هدـننک  عناق  باوج 

دیاب هک  تسوا  تسا و  رکبوبا  وا  زا  دعب  هفیلخ  تسناد  یم  هلآ  هیلع و  هللا 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هژیو  یتبسانم  هتسب  ارماس : www.Ghaemiyeh.comهام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:51

دعـس .درب  راغ  هب  دوخ  اب  ار  وا  ترجه ، ماگنه  شدوخ ، زا  دـعب  هفیلخ  ناج  ظفح  يارب  سپ  دریگ ، تسد  هب  ربمایپ  زا  دـعب  ار  اهراک 
.دوب هدادن  نیا  رب  یخساپ 

، تدم نیا  تسا و  لاس  یـس  نم ، زا  دعب  تفالخ  تدـم  هک  هدومرفن  ربمایپ  رگم  یتفگن : وا  خـساپ  رد  ارچ  دومرف : جـع )  ) نامز ماما 
قیدصت ار  نیا  دوب  راچان  یبصان  سپ  دننیدشار ؟ يافلخ  امـش  بهذم  رد  هک  تسا  ربمایپ  زا  دـعب  هفیلخ  راهچ  تفالخ  تدـم  نامه 

.دنک

نامثع نآ  زا  وا ، زا  دعب  رمع و  ِنآ  زا  وا ، زا  دـعب  رکبوبا و  ِنآ  زا  وا ، زا  دـعب  تفالخ  هک  تسناد  یمن  ربمایپ  رگم  یتفگ  یم  هاگ  نآ 
دوب مزال  تروص  نیا  رد  یتفگ : یم  نآ  زا  سپ  .دنک  قیدصت  مه  ار  نیا  دوب  روبجم  وا  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ِنآ  زا  وا ، زا  دـعب  و 
رفن هس  يراوخ  ببـس  فطل ، نیا  هب  رکبوبا  ندرک  لماش  دـنک و  ظفح  ار  ناشناج  ات  دربب  راغ  هب  دوخ  اب  ار  رفن  راهچ  نآ  همه  ربمایپ 

.دنکب (1) ار  نآ  دیابن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  رگید 

، ور نیازا  .تشاد  يا  هژیو  هجوت  تیانع و  وا  ياهراک  هب  ترـضح  تسادیپ و  ترـضح  دزن  هّللادـبع  نب  دعـس  تلزنم  ارجام ، نیا  زا 
.درک یم  يرای  ییامنهار و  نافلاخم  هب  نداد  خساپ  رد  ار  يو 

تافو

.تسا (2) هدرک  رکذ  ق  لاس 299 ه . _ یلقن  هب  ق و  لاس 301 ه . _ ار  يو  تافو  یشاجن ،

: دسیون یم  لوق  ود  نیا  رکذ  زا  دعب  زین  یلح  همالع 

.تسا (3) هدرک  تلحر  رادمتسر  ای  متسر  تیالو  رد  ق  لاوش 300 ه . _ هبنشراهچ 27  رد  وا  هک  هدش  هتفگ 

دلاخ نب  دمحم  ردارب  دلاخ ، نب  نسح  . 7

دوب و هقث  دلاخ و  نب  دمحم  ردارب  يو  دـسیون : یم  یـشاجن  .دوب  یلعوبا  شا  هینک  دوب و  دـلاخ  نب  دـمحم  ردارب  دـلاخ ،» نب  نسح  »
ياه باتک  رگید  زا  .تسوا (4)  راثآ  زا  رداون ، باتک 

 . 655 صص 641 _  ج 1 ، دوعوم ، يدهم  - 1
ص 401. ج 1 ، یشاجن ، لاجر  - 2

ص 156. لاوقالا ، هصالخ  - 3
ص 176. ج 1 ، یشاجن ، لاجر  - 4
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وا هدرک و  الما  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ار  نآ  بلاطم  دوب و  دلجم  تسیب  دص و  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  ریـسفت  يو ،
.دوب (1) هتشون 

لرتنک راشف و  ریز  نایعیـش  ناـموصعم و  هک  ساـسح  ههرب  نآ  رد  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  ماـما  اـب  دـلاخ  نب  نسح  یهارمه  تدـش 
همه هک  دـناسر  یم  ار  يو  نامیا  صولخ و  تیاهن  نیا ، .تسادـیپ  اه  تیاکح  يـال  هبـال  زا  یبوخ  هب  دـندوب ، ساـبع  ینب  ناـمکاح 

يرکسع ماما  مزالم  نایعیـش ، هب  نآ  ندناسر  شناد و  ندروآ  تسد  هب  روظنم  هب  دنک و  یم  راومه  دوخ  رب  ار  اهدیدهت  اه و  یتخس 
.دوش یم  مالسلا  هیلع 

هارمه ار  ینالوط  تدم  نیا  دبایب  یگتـسیاش  هک  دشاب  ماما  دزن  وا  هبترم  يدنلب  یکیدزن و  رب  لیلد  دناوت  یم  رما ، نیا  رگید  يوس  زا 
دیاب ار  يدایز  نامز  باتک ، دـلج  دادعت 120  نتـشون  ندینـش و  يارب  سپ  .تشون  یم  ار  ماما  يریـسفت  ياهدومنهر  يو  .دشاب  ماما 

.دشاب ماما  هارمه 

، تسا يرگید  باتک  ای  هدوب  ریـسفت  نیا  زا  یئزج  تسا ، تسد  رد  زورما  هک  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  ایآ  هکنیا  رد 
ریغ مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  فورعم  باتک  هک  دنرواب  نیا  رب  نارظن  بحاص  ناققحم و  رتشیب  یلو  دراد ، دوجو  فالتخا 

.تسا (2) هتفر  نیب  زا  یلک  هب  دلاخ ، نب  نسح  ریسفت  باتک  تسا و  باتک  نیا  زا 

فیرش ریسفت  نیا  دلاخ  نب  نسح  هک  يرکسع ، ماما  زا  دارم  هک  تسا  نیا  رب  شرظن  ینارهت ،» گرزباغآ  خیـش   » دیقف همالع  موحرم 
.تسا (3) مالسلا  هیلع  يداه  ماما  دوب ، هتشون  ناشیا  يالما  هب  ار 

هنوگ هب  دوب ، تموکح  دیدش  لرتنک  رد  ترـضح  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نامز  رد  نوچ  دشاب ، ناشیا  اب  قح  تسین  دـیعب 
رد دنک : یم  لقن  یبلح »  » زا رفعج » نب  یلع   » هک يا 

ص 228. ج 3 ، لاجرلا ، سوماق  ص 283 ؛ ج 4 ، هعیرذلا ، ص 306 ؛ ج 5 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص 62 ؛  ج 5 ، هعیشلا ، نایعا  - 1
 . ص 62 ج 5 ، هعیشلا ، نایعا  صص 283 و 284 ؛ ج 4 ، هعیرذلا ، کن : - 2

ص 282. ج 4 ، هعیرذلا ، - 3
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نآ فرط  زا  لاـح ، نیا  رد  .میدـش  عـمج  يو  ندـید  راـظتنا  هب  رکـسع  رد  دورب ، هفـالخلاراد  هب  ماـما  دوـب  رارق  هـک  اـهزور  زا  یکی 
ناـما رد  امـش  اریز  دـنکن ؛ نم  فرط  هب  مه  هراـشا  یتح  مالـس و  نم  رب  یـسک  : » هک دیـسر  اـم  هب  نومـضم  نیدـب  یعیقوت  ترـضح 

(1) دیتسین .»

ص 207. ج 1 ، میقتسملا ، طارصلا  - 1
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  متفه : لصف 

هراشا

.دـش يرپس  یـسابع  تموکح  یعامتجا  یـسایس _  ناقفخ  اه و  تیدودـحم  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هاتوک  یناگدـنز 
يوج تقیقح  نادناخ  اب  ار  دوخ  هنیرید  ینمـشد  ناشیا ، اب  مدرم  میقتـسم  طابترا  رـس  رب  عنام  داجیا  ماما و  ندرک  دـنبرد  اب  نایـسابع 

.دندرک یم  زاربا  يولع 

: درک نایب  هنوگ  نیا  ناوت  یم  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تماما  ماقم  اب  یسابع  تموکح  ینمشد  لیلد 

اهراب ار  تیرـشب  یجنم  روهظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  جع )  ) يدـهم ماما  ینعی  ترـضح ؛ نآ  دـنزرف  زا  نانآ  ساره  . 1
.دوب هداد  دیون 

.یمالسا هعماج  نوگانوگ  تاقبط  نایم  ماما  یمدرم  عیسو  هاگیاپ  هژیو و  تیعقوم  هب  نایسابع  تداسح  . 2

هیلع يرکسع  ماما  نایسابع ، رظن  رد  مالسا  یسایس  تلادع  ییاپرب  فده  اب  یسابع  تموکح  هیلع  نایولع  نکفارب  ناینب  ياه  مایق  . 3
.دشاب نانآ  يارب  گرزب  ییاهرطخ  أشنم  تسناوت  یم  نیا  تفر و  یم  رامش  هب  نایولع  تضهن  يرکف  ربهر  اوشیپ و  مالسلا 

رد 8 دش و  مومسم  یسابع  دمتعم  تسد  هب  رامش ، - یب ياه  سبح  اه و  هجنکش  لّمحت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ماجنارس 
.دش هدرپس  كاخ  هب  ارماس  رد  شردپ  ربق  رانک  رد  دوخ  هناخ  دیسر و  تداهش  هب  یگلاس  رد 28  ق  _ . لوالا 260 ه عیبر 
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هک نانچ  دیسر ، تداهش  هب  تیمومسم  رثا  رب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دنا : هتفگ  ام  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  دسیون : یم  یـسربط » »
.دنا (1) هتفر  ایند  زا  تداهش  اب  ناماما ، همه  شدج و  شردپ و 

مالسلا هیلع  ماما  تداهش  زا  سپ  ثداوح 

یم روصت  یـسابع  دمتعم  هنومن  يارب  داد : ماجنا  ار  يا  هدز  باتـش  تامادقا  ناشیا ، دنزرف  دوجو  زا  ینارگن  لیلد  هب  یـسابع  دـمتعم 
يو هماکدوخ  تموکح  هار  رس  يرطخ  رگید  تسا و  هدیسر  دوخ  دارم  دصقم و  هب  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  تداهش  زا  سپ  درک 
ماما دنزرف  هیحان  زا  وا  ینارگن  قمع  یبلط و  هاج  هناشن  هک  دز  يرگید  لامعا  هب  تسد  دوخ ، رطاخ  نانیمطا  يارب  یلو  درادن ، دوجو 

: دوب

.دننک موم  رهم و  یسرزاب و  ار  ماما  لزنم  ات  داد  تیرومأم  يا  هدع  هب  وا  . 1

نآ نازینک  نانز و  هلباق ، نانز  زا  يا  هدع  داد  روتسد  تسا ، هدنام  یقاب  يدنزرف  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  هک  دوب  هدینش  نوچ  . 2
.دننک شرازگ  دش ، هدهاشم  یلمح  راثآ  رگا  هنیاعم و  ار  ترضح 

روتسد دنوش ، دیمون  يدعب  ماما  دوجو  زا  نایعیش  ات  هدنامن  یقاب  يدنزرف  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  زا  دنک  دومناو  هک  نیا  يارب  . 3
یقاب يدنزرف  ماما  زا  هک  دنتشاد  هدیقع  نانچ  مه  نایعیش  یلو  دننک ، میـسقت  رفعج  شردارب  ردام و  نایم  ار  ترـضح  نآ  ثاریم  داد 

.دریگ یم  هدهع  هب  ار  تماما  هک  تسا  هدنام 

مالسلا هیلع  ماما  نیفدت  عییشت و 

ربخ یتقو  : » دـسیون یم  یـسابع  نایرابرد  زا  یکی  ناقاخ » نب  هّللادـیبع   » لوق زا  ّتنـس _  لها  نادنمـشناد  زا  یکلام _ » عابـص  نبا  »
ینب .دش  هتسب  اه  ناکد  لیطعت و  اهرازاب  .دیدرگ  هلان  دایرف و  اپارس  دمآرد و  شبنج  هب  ءارماس  دش ، شخپ  ترـضح  نآ  تشذگرد 

.دندرک تکرح  عییشت  مسارم  رد  تکرش  يارب  مدرم  رگید  ناهاوگ و  دوهش ، ارعـش ، رهـش ، نایـضاق  رکـشل ، يارُما  نایناوید ، مشاه ،
! دوب تمایق  هنحص  روآدای  زور  نآ  رد  ءارماس 

ار لکوتم » نب  یسیع   » دوخ ردارب  هفیلخ ، دش ، هدامآ  نیفدت  يارب  هزانج  هک  یماگنه 

ص 367. يرولا ، مالعا  - 1
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نآ تروص  تفر و  کیدزن  یسیع  دنتـشاذگ ، نیمز  يور  زامن  يارب  ار  هزانج  یتقو  .دراذگب  زامن  ترـضح  نآ  هزانج  رب  ات  داتـسرف 
هک تسا  يرکسع » دّمحموبا   » نیا تفگ : داد و  ناشن  دوهش  ناگدنسیون و  نایضاق و  نایسابع و  نایولع و  هب  و  درک ، زاب  ار  ترضح 

زامن وا  رب  دناشوپ و  ار  هزانج  يور  دعب  دنا ! هدوب  دهاش  زین  هفیلخ  نارازگ  تمدـخ  نالف  نالف و  تسا و  هتـشذگرد  یعیبط  گرم  هب 
(1) ...دنربب » نفد  يارب  داد  نامرف  دناوخ و 

.دوب هتخیر  مالسلا  هیلع  ماما  تداهش  يارجام  ندرک  ثول  يارب  مکاح  میژر  هک  دوب  یحرط  تشاد و  یتافیرـشت  هبنج  زامن  نیا  هتبلا 
ماـما شراوگرزب ، ردـپ  هزاـنج  رب  یـصوصخ  روط  هب  جـع )  ) يدـهم ترـضح  تسا ، روهـشم  هعیـش  نادنمـشناد  ناـیم  رد  هک  ناـنچ 

.درازگ زامن  مالسلا  هیلع  يرکسع 

رهطم دقرم  رانک  شلزنم ، رد  دندرب و  يدبا  هاگمارآ  هب  میظعت  ریبکت و  هوبنا  نایم  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  سدقم  رکیپ  سپس 
.دندرپس كاخ  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  شراوگرزب ؛ ردپ 

باّذک رفعج  ماکان  ششوک 

رد .مدُرب  یم  اهرهش  هب  ار  ترضح  نآ  ياه  همان  مدوب و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نارازگ  تمدخ  زا  نم  : » دیوگ یم  نایدألاوبا » »
هدزناپ .يرب  یم  نئادـم »  » هب ار  اهنیا  دومرف : تشون و  ییاه  همان  ترـضح  .مدیـسر  شتمدـخ  هب  تفر ، ایند  زا  نآ  اب  ماما  هک  یـضرم 

رد ارم  دسج  تسا و  دنلب  نویـش  هلان و  نم  هناخ  رد  دید  یهاوخ  يدش ، رهـش  لخاد  هک  مهدزناپ  زور  دوب ، یهاوخن  ءارّماس  رد  زور 
.دنا هتشاذگ  لسغ  لحم 

، تسا وا  نم  زا  دـعب  مئاق  دراذـگ  زامن  نم  هزانج  رب  سکره  دومرف : تسیک ؟ امـش  زا  دـعب  ماـما  دوش ، نینچ  رگا  نم ، رورـس  متفگ :
تبیه .تسا  نم  زا  دعب  ماما  وا  دهد ، ربخ  تسا  دنبرمک )  ) نایمه نایم  رد  هچ  نآ  زا  سکره  دومرف : دییامرفب ، يرگید  هناشن  متفگ ،

؟ تسیچ تسا ، نایمه  رد  هچنآ  زا  دوُصقم  مسرپب : هک  دش  عنام  ماما  تمظع  و 

ماما هک  هنوگ  نامه  مدید  .مدـش  ءارّماس  دراو  مهدزناپ  زور  هتفرگ و  ار  اهنآ  باوج  مدُرب و  نئادـم  هب  ار  ترـضح  نآ  ياه  همان  نم 
یهورگ هتسشن ، ترـضح  نآ  هناخ  رانک  باّذک ) « ) رفعج  » مدید زین  .تسا  دنلب  هلان  يادص  ناشیا  هناخ  زا  دوب ، هدومرف  مالـسلا  هیلع 

، نایعیش زا 

.656 صص 7 _  نایاوشیپ ، هریس  - 1
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رفعج رگا  متفگ : دوخ  اب  مدروخ و  هّکی  ناـیرج  نیا  زا  نم  .دـنیوگ  یم  کـیربت  شتماـما  هب  و  تیلـست ، يو  هب  هتفرگ ، ار  وا  فارطا 
دنک یم  يزاب  رامق  دروخ ، یم  بارـش  رفعج  هک  مدوب  هدید  دوخ  مشچ  اب  نم  اریز  تسا ؛ هدش  ضوع  تماما  عضو  سپ  دـشاب ، ماما 

.دیسرپن يزیچ  نم  زا  یلو  متفگ ، کیربت  ار  شتماما  تیلست و  ار  شردارب  تلحر  متفر و  شیپ  زین  نم  .دوب  روبنت  رات و  لها  و 

.دیناوخب زامن  دییایب  دـندرک ، نفک  ار  تردارب  هزانج  تفگ : رفعج  هب  دـمآ و  نوریب  مالـسلا ، هیلع  ماما  مداخ  دـیقع »  » ماگنه نیا  رد 
و مالسلا ) هیلع  يرکسع  ماما  کیدزن  نارای  زا  يرمع  دیعس  نب  نامثع  « ) ناّمس  » دندوب و وا  فارطا  رد  نایعیش  .دش  هناخ  دراو  رفعج 

.دنتشاد رارق  نانآ  شیپاشیپ  هملس »  » هب فورعم  یلع » نب  نسح  »

هک يوم  هایـس  نوگ و  مدنگ  یکدوک  هاگان  دیوگب ، ار  زامن  ریبکت  تساوخ  هک  یتقو  درازگزامن ، ماما  هزانج  رب  ات  تفر  شیپ  رفعج 
.ورب رانک  ومع ! تفگ : دیـشک و  رانک  ار  وا  تفرگ و  ار  رفعج  سابل  دمآ و  نوریب  تشاد ، هلـصاف  مه  اب  يردق  شنیـشیپ  ياه  نادند 
زامن ماـما  هزاـنج  رب  كدوک  نآ  .تفر  راـنک  دوب ، هدـش  نوگرگد  شا  هرهچ  هک  یلاـح  رد  رفعج ، .مناوخب  زاـمن  مردـپ  رب  دـیاب  نم 

.دندرک نفد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ربق  رانک  رد  شدوخ  هناخ  رد  ار  ترضح  دناوخ و 

يو هب  ار  اه  همان  باوج  هدـب ! تسوت  هارمه  هک  ار  ییاه  همان  باوج  يرـصب ! درم  يا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  كدوک  نامه  سپس 
رفعج شیپ  هاگ  نآ  .تسا  هدـنام  نایمه  طقف  الاح  اه .) همان  باوج  نتـساوخ  و  هزانج ، رب  زامن   ) هناشن ود  نیا  متفگ : دوخ  اب  مداد و 

اب تساوخ  یم  يو  دوب !؟ هک  كدوک  نآ  : » تفگ رفعج  هب  دوب  رـضاح  هک  ءاشو » زجاح   » .تسا دنلب  شیادـص  رـس و  مدـید  .مدـمآ 
نامه مسانـش : یمن  ما و  هدـیدن  ار  وا  لاح  هب  ات  هّللاو  تفگ : رفعج  .دـنک  موکحم  درک ) یم  تماما  ياعدا  هک   ) ار رفعج  لاؤس ، نیا 
تلحر ماما  دنتفایرد  نوچ  دـندش و  ایوج  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  دـندمآ و  ُمق »  » لها زا  یهورگ  هک  میدوب  هتـسشن  اج 

دنتفگ و تینهت  تیلـست و  هدرک ، مالـس  رفعج  هب  نانآ  .دـنداد  ناشن  ار  رفعج  نارـضاح  تسیک ؟ ماما  نیـشناج  دـنتفگ : تسا ، هدرک 
اه و همان  دنتشاد : راهظا 
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تساخرب تفشآرب و  لاؤس  نیا  زا  رفعج  تسا ؟ ردق  هچ  اه  لوپ  دنا و  هتـشون  یناسک  هچ  ار  اه  همان  دییامرفب  میا ، هدروآ  ییاه  لوپ 
نالف سک و  نالف  زا  اه  همان  تفگ : دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  یمداخ  نایم  نیا  رد  مینادـب ! بیغ  ملع  دـنراد  راظتنا  ام  زا  اهنیا  تفگ : و 

.دنا هداد  الط  بآ  ار  اهنآ  زا  ات  هد  هک  تسا  رانیدرازه  نایمه  رد  تسا و  سک 

(1) ...تسا » ماما  وا  هداتـسرف ، نایمه  نتفرگ  يارب  ار  وت  سکره  دنتفگ : هداد و  لیوحت  مداخ  هب  ار  نایمه  اه و  همان  مق ، ناگدنیامن 
.دندیمان (2) باذک  رفعج  ار  رفعج  و 

ص 475. نیدلا ، لامک  - 1
هیلع يرکسع  ماما  یگدنز  رب  شرگن  مالـسلا ، هیلع  مهد  ماما  یگدنز  تدالو و  باب  ح 7 ، ص 427 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  کن : - 2

25 و 74. صص 13 ، مالسلا ،
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یسانش هریس  مود : شخب 

هراشا
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يدرف یقالخا و  هریس  لوا : لصف 

هراشا

.درک یم  دروخرب  هدیدنـسپ  قالخا  اب  نمـشد  تسود و  اب  یعامتجا ، ياهدروخرب  رد  دوب و  مدرم  نیرتدباع  مالـسلا  هیلع  دـمحموبا 
ياـه یگژیو  یخرب  هب  مود  لـصف  رد  .دوب  هدرب  ثرا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  ربماـیپ  شدـج  زا  ار  یناـسفن  لـیاصخ  نیا  يو 

.دوش یم  هراشا  دوب ، هتخاس  زاتمم  شیوخ  نامز  مدرم  زا  ار  وا  هک  ناشیا  يدرف  یقالخا و 

زامن تدابع و 

هب ار  شیاه  بش  دوب و  دنوادخ  تاروتسد  رادربنامرف  ناگمه  زا  رتشیب  .دوب  دوخ  رصع  صخش  نیرتدباع  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
.دنارذگ یم  ادخ  تدابع  نآرق و  توالت  زامن و 

، مدش یم  رادیب  مدیباوخ و  یم  نم  .درک  یم  هدجس  تسشن و  یم  تدابع  بارحم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دیوگ : یم  يرکاش » دمحم  »
.دوب (1) هدجس  لاح  رد  زونه  وا 

هوکش تبیه و 

رابرد ریزو  ناقاخ ،» نب  هللادیبع  نب  دـمحا   » .تشاد یّـصاخ  هوکـش  تبیه و  هدیدنـسپ و  وکین و  یقالخا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  دیشوک  یم  نانآ  ندرک  ماندب  رد  دوب و  نایولع  تخسرس  نانمشد  زا  هک  یسابع ، دمتعم 

.متخانش هن  مدید و  هن  مالسلا  هیلع  اضرلا  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نوچمه  ار  نایولع  زا  سک  چیه  ءارماس _  يأر _  نمّرـس  رد 
مرک يراوگرزب و  فافع و  توکس و  راقو و  رد 

ص 227. همامالا ، لئالد  - 1
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نارگناوت ناـگدروخ و  لاـس  رب  ار  وا  مشاـه  ینب  .مدـیدن  وا  نوچ  ییاـتمه  مشاـه  ینب  یماـمت  ناطلـس و  دزن  زین  شنادـناخ و  ناـیم 
مدرکن قیقحت  نامدرم  رگید  ناهیقف و  نارواد و  ناریبد و  ناهدنامرف و  مشاه و  ینب  زا  یـسک  زا  وا  هرابرد  .دنراد  یم  مدقم  شیوخ 

نادـناخ و رب  ار  يو  هک  مدـید  متفاـی و  وـکن  يراـتفگ  ـالاو و  یهاـگیاج  تّهبا و  هوکـش و  تیاـغ  رد  ناـنآ ، دزن  رد  ار  وا  هکنآ  زج 
.دننک (1) یم  دیجمت  وا  زا  نمشد  تسود و  دنرامش و  یم  مّدقم  نارگید  شخیاشم و 

ششخب تواخس و 

لح ار  مدرم  تالکشم  راگدرورپ ، يدونـشخ  اب  دنناوتب  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  ییایند  یگدنز  يدام و  لئاسم  هب  تلاسر  نادناخ  هاگن 
لذـب و زا  دروم  ود  هنومن  يارب  .دـندرک  یمن  غیرد  دوخ  تورث  ییاراد و  فرـصم  زا  راگدرورپ  تیاـضر  دراوم  رد  نیارباـنب  .دـننک 

: میوش یم  روآدای  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ياه  ششخب 

نیمه .مدرک  تجاح  ضرع  وا  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  روبع  هار  رس  رد  دیوگ : یم  یسابع » یلع  نب  دمحم   » مان هب  یـصخش  . 1
دوخ اب  الط  رانید  دـص  وا  هدـب ! وا  هب  يراد  هچ  ره  دومرف : دوخ  صوصخم  راکـشیپ  هب  تفای ، یهاگآ  نم  یگدـنز  عضو  زا  ماما  هک 

.دیشخب (2) نم  هب  هک  تشاد  هارمه 

يا هدـع  هب  .مدوب  تسد  گنت  هک  یلاح  رد  دـش  هداز  میارب  يرـسپ  تسا : هدرک  تیاور  یـسابع _  لکوتم  رعاـش  فسویوبا _ » . » 2
خرچ رود  کی  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  درگ  رب  .متـشگزاب  يدیماان  اب  .متـساوخ  کمک  نانآ  زا  متـشون و  تشاددای 

وا .دوب  مهرد  دصراهچ  هسیک  نورد  .دمآ  نوریب  تشاد ، تسد  رد  هایس  يا  هسیک  هک  هزمحوبا  ناهگان  هک  متفر  رد  يوس  هب  مدز و 
: تفگ

.دهد (3) رارق  تکرب  وت  يارب  وا  رد  دنوادخ  هک  نک  جرخ  تدازون  يارب  ار  غلبم  نیا  دیوگ : یم  مرورس 

ص 336. ج 2 ، رون ، هار  نارگ  تیاده  - 1
ص 21. مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  - 2

ص 343. ج 2 ، رون ، هار  نارگ  تیاده  - 3
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ییاسراپ دهز و 

فرشم ناشیا  روضح  هب  هک  نیمه  .متفر  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تمدخ  یلاؤس  شـسرپ  روظنم  هب  دیوگ : یم  میهاربا  نب  لماک 
سابل تسادخ ، تجح  ّیلو و  هک  اقآ  نیا  متفگ : دوخ  اب  .تسا  هدیـشوپ  یلاع  رایـسب  دیفـس و  ياه  سابل  راوگرزب  نآ  مدید  مدـش ،

اه سابل  هنوگ  نیا  ندیـشوپ  زا  تاساوم و  دوخ  ینید  ناردارب  اـب  اـت  دـهد  یم  روتـسد  اـم  هب  هاـگ  نآ  دـشوپ ، یم  وکین  رایـسب  ياـه 
!؟ مینک يراددوخ 

رایسب سابل  يو  مدید  متسیرگن ، یتقو  .درک  هنهرب  ار  دوخ  تسد  قاس  دز و  الاب  ار  اه  نیتسآ  مّسبت  اب  ادخ  هدیزگرب  نآ  مدید  هاگان 
نیا ادـخ و  يارب  ار  نشخ  ربز و  سابل  نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـندومرف : هاگ  نآ  .تسا  هدیـشوپ  دوخ  ياه  ساـبل  ریز  يربز  نشخ و 

.ما (1) هدیشوپ  امش  يارب  ار  وکین  سابل 

ج 13. ناشخرد ، ناگراتس  - 1
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یعامتجا هریس  : مود لصف 

يرابدرب ربص و 

همه زا  يو  اریز  تسا ؛ يرابدرب  ملح و  دوب ، هتـسارآ  نادـب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  يا  هدـنزرا  ياه  یگژیو  هلمج  زا 
.درک یم  تشذگ  وفع و  دوب ، هدرک  يدب  وا  هب  هک  یسک  هرابرد  دوب و  رت  تشذگ  اب  رترابدرب و  سک 

يانگنت یتخـس و  زا  دیزرو و  تماقتـسا  وا  هک  یلاح  رد  دنتـشاد  هگن  نادنز  رد  اه  تدم  ار  ترـضح  نآ  یـسابع  رگمتـس  نامکاح 
هناشن زا  دوخ  نیا ، دومن و  راذگاو  ادخ  هب  ار  دوخ  راک  درکن و  تیاکش  یسک  هب  تفگن و  ینخـس  دید ، یم  هک  ییاهرازآ  نادنز و 

.تسوا يرابدرب  ملح و  ياه 

الاو شنم 

.درک یم  هتفیش  ار  نمشد  تسود و  دوخ  صاخ  یقالخا  تمظع  الاو و  شنم  اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

مهیلع تیب  لها  نمشد  نیرت  تخسرس  یـسابع _  لکوتم  روتـسد  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  دننک : یم  لقن  ناراگن  خیرات 
تالامک هتسب  لد  یتدم ، زا  سپ  ناب  نادنز  اّما  دوش ؛ راتفر  تّدش  هب  يو  اب  ات  دوب  هداد  دیکا  روتسد  هفیلخ  دش و  ینادنز  مالـسلا _ 

، دش دازآ  نادنز  زا  ناشیا  هک  یماگنه  .درک  یم  زیهرپ  ایح _  مرش و  زا  ناشیا _  نامـشچ  هب  میقتـسم  هاگن  زا  یتح  دش و  ترـضح 
.دوب (1) هتفای  نید  رد  یبوخ  تریصب  درک و  ادیپ  ماما  هب  راوتسا  يداقتعا 

ص 42. مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  - 1
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نایعیش اب  یطابترا  هکبش  داجیا 

، هفوک ءارماس ، نایم  نیا  زا  هک  دوب  هتفای  شرتسگ  يددعتم  ياهرهش  فلتخم و  قطانم  رد  عیشت  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نامز  رد 
.دنتشاد يا  هژیو  تیمها  روباشین  مق و  دادغب ،

هزوح اب  ار  نایعیـش  طابترا  اـت  درک  یم  باـجیا  ار  یمّظنم  یطاـبترا  ناـمزاس  دوجو  نایعیـش  عمجت  زکارم  یگدـنکارپ  یگدرتسگ و 
هکبـش داجیا  اب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  ناشیا و  هک  دـش  یم  ساسحا  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  نامز  زا  زاین ، نیا  .دزاس  رارقرب  تماما 

.دوب هدرک  فرطرب  يا  هزادنا  ات  ار  زاین  نیا  نوگانوگ ، قطانم  رد  ناگدنیامن  بصن  تلاکو و  یطابترا 

نوگانوگ قطانم  رد  ار  یناگدـنیامن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  .دـش  بیقعت  زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  ناـمز  رد  هماـنرب  نیا 
یم ناگدـنیامن  نیا  نایم  زا  .تشاد  رظن  ریز  قطانم  همه  رد  ار  عّیـشت  ناوریپ  قیرط  نیا  زا  دوب و  طابترا  رد  نانآ  اب  هدرک و  بوصنم 

يالکو يزاوها _ » رایزهم  نب  میهاربا   » مق و رد  يرعشا » یمق  هللادبع  نب  قاحـسا  نب  دمحا  ، » روباشین رد  هدبع » نب  میهاربا   » زا ناوت 
.درب (1) مان  ماما _ 

مازعا نیشن ، هعیش  فلتخم  قطانم  هب  ناسر  مایپ  ناونع  هب  زین  ار  يدارفا  تلاکو ، یطابترا  هکبش  رب  هوالع  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
یکی نایدالاوبا »  » مان هب  يدرف  ياه  تیلاعف  هب  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  .دننک  فرطرب  ار  مدرم  تالکـشم  رذگهر ، نیا  زا  ات  درک  یم 

.درک هراشا  ماما ، کیدزن  نارای  زا 

نایعیش زا  یلام  ینابیتشپ 

.دوب نایعیش  زا  یلام  ینابیتشپ  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  ياه  تیلاعف  زا  رگید  یکی 

: مینک یم  هدنسب  هنومن  ود  رکذ  هب  ام  هک  دوش  یم  هدید  ناوارف  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هریس  رد  یلام ، ياه  کمک  عون  نیا  زا 

تفالخ هاگتـسد  يوس  هب  ندش  بذج  زا  ار  نانآ  شیوخ ، دـنمزاین  ناوریپ  نارای و  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  یلام  ياه  کمک 
.تشاد یم  زاب 

ص 351. داشرالا ، - 1
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مالـسلا هیلع  يرکـسع  ماما  هب  يا  همان  هار  زا  ار  دوخ  عضو  متـساوخ  .مدوب  انگنت  رد  یلام  رظن  زا  دـیوگ : یم  يرفعج » مشاـهوبا  . » 1
يا همان  یط  داتسرف و  نم  يارب  رانید  دص  ماما  مدش ، دوخ  لزنم  دراو  هک  یتقو  .مدرک  رظن  فرص  مدیشک و  تلاجخ  یلو  میسیونب ،

(1) یسر .» یم  دوخ  دوصقم  هب  ادخ  تساوخ  هب  هک  هاوخب  ام  زا  نکم و  اورپ  یتشاد ، جایتحا  هاگره  : » تشون

غلابم  (2) رفعج » نب  یلع   » هک مدرک  هدـهاشم  جـح  مسارم  رد  مدـش و  فرـشم  جـح  هب  لاس  کی  دـیوگ : یم  لالب » نب  رهاطوبا  . » 2
هداد روتـسد  ًالبق  تشون : نم  همان  خساپ  رد  ماما  .مدرک  شرازگ  ماما  هب  ار  نایرج  متـشگزاب ، جـح  زا  هک  یتقو  .درک  قافنا  یتفگنه 

تیاعر يارب  وا  یلو  میدرک  هلاوح  وا  يارب  غلبم ، نیمه  رب  غلاب  اددجم  سپـس  .دنهدب  رفعج ) نب  یلع   ) يو هب  رانید  رازه  دص  میدوب 
تخادرپ يو  هب  رانید  رازه  یس  ترضح ، روتسد  هب  بایفرـش و  ماما  روضح  هب  رفعج » نب  یلع   » نایرج نیا  زا  دعب  .تفریذپن  ام  لاح 

.دش (3)

نّیعم تیاور  رد  اهنآ  فرـصم  دروم  .تسا  هدرک  یم  عیزوت  زاجح  رد  یتشرد  غلابم  رفعج » نب  یلع   » هک دهد  یم  ناشن  تیاور  نیا 
تیـصخش دنمزاین و  نایعیـش  ًاعبط  هدوب و  هدش  یحارط  عیـسو و  همانرب  کی  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  اه  لوپ  گرزب  مجح  یلو  هدشن 

یم ارجا  ماما  یلام  تیامح  تیادـه و  یهاگآ و  اب  همانرب  نیا  دـندش و  یم  رادروخرب  نآ  زا  هعیـش  زرابم  هتـسجرب و  گرزب و  ياـه 
.تسا دش 

ص 439. ج 4 ، بقانم ، - 1
.تسا هدوب  راوگرزب  ود  نآ  نارازگراک  زا  مالـسلا و  مهیلعیرکـسع  يداه و  ناماما  دامتعا  دروم  هژیو و  نارای  زا  رفعج ، نب  یلع  - 2

هکم هب  ماما ، رما  هب  يدازآ ، زا  سپ  درک و  ینادنز  یتدم  مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  فرط  زا  یگدنیامن  مرج  هب  ار  وا  یـسابع  لکوتم 
.تسا هدش  بجعتم  هدید و  رهاطوبا  ار  دنمزاین  نایعیش  وا  قافنا  هک  هدوب  هکم  رد  نانچمه  وا  ایوگ  .دش  میقم  اجنآ  رد  تفر و 

ص 212. هبیغلا ، - 3
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یملع هریس  : موس لصف 

یملع ياه  ششوک 

، دوب هدرک  رارقرب  یـسابع  تموکح  هک  يروآ  ناقفخ  تیدودـحم  دـعاسمان و  طیارـش  لیلد  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دـنچره 
رـشن و رد  دوخ  مهـس  هب  کی  ره  هک  داد  شرورپ  ینادرگاش  نیا ، دوجو  اب  اما  دـشن ، هعماـج  ّلـک  رد  دوخ  شناد  شرتسگ  هب  قفوم 

.دنتشاد يرثؤم  شقن  نانمشد  تاهبش  عفر  مالسا و  فراعم  شرتسگ 

هتـسجرب و ياه  هرهچ  نانآ  نایم  رد  هک  تسا  هدرک  تبث  رفن  دـص  زا  زواجتم  ار  ترـضح  نادرگاش  دادـعت  هللا  همحر  یـسوط  خـیش 
و رفعج » نب  یلع  «، » يرمع دیعـس  نب  نامثع  ورمعوبا  «، » ینـسح میظعلادـبع  «، » يرفعج مساق  نب  دواد  مشاهوبا  : » دـننام يا  هتـسراو 

.دنروخ یم  مشچ  هب  رافص » نسح  نب  دمحم  »

ندوشگ يارای  ار  یسک  مالسلا ، هیلع  يرکـسع  ماما  زج  هک  دمآ  یم  شیپ  ناناملـسم  يارب  ییاهانگنت  تالکـشم و  نانچ  زین  یهاگ 
.درک یم  لح  ار  لکـشم  تسکـش و  یم  ار  تسب  نب  هداعلا ، قوف  يریبدت  اب  تماما ، ملع  وترپ  رد  دراوم ، نیا  رد  ماما  .دوبن  هرگ  نآ 

: مینک یم  هدنسب  يا  هنومن  نایب  هب  دروم  نیا  يارب 

یقارع فوسلیف  هابتشا 

هک دش  شخپ  نینچ  یملع  لفاحم  رد  دش و  یتاهبش  راچد  میرک  نآرق  هرابرد  قارع  هتسجرب  فوسلیف  يدنک :» قاحسا  نب  بوقعی  »
دوخ هتشاگن و  نآرقلا  ضقانت  مان  هب  یباتک 
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يدنک نادرگاش  زا  یکی  هب  ناشیا  دیسر ، مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هب  هک  یماگنه  ربخ  نیا  .تسا  هدرک  لئاسم  هنوگ  نیا  فقو  ار 
: تفگ

خساپ درگاش  دراد ؟ زاب  نآرق  هب  نتخادرپ  اهراک و  هنوگ  نیا  همادا  زا  ار  ناتداتسا  ات  دوش  یمن  تفای  دیشر  يدرم  امـش  نایم  رد  ایآ 
وت هب  هچنآ  اـیآ  دومرف : ترـضح  مینک ؟ ضارتـعا  وا  رب  نآ  ریغ  اـی  هلئـسم  نیا  رد  میناوت  یم  هنوگچ  میتـسه و  وا  نادرگاـش  اـم  داد :
يو درگاش  هب  دودز ، یم  ار  يدنک  تاهبش  هک  راوتسا  یلیلد  یعطاق و  نایب  اب  زین  ترضح  .يرآ  تفگ  دناسر ؟ یهاوخ  وا  هب  میوگب 
ارم وگب : دش ، راوتسا  تفلا  ّتبحم و  هک  یماگنه  ریگ و  شیپ  رد  وا  اب  تسناؤم  یلد و  مه  هار  وش و  هناور  تداتـسا  يوس  هب  دومرف :
ایآ دـیآ  وت  دزن  نآرق  هدـنیوگ  رگا  وگب : وا  هب  سپ  .درک  دـهاوخ  بلط  ار  تلاؤـس  وا  .مسرپـب  وـت  زا  مهاوـخ  یم  هک  تسا  یـشسرپ 

؟ يا هتشادنپ  وت  هک  دشابن  هنوگ  نآ  شیاه  هتفگ  زا  يو  دوصقم  هک  دراد  لامتحا 

( دوش یم  هجوتم  رتهب  و   ) دـنک یم  كرد  ار  یناعم  هک  تسا  ندینـش  ماگنه  ناـسنا  اریز  تسا ؛ نکمم  هک : داد  دـهاوخ  خـساپ  وت  هب 
یناـعم ریغ  رد  ار  نآ  يا و  هتـشادنپ  وت  هک  دـشاب  نآ  زج  شدوصقم  نآرق  تاـملک  هدـنیوگ  دـیاش  یناد ، یم  هچ  وت  سپ  وگب : سپ 

.دشاب هدرب  راک  هب  دوخ 

هکنیا یهلا و  باتک  رد  ضقانت  رّوصت  يارب  ار  یلامتحا  هنوگره  درب و  نیب  زا  ار  يدنک  ههبـش  هدنبوک ، لیلد  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
، تفلا داجیا  داتـسا و  تبحم  رهم و  بلج  زا  سپ  تفر و  يدـنک  شداتـسا  دزن  درگاش  نآ  .تخاس  فرطرب  دـبایب ، هار  نآ  رد  لطاب 
ار هیـضق  نوگانوگ  بناوج  تفر و  ورف  هشیدـنا  رد  داتـسا  .تساوخ  داتـسا  زا  ار  خـساپ  درک و  نایب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ياـه  هتفگ 

ادـخ هب  ار  وت  تفگ : درک و  درگاش  هب  ور  سپ  .عیاش  ناـبز  رد  مـالک ، ندوب  یهجوود  لاـمتحا  دوب و  نیتم  لالدتـسا  .درک  یـسررب 
داتسا .مدرک  هضرع  امش  رب  درک و  روطخ  منهذ  هب  هنوگ  نیمه  تفگ : درگاش  يا ؟ هتفرگ  ارف  هک  زا  ار  نانخس  نیا  مهد  یم  دنگوس 

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  هک  تفگ  درگاـش  هاـگ  نآ  يا ؟ هتخومآ  هک  زا  ار  نآ  وگب  .دـنباین  هار  اـه  هتفگ  نیا  هب  ییوت  نوچ  تفگ :
.تسا هداد  نامرف  نآ  نتفگ  هب  ارم  مالسلا 

تیب لها  هناخ _  نآ  زا  اهنت  ینانخس  نینچ  یتفگ ، تسرد  کنیا  تفگ : يدنک 
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ماما نانخس  رد  ار  راوتسا  قطنم  دز و  شتآ  ار  نآ  تفرگرب و  ار  شباتک  سپ  .دوش  یم  جراخ  مالـسلا _  مهیلع  تراهط  تمـصع و 
.تفای (1) مالسلا  هیلع 

درم نز و  ثرا  توافت 

درم مهس  فصن  نز  ثرا  مهس  مالسا ، رد  ارچ  دیسرپ : دمآ و  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  روضح  هب  یکفهف »  » مان هب  یـصخش 
نیمأت تسین و  بجاو  داهج  نز ، يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تسین ؟ نز  هب  ییوگروز  ینوناق ، نینچ  اـیآ  تسا ؟

.تسا بجاو  درم  يارب  اهنیا  همه  یلو  تسین ، بجاو  هیرهم  تسین ، بجاو  رهوش ، شاعم 

، مدومن مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  لاؤس  نیمه  تفگ : نم  هب  ءاجوعلا » یبأ  نبا  : » متفگ منهذ ) رد   ) دوخ شیپ  دیوگ : یم  یکفهف 
تسا و اجوعلا  - یبأ نبا  زا  لاؤس  نیا  يرآ ، دومرف : درک  ور  نم  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هاـگان  داد : باوج  نینچ  زین  وا 

.میتسه (2) يواسم  طوبرم و  رگیدمه  هب  ناماما  ام  همه  تسا و  یکی  ام  باوج 

یهاگآ ملع و 

یلقع و مولع  یهقف و  ماکحا  یعرـش ، روما  رد  دوخ  نامز  یملع  تیـصخش  نیرترب  نیرتاناد و  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  ماما  نیقی  هب 
.تسا هدوب  یلقن 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  ماما  هرابرد  قیرطب ،» ، » شدرگاش هب  یسابع  رابرد  هژیو  کشزپ  عویشتخب » »

.تسا (3) رتدنمشناد  نامسآ ، نیا  ریز  مدرم  همه  زا  وا  هزورما 

.دوش یم  هدنسب  دروم  کی  رکذ  هب  هک  دراد  دوجو  يددعتم  لیالد  مالسلا  هیلع  ماما  تیملعَا  تابثا  هرابرد 

هب شیوخ  نامالغ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  زا  تفگ : هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  ماما  مداـخ  ریـصن ،»  » زا ینیلک » . » 1
، تفگ یم  نخس  یبلقص  یمور و  یکرت و  ناشدوخ  نابز 

ص 230. مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  - 1
ص 199. مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  زا  یندینش  ياهناتساد  - 2

ص 261. ج 50 ، راونالاراحب ، - 3
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.تسا هدیدن  ار  وا  یسک  هتـشادن و  سامت  یـسک  اب  زین  ردپ  تافو  ماگنه  ات  هدش و  ّدلوتم  هنیدم  رد  ناشیا  متفگ : .مدش  تفگـش  رد 
كرابت و دنوادخ  دومرف : درک و  نم  هب  ور  ترـضح  هک  متفگ  یم  دوخ  اب  ار  نانخـس  نیا  تسا ؟ هتخومآ  اجک  زا  ار  ملع  نیا  سپ ) )

ثداوح اهرمع و  تدـم  اـه و  بسن  ییاسانـش  اـه و  تمعن  ملع  دـهد و  یم  زاـیتما  نارگید  زا  تهج  ره  رد  ار  دوخ  تّجح  یلاـعت ،
.دوبن (1) یقرف  نارگید  تّجح و  نایم  دوب ، نیا  زا  ریغ  رگا  دزومآ و  یم  وا  هب  ار  راگزور 

ص 598. نایاوشیپ ، ياه  ییوگ  شیپ  رد  - 1
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یسایس هریس  مراهچ : لصف 

هراشا

ینوگانوگ یعامتجا  یسایس ، ياه  تیلاعف  یسابع ، تموکح  هژیو  ياه  تبقارم  اهراشف و  دوجو  اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
: زا دنترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  داد  ماجنا  یفارحنا  راکفا  اب  هزرابم  مالسا و  ظفح  يارب 

یسایس هنایفخم  ياه  تیلاعف 

ار یـسایس  يّرـس  ياه  تیلاعف  هلـسلس  تفالخ ، هاگتـسد  ياه  لرتنک  اه و  تیدودـحم  یمامت  دوجو  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما 
رود هب  رابرد  ناسوساج  بقارم  رادیب و  مشچ  زا  یتاعالطا ، يراک و  ناهنپ  فیرظ  رایسب  ياه  هویـش  شنیزگ  اب  هک  درک  یم  يربهر 

.دوش یم  هدنسب  هنومن  ود  رکذ  هب  راصتخا  تیاعر  يارب  .دنام  یم 

هیلع ماما  يزور  دـیوگ : یم  دوب ، ترـضح  هناخ  مامح  ندرک  مرگ  یـشک و  مزیه  رومأـم  هک  ماـما  رازگ  تمدـخ  دوسا : نب  دواد  . 1
ربب دیعـس  نب  نامثع  دزن  ریگب و  ار  بوچ  نیا  دومرف : داد و  نم  هب  رد  هیاپ  دننام  یتفلک  دنلب و  رّودم و  بوچ  تساوخ و  ارم  مالـسلا 
رانک ار  ناویح  تساوخ  نم  زا  اّقـس  تسب ، ارم  هار  وا  رطاق  .مدروخرب  اّقـس  هب  هار  رد  .مدش  هناور  متفرگ و  ار  بوچ  نم  .هدـب  وا  هب  و 
ییاه همان  هب  ممشچ  مدرک ، هاگن  ار  نآ  یگتسکش  لحم  هک  یماگنه  .تسکش  بوچ  .مدز  رطاق  هب  مدرک و  دنلب  ار  بوچ  نم  .منزب 

شحف نم  هب  اقس  متشگرب و  تعرس  هب  هتفرگ و  لغب  ریز  ار  بوچ  .دوب  بوچ  لخاد  رد  هک  داتفا 
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یم ترورس  اقآ و  تفگ : دمآ و  ملابقتسا  هب  رد  هناتسآ  رد  ماما ، رازگ  تمدخ  یسیع ، مدیسر ، ماما  هناخ  رد  هب  یتقو  .تفگ  ازسان  و 
هک ینک  یم  يراـک  ارچ  دومرف : ماـما  تسیچ ؟ بوچ  لـخاد  متـسناد  یمن  متفگ : یتسکـش ؟ ار  بوـچ  يدز و  ار  رطاـق  ارچ  دـیوگ :

ریگب و ار  دوخ  هار  دیوگ ، یم  ازسان  زین  ام  هب  یسک  يدینـش  رگا  .ینک  يراک  نینچ  نیا ، زا  دعب  ادابم  يوش ؟ یهاوخرذع  هب  روبجم 
یم ام  هب  تیاهراک  شرازگ  نادب  نکب و  ار  دوخ  راک  طقف  وت  .میرب  یم  رـس  هب  يدـب  راید  رهـش و  رد  ام ، .نکن  هرجاشم  وا  اب  ورب و 

.دسر (1)

رایسب صخش  هک  دیعس  نب  نامثع  يارب  درک و  يزاساج  بوچ ، نایم  ار  يّرس  ياه  همان  دانـسا و  ماما ، هک  دهد  یم  ناشن  هیـضق  نیا 
تسا و اـهنیا  لاـثما  ندروآ و  مزیه  شراـک  هک  دوب  هتـشاذگ  ماّـمح  رومأـم  هدـهع  رب  زین  ار  راـک  نیا  .داتـسرف  دوب ، يداـمتعا  دروـم 

.دوش شاف  زار  نیا  دوب  کیدزن  وا ، یطایتحا  یب  رثا  رب  دنچره  .دزیگنا  یمنرب  ار  یسک  نظءوس 

یم تیلاعف  یشورف  نغور  شـشوپ  ریز  رد  دوب ، ماما  نارای  نیرت  یمیمـص  نیرت و  کیدزن  زا  یکی  هک  يرْمَع » دیعـس  نب  نامثع  . » 2
وا دنداد و  یم  وا  هب  دنهد ، لیوحت  ماما  هب  دنتساوخ  یم  هک  یهوجو  لاوما و  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  ناوریپ  نایعیـش و  .درک 

.دندناسر (2) یم  ماما  هب  نغور ، ياه  کشم  اه و  فرظ  رد  اهنآ  نداد  رارق  اب 

هعیش مهم  رصانع  لاجر و  هیجوت  تیوقت و 

يارب هزرابم  ياه  یتخس  ربارب  رد  هعیش  مهم  لاجر  یسایس  هیجوت  تیوقت و  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  یـسایس  تیلاعف  نیرت  بلاج 
یم شیوخ  ياه  ییامنهار  اب  ماما  دندوب ، يرتشیب  راشف  رد  هعیش  گرزب  ياه  تیصخش  هک  اجنآ  زا  .دوب  عیـشت  ياه  نامرآ  زا  عافد 

، یعامتجا ریطخ  تیلوئـسم  دنناوتب  ات  دـبای  ینوزف  اه  یتسدـگنت  اهانگنت و  اهراشف ، ربارب  رد  نانآ  یهاگآ  يرابدرب و  نازیم  دیـشوک 
.دنهد ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  ینید  فیاظو  یسایس و 

اـه و هیـصوت  ناـیب  زا  سپ  هعیـش ، گرزب  ياـهقف  زا  یمق ؛» هیوباـب  نب  نیـسح  نب  یلع   » هب يا  هماـن  رد  مالـسلا  هـیلع  يرکـسع  ماـما 
نک و ربص  : » دنک یم  يروآدای  نینچ  مزال ، ياهدومنهر 

ص 427. ج 4 ، بقانم ، - 1
ص 158. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 2
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.تسا جرف  راظتنا  نم  تما  لامعا  نیرترب  تسا : هدومرف  ربمایپ  هک  شاب  جرف  رظتنم 

نیمز هک  هداد  تراشب  ربمایپ  هک  یـسک  نامه  دوش ؛ رهاظ  مهدزاود ، ماما  مدنزرف ، ات  دوب  دنهاوخ  هودنا  مغ و  رد  هتـسویپ  ام  نایعیش 
.دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  مه  درک ، دهاوخ  رپ  لدع  طسق و  زا  ار 

زا یـسکره  تسادـخ و  نآ  زا  نیمز  .هدـب  ناـمرف  ربـص  هب  زین  ارم  نایعیـش  نک و  ربـص  نم ، هـیقف  داـمتعا و  دروـم  درم و  گرزب  يا 
تاکرب ادخ و  تمحر  مالس و  .تسا  ناراکزیهرپ  ِنآ  زا  اهنت  وکین ، ماجرف  .دهد  یم  رارق  نآ  مکاح )  ) ثراو دهاوخب ، ار  شناگدنب 

.داب (1) نایعیش  همه  وت و  رب  وا 

دوخ شیپ  دعب  یلو  مدرک ، هوکـش  یتسدگنت  رقف و  زا  متـشون و  يرکـسع  ماما  هب  يا  همان  دیوگ : یم  نومیم » نب  نسح  نب  دـمحم  »
هدـنز زا  رتهب  ام  اب  ندـش  هتـشک  تسا و  نارگید  اـب  يرگناوت  زا  رتهب  اـم ، اـب  رقف  هک : هدومرفن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رگم  متفگ :

.تسا ام  نانمشد  اب  ندنام 

زا یهاگ  دـنک و  یم  راتفرگ  رقف  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  دوش ، داـیز  اـم  ناتـسود  ناـهانگ  هاـگره  تشون : خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یناسک يارب  ام  .تسا  نارگید  اب  يرگناوت  زا  رتهب  ام  اب  رقف  يا ، هتفگ  دوخ  شیپ  هک  نانچ  مه  .درذگ  یم  رد  نانآ  ناهانگ  يرایسب 

زا تاجن  يارب   ) هک میتسه  یناسک  رادهگن  ام  .میرون  دنیوجب ، تیاده  ام  زا  هک  یناسک  يارب  و  میهاگهانپ ، دنوش ، هدنهانپ  ام  هب  هک 
ام هار  وریپ  هک  یـسک  تسام و  اب  ادـخ ) هب  برقت   ) دـنلب هبتر  رد  درادـب ، تسود  ار  ام  سکره  .دـنوش  یم  لـسوتم  اـم  هب  یهارمگ )

.تفر (2) دهاوخ  شتآ  يوس  هب  دشابن ،

ص 425. ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 1

ص 435. ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 2
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یسانش هشیدنا  موس : شخب 

هراشا
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مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  ياه  همان  : لوا لصف 

هراشا

شور رد  يرادیاپ  هب  ار  نانآ  تفگ و  یم  خساپ  ار  نابطاخم  یتدـیقع  ياه  لزلزت  لیـصا ، مالـسا  نییبت  اب  شیوخ  ياه  همان  رد  ماما 
.دوش یم  هراشا  اه  همان  نیا  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  .دوب  دوخ  ناوریپ  یهقف  لئاسم  يوگباوج  زین  یهاگ  دناوخ و  یم  ارف 

یعرش ياه  شسرپ  هب  خساپ 

چیه زا  دوب  یبتک  تروص  هب  رتشیب  یسابع ، تموکح  يریگ  تخس  لیلد  هب  هک  یعرـش  ياه  شـسرپ  هب  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.درک یمن  راذگورف  یتفارظ  تقد و 

كرابم هاـم  ياـضق  هزور  زور  هد  وا  زا  هک  دریم  یم  يدرم  تشون : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هب  رافـص » نسح  نب  دـمحم  »
خـساپ رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دننک ؟ اضق  ار  هزور  زور  جنپ  کی  ره  دنناوت  یم  ود  نآ  ایآ  .دراد  ثراو  ود  تسا و  هدـش  توف  ناضمر 

...اءاش (1) نا  .دنک  یم  ءاضق  ییاهنت  هب  ار  هزور  زور  هد  تیالو ، باب  زا  نانآ  نیرت  گرزب  تشون :

هب مکاح _  ناطلـس و  زا  يروتـسد  نودـب  كانرطخ _  ياهاج  رد  ار  یناوراک  تظافح  یناـبهگن و  يدرم  دـسرپ : یم  نینچمه  يو 
دناوت یم  وا  تسا و  حیحـص  دادرارق  نیا  ایآ  .دنوش  یم  وا  هب  نّیعم  یغلبم  تخادرپ  دـهعتم  نایناوراک ، لباقم  رد  دریگ و  یم  هدـهع 

قح دشاب ، هدرک  هلفاق  يرادـساپ  هدامآ  یفراعتم  غلبم  ربارب  رد  ار  دوخ  رگا  داد : خـساپ  ترـضح  دـنک ؟ تفایرد  ار  هدـش  نییعت  غلبم 
.دنک (2) یم  تفایرد  ...اءاش  نا  ار  دوخ 

ص 98. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 1
ص 106. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 2
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یمق هیقف  هب  يا  همان 

لد هحیار  دیـشخرد و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  زا  تیاـمح  تلیـضف و  ملع و  يداو  رد  هیوباـب  نادـناخ  زا  هک  يدرف  نیتسخن 
نبا  » هب فورعم  هیوباب » نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نسحلاوبا   » راوگرزب خیـش  تخاس ، نیگآرطع  ار  ناریا  مق و  ياـضف  شزیگنا 

.تسا هیوباب »

تهاقف و يالاو  ماقم  رد  یسک  زگره  تشاد و  نانآ  نایم  رد  يا  هژیو  مارتحا  دوب و  رترب  شنایفارطا  نایم  رد  شیوخ ، رـصع  رد  يو 
رد مق و  ناـملاع  ياوشیپ  هموح و  مق و  عجرم  هناـگی  يو  مق ، رد  يرایـسب  نادنمـشناد  دوجو  اـب  نینچمه  .تفرگن  یـشیپ  وا  رب  اوـتف 

.دوب ترضح  نآ  نارای  زا  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رصع 

نینچ هلمـسب »  » هکرابم هیآ  ادـخ و  دای  زا  سپ  نآ ، رد  هک  تشون  هعیـش  رادـمان  هیقف  نیا  هب  همان  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
: دوب هدمآ 

ناگـشیپداحلا هتـسیاب  خزود ، ناتـسرپاتکی و  هتـسیاش  تشهب ، ناراکزیهرپ و  ِنآ  زا  وکین  ماجرف  .تسازـس  ار  نایملاع  يادخ  دـمح  »
یفطـصمدمحم و ادـخ ؛ هدـیرفآ  نیرتـهب  رب  .تسین  راگدـیرفآ  نیرتـهب  زج  ییادـخ  دریگ و  یم  ارف  ار  نارگ  متـس  اـهنت  متـس  .تسا 

.داب دورد  وا  كاپ  نادناخ 

قح هدیدنـسپ  لاعفا  ماجنا  رد  ار  وت  دنوادخ  هک  یمق _  نیـسحلا  نب  یلع  نسحلاوبا  هیقف ، يا  مدامتعا ، دروم  گرزب و  يا  دـعب ، اما 
، زامن نتشاد  اپرب  یهلا ، ياوقت  هب  منک  یم  تیصو  ار  وت  دروآ _  دیدپ  حلاص  ینادنزرف  وت ، لسن  زا  شیوخ  تمحر  هب  دهد و  قیفوت 
، نارگید هانگ  زا  نتشذگرد  هب  منک  یم  هیصوت  وت  هب  دوش و  یمن  هتفریذپ  دنهد ، یمن  تاکز  هک  نانآ  زا  زامن  هک  تاکز ، تخادرپ 

هّقفت ینادان ، ربارب  رد  يرابدرب  یـشوخان ، یـشوخ و  رد  ناشیاه  هتـساوخ  ماجنا  ناردارب و  اب  يدردمه  محر ، هلـص  مشخ ، ندرب  ورف 
همه زا  بانتجا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یقلخ ، شوخ  نآرق ، اب  ینامیپ  مه  اـهراک ، رد  يراوتـسا  نآ ، يریگداـی  نید و  رد 

: دیامرف یم  هبترمدنلب  راگدرورپ  اریز  اه ؛ یتشز 

.دنزاس (1) حالصا  ار  مدرم  نایم  هکنآ  ای  دننک  رما  یفورعم  ای  هقدص  هب  هکنآ  رگم  تسین  يریخ  نانآ  ياهاوجن  زا  يرایسب  رد 

.114 ءاسن : - 1
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داب وت  رب  یلع ! ای  : » درک شرافس  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اریز  بش ؛ زامن  ندناوخ  داب  وت  رب 
راک هب  ارم  هیصوت ي  سپ  .تسین  ام  زا  درامـشب ، کبـس  ار  بش  زامن  هکره  درک _  رارکت  راب  هس  هلمج  نیا  و  ندناوخ _  بش  زامن 

« .دننک نینچ  هد  روتسد  منایعیش  هب  دنب و 

دنهاوخ نیگهودـنا  هراومه  ام  نایعیـش  .تسا » جرف  راظتنا  نم ، تما  لامعا  نیرترب  : » دومرف مرکا  ربماـیپ  اریز  جرف ؛ راـظتنا  داـب  وت  رب 
متس ملظ و  زا  هکنآ  زا  سپ  ار  نیمز  وا  .دنک  مایق  تسا _  هداد  تراشب  ار  وا  روهظ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  مدنزرف _  ات  دوب 

: نوچ دـننک ؛ ربص  ات  هد  روتـسد  منایعیـش  هب  نک و  ربص  گرزب ، يا  سپ  .درک  دـهاوخ  راشرـس  يربارب  تلادـع و  زا  تسا ، هدـش  رپ 
.دوب (1) دهاوخ  ناراکزیهرپ  ِنآ  زا  کین  ماجرف  دنک و  یم  راذگاو  دهاوخب  شناگدنب  زا  سکره  هب  .تسا  دنوادخ  ِنآ  زا  نیمز 

(2) ...تسا .  روای  یلوم و  لیکو ، نیرتهب  اریز  تسا ؛ سب  ار  ام  دنوادخ  .داب  ام  نایعیش  همه  وت و  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و 

.128 فارعا : - 1
صص 273 و 274. ج 4 ، تانجلا ، تاضور  - 2
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تافارحنا رباربرد  : مود لصف 

ناتسرپ هناگود  اب  دروخرب  . 1

یشخب .متفر  اّرماس  رهـش  هب  سپـس  مدوب ، هدرک  هرظانم  وگو و  تفگ  تسرپ  هناگود  يدرم  اب  زاوها  رد  : » دیوگ یم  عیبر » نبدمحم  »
.دوب هتفریذپ  ار  نآ  ملد  دوب و  هتشاذگ  رثا  نم  رب  تسرپ  هناگود  نآ  نانخس  زا 

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  .مدوب  هتـسشن  بیـضخ » نب  دـمحا   » هناخ رد  نم  دوب ، تقو  هفیلخ  اب  مدرم  یمومع  تاـقالم  هک  يزور  رد 
نم .درف » اتکی و  تساتکی ؛ ادخ  : » تفگ درک و  هراشا  نم  هب  شا  هبابس  تشگنا  اب  تسیرگن و  نم  هب  دش ، دراو  هفالخلاراد  زا  مالسلا 

.مداتفا (1) نیمز  رب  مدش و  شوه  یب  هک  متفرگ  رارق  ریثأت  تحت  وا  راتفگ  تمالس و  تیعطاق و  ربارب  رد  نانچ  نآ 

هیفقاو اب  دوخرب  . 2

.دنتـشادن لوبق  ار  يدـعب  ناماما  دـندوب و  دـقتعم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ات  ینعی  ناماما ؛ زا  نت  تفه  ییاوشیپ  هب  هّیفقاو  کـهورگ 
هرابرد ناترظن  : » تشون مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  يا  همان  رد  ناریا ) برغ  یناتسهوک  دالب   ) لبج لها  زا  باحصا  زا  یکی 

»!؟ دییوج یم  يرازیب  اهنآ  زا  ای  دیناد  یم  دوخ  زا  ار  نانآ  ایآ  تسیچ ؟ هیفقاو 

.يوجب يزازیب  وا  زا  دنکن ، تمحر  ار  وا  ادخ  ینک ؟ یم  محرت  تیومع  هب  ایآ  : » تشون خساپ  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

زگره ورن و  اهنآ  هزانج  عییـشت  يارب  .نکن  تدایع  ناشنارامیب  زا  وشن و  تسود  نانآ  اب  .مرازیب  هیفقاو  هورگ  زا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  نم 
.دنیازفیب دوخ  دزن  یماما  ای  دننک  راکنا  تسا ، هدش  بوصنم  دنوادخ  يوس  زا  هک  ار  یماما  هاوخ  ناوخن ، زامن  نانآ  هزانج  رب 

ص 511. ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
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يوس زا  هک  ار  ماما  رفن  کی  هک  یسک  تسا و  نیتسخن  ناماما  هدننک  راکنا  دننام  دنکراکنا ، ار  رخآ  ناماما  ام  زا  یکی  هک  سک  نآ 
(1) تسا .» ام  تماما  رکنم  هدننک و  ضقن  دننامه  دیازفیب ، تسا  هدشن  نییعت  ادخ 

هضّوفُم اب  دروخرب  . 3

نیا زا  کی  چـیه  اب  دوب و  هنوگ  نیمه  زین  دـندوب _  تالُغ  زا  یهورگ  هک  هضّوفم _  کهورگ  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
.تسج (2) یم  يرازیب  اهنآ  زا  درک و  یم  دروخرب  نانآ  اب  تیعطاق  لامک  اب  ناشیا  .درک  یمن  شزاس  اه  هورگ 

نایفوص اب  دروخرب  . 4

دوخ هتفیرف  ار  یعمج  ییامندوخ ، يرگ و  یفوص  اب  لاله » نب  دمحا   » مان هب  یصخش  دیسر  ربخ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  .دـنک  یم  فرحنم  ار  نانآ  دزات و  یم  نایعیـش  هشیدـنا  هدـیقع و  رب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  مان  هب  هتخاـس و 
دننک یفرعم  راک  تسرد  ار  وا  دنتساوخ  یم  یخرب  هکنیا  اب  .تسا  يداقتعا  ناراذگ  تعدب  زا  وا  هک  تفایرد  قیقحت  زا  سپ  مالـسلا 
يارب تیعطاق  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تسا ، هتفر  هکم  هب  جـح  ماجنا  يارب  هدایپ  ياـپ  اـب  راـب  يو 45  هک  دـنتفگ  یم  و 

«. دینک يرود  نیغورد  یگتخاس و  یفوص  نآ  زا  : » تشون قارع  رد  شناگدنیامن 

: دومرف ماما  یلو  دنک ، رظندـیدجت  لاله » نب  دـمحا   » هرابرد ماما  ات  دنداتـسرف  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دزن  ار  الع » نب  مساق   » یعمج
دزرمآ و یمن  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  .دیسر  امش  هب  دزرماین _  ار  وا  شیادخ  هک  لاله  نبا  نیغورد _  صخـش  نیا  دروم  رد  ام  رما  »

ياه سوه  قباطم  تسا و  هدرک  تلاـخد  اـم  روما  رد  يأر  دادبتـسا  اـب  اـم  تیاـضر  هزاـجا و  نودـب  وا  .دریگ  یمن  سپ  ار  وا  شزغل 
ار وا  رمع  ام  نیرفن  رثا  رب  دنوادخ  ات  مینک  یم  ربص  ام  .دتـسرفب  خزود  هب  ار  وا  هک  هدرک  هدارا  دنوادخ  .دنک  یم  راتفر  دوخ  یناسفن 

(3) ...دنک .» هاتوک 

ص 19. ج 3 ، همغلا ، فشک  - 1
ص 78. مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  یگدنز  زا  يوترپ  - 2

ص 218. ج 50 ، راحب ، زا  سابتقا  - 3
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مالسلا هیلع  ماما  نانخس  هدیزگرب  موس : لصف 

شناد ملع و  . 1

وا قـح  يادا  رد  هکنیا  زا  مکانـسرت  مهد ، یناـمیااب  دنمـشناد  ملاـع و  هب  ار  نآ  هدـش  يا  همقل  تسا ، نآ  رد  هـچ  نآره  اـیند و  رگا  »
رد هک  مکان  میب  مهدـن ، یبآ  هعرج  زج  ایند ، ياه  تمعن  مامت  زا  ار  یقـساف  لهاج  نادان و  رگا  نآ ، ربارب  رد  .مشاـب  هدرک  یهاـتوک 

(1) مشاب .» هدرک  يور  هدایز  فارسا و  وا  قح 

ناناملسم داحتا  . 2

: دراگن یم  نینچ  ناناملسم  داحتا  هرابرد  يرهز »  » هب يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

دنزرف دننامه  ار  نالاسدرخ  ردپ ، دننامه  ار  نالاسگرزب  .يراگنایب  هداوناخ  کی  دارفا  دننامه  ار  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  وت  هفیظو  »
دـض رب  دناوت  یم  درف  مادک  و  دـنک ؟ ملظ  يرگید  هب  دـناوت  یم  هک  یـضرف  نینچ  رد  .ییامن  ضرف  دوخ  ردارب  دـننام  ار  نالاسمه  و 

؟ دیامن وا  ررض  هب  مادقا  ای  دزاس  شاف  ار  وا  رارسا  ای  درادرب  ماگ  يرگید 

هنوگ نیا  ار  تاهبش  نینچ  يراد ، يرترب  ینامیا ، ناردارب  رگید  رب  وت  هک  دیامن  داجیا  ههبش  وت  داهن  رد  تساوخ  ناطیش  رگا  يرهز ،
.تسا هتسج  یشیپ  تاّربم  تاریخ و  ماجنا  هب  نم  زا  رت  شیپ  یلیخ  وا  وگب  .تسوت  زا  رت  لاسگرزب  دوخ  وا  هک  روآرد  دوخ  نورد  زا 

هانگ باکترا  هب  وا  زا  رتدوز  یلیخ  نم  وگب  تسوت ، زا  رت  لاسدرخ  مه  رگا 

ص 122. مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  - 1

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هژیو  یتبسانم  هتسب  ارماس : www.Ghaemiyeh.comهام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 90 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13152/AKS BARNAMEH/#content_note_82_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:83

نیقی دوخ  ناهانگ  دروم  رد  نم  وگب  تسا ، وت  نس  مه  لاس و  مه  زین  رگا  .تسا  نم  زا  رتهب  وا  سپ  ما ، هدـش  مدـق  شیپ  تیـصعم  و 
؟ ...مهد حیجرت  دوخ  نیقی  رب  ار  دیدرت  کش و  مناوت  یم  هنوگچ  سپ  مراد ، کش  دیدرت و  وا  هانگ  هرابرد  یلو  مراد 

هتشاد ظوفحم  ار  مدرم  بویع  رارسا و  دشاب و  ریزارس  مدرم  رب  وا  ربخ  یکین و  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت  بوبحم  نیرتهب و  نادب !
(1) دزاسن .» شاف  و 

ناوریپ هب  یمایپ  . 3

لها میرح  زا  عافد  هار  رد  ار  نانآ  الاو ، یحیاصن  اب  هدرمـشرب و  ریز  ياهروتـسد  رد  ار  نایعیـش  فیاظو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
يادا ییوگ ، تسار  ادـخ ، هار  رد  شـشوک  نید ، رد  يراـکزیهرپ  یهلا ، ياوـقت  هب  ار  امـش  تسا : هتخاـس  اـناوت  مالـسلا  مهیلع  تیب 
نادب ربمایپ  هک  ناگیاسمه _  اب  بوخ  راتفر  اه و  هدجـس  لوط  دب _  هچ  کین و  هچ  تسا _  هدرپس  امـش  هب  يزیچ  هک  نآ  هب  تناما 

.منک یم  شرافس  تسا _  هدش  ثوعبم 

شوخ مدرم  اب  دشاب و  راک  تسرد  يراد  تناما  دیوگب ، تسار  شیاه  هتفگ  رد  دشاب ، راکزیهرپ  نید  رد  امش  زا  یسک  هک  یماگنه 
هب ار  اه  یکین  .ام  مشچ  راخ  هن  دیشاب  ام  تنیز  .دیـسرتب  ادخ  زا  .دنک  یم  دونـشخ  ارم  نیا  تسا و  هعیـش  وا  دنیوگ : یم  دنک ؛ یقلُخ 

.دینک رود  ام  زا  ار  اه  یتشز  دیروآ و  ام  تمس 

یهلا و صوصنم  باتک  رد  ام  قح  .میتسه  رود  نآ  زا  دوش ، هداد  تبـسن  ام  هب  هک  يدـب  ره  تسا و  ام  رد  دوش ، هتفگ  هک  یبوخ  ره 
نینچ دناوت  یمن  ام  زج  یـسک  .تسا  نایع  راگدرورپ  هلیـسو  هب  ام  تراهط  راکـشآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  ام  دـنویپ 

.نایوگ غورد  رگم  دنک  ییاعدا 

تاولص رد  اریز  دیتسرفب ؛ دورد  مرکا  ربمایپ  رب  دیناوخب و  نآرق  هتسویپ  .دینکن  شومارف  ار  گرم  دیروآ و  دای  هب  ار  ادخ  مان  هراومه 
« .مناسر یم  مالس  همه  هب  مراپس و  یم  ادخ  هب  ار  امش  .دینک  ظفح  ارم  يایاصو  .تسا  هنسح  هد  ادخ  ربمایپ  رب 

ص 126. مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  - 1
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دنم شزرا  دنپ  . 4

تالکشم یگدنز و  اب  ییورایور  يارب  ار  دوخ  باحصا  زا  یکی  راوتـسا ، یتمکح  دنمـشزرا و  يدنپ  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
: درک هناور  نآ 

رد يراـشفاپ  .تسا  هزاـت  يریخ  يزور و  زورره ، رد  هک  نُک  يراددوـخ  تساوـخرد  زا  يراد  لّـمحت  یناوـت و  یم  هـک  اـج  نآ  اـت 
هک دشاب  دوز  ردقچ  .دشاب  دورو  هتسیاش  هک  دوش  هدوشگ  تیارب  يرد  هکنآ  رگم  دنک ، یم  لیاز  ار  یمدآ  راقو  ینیگنس و  بلاطم ،

.دننک فرطرب  ار  وا  جنر  دنریگب و  ار  دنمدرد  تسد 

شیپ هجیتن  بسک  يارب  سپ  دنراد  یتاقوا  بتارم و  اه ، هرهب  .دـشاب  یهلا  تابیدأت  زا  يا  هنوگ  اه ، بیـشن  زارف و  تارییغت و  اسب  هچ 
.دمآ دهاوخ  تتسد  هب  هتسیاش  نامز  رد  تسین ، ترایتخا  رد  هچ  نآ  یبای و  یم  ار  شیوخ  ياه  هرهب  عقوم  هب  هک  باتـشم  نامز ، زا 

هک نکم  باتـش  راک  زاغآ  رد  تیاه  هتـساوخ  ندروآرب  يارب  شاب و  هتـشاد  دامتعا  راگدرورپ  یهاوخریخ  ییاناد و  هب  تیاهراکرد 
.ددرگ یم  هریچ  وت  رب  يدیمون  یگنتلد و 

زا شیب  هک  تسا  يا  هزادنا  ار  شـشخب  دوب و  دهاوخ  یناوتان  فعـض و  درذگب  نآ  زا  رگا  هک  تسا  يّدح  ار  ایح  مرـش و  هک  نادـب 
هزادـنا يریلد  دوش و  یم  هدـیمان  تّسخ  لخب و  ینک ، زواجت  نآ  زا  رگا  هک  دراد  يّدـح  زین  يور  هنایم  داصتقا و  .تسا  فارـسا  نآ 

(1) ...تسا .  یکاب  یب  رّوهت و  نآ  زا  شیب  هک  دراد  يا 

ییورود شهوکن  . 5

: دیامرف یم  ناقفانم  شنزرس  شهوکن و  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

تبیغ هب  وا  سپ  رد  دنک و  یم  یـسولپاچ  دیاتـس و  یم  ار  وا  ینید ، ردارب  روضح  رد  .تسا  نابز  ود  ورود و  مدآ  ناگدـنب ، نیرتدـب 
تنایخ وا  هب  دوش ، راتفرگ  رگا  درب و  یم  دـسح  وا  رب  دـسر ، يریخ  شنمؤم  ردارب  هب  رگا  .دروخ  یم  ار  وا  نت  تشوگ  دنیـشن و  یم 

(2) .دنک » یم 

ص 99. مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  - 1
ص 373. ج 78 ، راونالاراحب ، - 2
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رابرهگ  نانخس  زا 

.دنوش (1) یم  ریلد  وت  رب  هک  نکم  یخوش  دهاک و  یم  ار  تشزرا  هک  نکم  لادج 

تنیز ناکین ، اب  نادب  ینمـشد  ناکین ؛ يارب  تسا  تلیـضف  ناکین ، اب  نادب  یتسود  ناکین ؛ يارب  تسا  باوث  ناکین ، اب  ناکین  یتسود 
.نادب (2) يارب  تسا  ییاوسر  نادب ، اب  ناکین  ینمشد  و  ناکین ؛ يارب  تسا 

نیرتدهاز دهد ؛ ماجنا  ار  تابجاو  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدباع  دـنک ؛ فقوت  ههبـش  ماگنه  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتاسراپ 
.دزاس (3) اهر  ار  ناهانگ  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  هدنشوک  و  دیامن ؛ كرت  ار  مارح  هک  تسا  یسک  مدرم 

.تسوا (4) بلق  رد  میکح  ناهد  ناهد و  رد  نادان  بلق 

.تسا (5) جنر  هیام  نادان  تسود 

.دربن (6) دای  زا  ار  وت  یکین  دنک و  شومارف  ار  وت  هابتشا  هک  تسا  یسک  تسا  تسود  نیرتهب 

.ینک (7) يرود  نآ  زا  یناد ، یم  دب  نارگید  يارب  ار  هچ  نآ  هک  تسا  یفاک  ار  وت  نیمه  بدا ، تیاعر  رد 

.دمآ (8) دهاوخ  دورف  ینامیشپ  نیمزرس  رد  دوش ، راوس  لطاب  بکرم  رب  سکره 

.ینید (9) ناردارب  يارب  ندوب  دنمدوس  دنوادخ و  هب  نامیا  تسا : فاصوا  نیرتالاب  تلصخ ، ود  نیا 

.486 لوقعلا ، فحت  - 1

.487 لوقعلا ، فحت  - 2

.489 لوقعلا ، فحت  - 3

.489 لوقعلا ، فحت  - 4

.489 لوقعلا ، فحت  - 5
ص 379. ج 75 ، راونالاراحب ، - 6

ص 43. هرهابلا ، هردلا  - 7
ص 379. ج 75 ، راونالاراحب ، - 8
ص 374. ج 75 ، راونالاراحب ، - 9
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.دوش (1) یمن  بوسحم  یناسنا  بدا  زا  راتفرگ ، ناشیرپ و  دارفا  ربارب  رد  فعش  يداش و  زاربا 

تشز ار  يو  دنک ، داقتنا  وا  زا  مدرم  راظنا  رد  رگا  دزاس و  یم  هتسارآ  ار  وا  دنک ، تحیـصن  یناهنپ  رد  ار  شا  ینید  ردارب  هک  یـسک 
.دهد (2) یم  هولج 

.دوش یمن  هدرب  دسح  نآ  رب  هک  تسا  یتمعن  عضاوت 

دهاوخن رطاخ  شمارآ  درب ، ورف  ار  دوخ  مشخ  دـناوتن  هک  یـسک  .تسا  يرابدرب  دـننام ]  ] یگنازرف شناد و  تسا و  نمـشد  یناداـن ،
.تشاد (3)

.تسا (4) یبدا  یب ] هناشن  ، ] هدز مغ  تحاران و ]  ] ناسنا روضح  رد  ندرک  ینامداش 

.تسا (5) ینادان  هناشن  اج  یب  لیلد و  یب  هدنخ 

.دوش (6) وا  تمحز  بجوم  هک  نکم  مارتحا  يا  هنوگ  هب  ار  سک  چیه 

(7) ...تسا .  هدرک  دامتعا  امش  هب  هک  یسک  هب  تناما  نداد  سپ  هب  ...منک  یم  شرافس  ار  امش 

ص 374. ج 75 ، راونالاراحب ، - 1

ص 374. ج 75 ، راونالاراحب ، - 2
ص 73. رظانلا ، ههزن  زا : لقن  هب  ص 145 ، ارماس ، دیشروخ  اب  - 3

ص 402. ج 2 ، لوقعلا ، فحت  - 4

ص 398. ج 2 ، لوقعلا ، فحت  - 5

ص 403. ج 2 ، لوقعلا ، فحت  - 6

ص 399. ج 2 ، لوقعلا ، فحت  - 7
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یبدا نوتم  مراهچ : شخب 

هراشا
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دالیم 

یبدا نتم 

ارماس رهم  یب  ياه  هچوک 

هدازرکاذ نیسحدیس 

ِتراـمع یگیاـپ  یب  لاوز و  یتـح  يا ! هنیک  رپ  ياـه  هنیـس  هتـسب و  ياـضف  هچ  امـش ! تماـما  ِنارود  تـشاد ، يا  هـتفرگ  ياوـه  هـچ 
.دیشاب هتشاد  يرگ  نشور  يارب  یلاجم  هغدغد ، یب  ات  دوب  هدشن  ببس  مه  سابع  نادنزرف  تموکح 

ياه ینار  سوه  عورشمان و  ياه  هتساوخ  هار  رـس  يّدس  ار  امـش  داد و  یم  ناشرازآ  نات ، یتوکلم  روضح  هک  ینامدرمان  رایـسب  هچ 
.رگید ياه  نییآ  ناوریپ  ناکُرت و  ات  هتفرگ ، سابع  ینب  زا  دندید ، یم  دوخ  تیاهن  یب 

.درک یم  غورف  یب  ار  ناشسوناف  يوسوس  امش ، دوجو  باتفآ 

.تخاس یم  لدبم  يا  هناریو  هب  ار  ناشیاهوزرآ  خاک  ناتمالک ،

مالعا يارب  هک  یماگنه  ارماس ، رهم  یب  ياه  هچوک  زا  ناتروبع  یتح  .دـش  یم  هبنپ  دـندوب ، هتـشر  گنرین  غورد و  اب  اه  لاس  هچ  ره 
.تخادنا یم  هرامش  هب  ار  ناشسفَن  دنازرل و  یم  ار  ناشلد  دیتفر ، یم  تموکح  دزن  روضح ،

اه هنییآ  أدبم 

نابزرم ریما 

زا تعاط ، ترثک  زا  ناج ، يالج  زا  هتخورفا  رب  نیبج  ماما  كولس ، ياه  هیناث  ماما  هام ، نیمهدزای  هراتس ، نیمهدزای  زورما ؛ دیآ  یم 
.عوشخ جوا 
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.تماما لیدب  یب  لصا  ینعی : قشع ؛ ینعی : نسح  تسا و  نسح  وت  مان  و 

؟ دنکارپب تسا ، يراج  وت  يادر  نماد  زا  هک  نانچ  نآ  ار  سای  ياه  لُگ  يوب  دناوت  یم  نیچرپ  مادُک  اهزور ! نیا  یبآ  ياقآ 

؟ دشاب هتشاد  رون  هزادنا  نیا  ات  دناوت  یم  تسد  مادک 

؟ دشخرد یم  دراد  هنوگ  نیا  هک  تسا  يولع  رتخا  مادُک  دوجو  زا  نشور  تما ، هدننک  تیاده  هناخ 

! باتب رت  نشور  باتهم ! باتب 

یهاوخن باتزاب  تسا  يداه  هناخ  كدوک  دنلب  یناشیپ  رد  هک  ار  قشع  هرهچ  لامک  زا  هرذ  کی  وت  اّما  باتب ؛ یهاوخ  یم  ردقچ  ره 
.درک

.تسا يواسم  ناراب ، زا  اه  هدنرپ  همه  مهس  اجنیا 

.دید ناوت  یم  ار  رارسا  همه  اجنیا 

.تسا نشور  یباتفآ  تیالو ، دراد و  روضح  تماما ، دراد ، همادا  تلاسر ، دوش ؛ یم  انعم  تدابع  اجنیا 

.شمارآ باتفآ  نیرت  گرزب  ردپ  دش و  دهاوخ  اه  هنیآ  ماما  زور ، ادرف  هک  دچیپ  یم  یکدوک  ياه  مدق  ياپ  يادص 

؟ ارماس يراد  هچ  دنق  زا  رت  نیریش 

! دادغب نک ، نیریش  ار  رهش  ماک 

! قارع زیرب ، یسراپ  دنق 

.وت ياهدنخبل  نتفگ  يارب  دروآ  یم  مک  رعش ،

.تساه هتفگان  زا  راشرس  توکس ، دوش و  یم  مک  فرح ،

شناردپ و لباقم  رد  تسا ؛ هدرک  هدجـس  شا  هناخ  رد  باتفآ  راب ، هدزای  هک  ییارـسب  یـسک  زا  یناوت  یمن  یتقو  بش ! نک  توکس 
.شدوخ

ار دیـشروخ  ترـضح  لامج  اّما  دننک ، یم  ینادـنز  دـنلب  ياه  هوک  تشپ  ار  باتفآ  درادـن و  ار  رون  لمحت  شافخ ، بش و  دـنچ  ره 
! تسا قشع 
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.دروآ دهاوخ  ام  ینامهیم  هب  ار  ادرف  دیوگ ، یم  حیبست  ددنخ و  یم  هناکدوک  هک  دیشروخ  يادص 

.تلاسر نیرخآ  يارب  تسا  هدمآ  وا 

.دشاب قشع  هدزاود  تعاس  دیشروخ  عبنم  ات  تسا  هدمآ  وا 

.دشاب اه  هنییآ  همه  أدبم  دیشروخ ، ات  تسا ؛ هدمآ  وا 

یحبص ندیبات  اهاط ؛ ناتسلگ  رد  رتابُرلد  یلگ  ندییور  رت ، نوزف  ینـسُح  رد  نسُح  ِلگ  ندیمد  رتزیگنا ؛ لد  يراهب  رد  راهب  نتفکش 
.یبوط نیرولب  هخاش  رب  يا  هراتس  ندیشخرد  یتسه و  قافآ  رد  هدیپس  زا  رتدیپس 

.تساه ییابیز  مامت  هیام  ناج  شدای  یلزا و  نسُح  هب  هتسارآ  شمان  هک  يدولوم »  » هژاو لزغ  تسا  نیا 

یبتجم و ترضح  ربکا » طبس   » لاثم یب  نسُح  روآدای  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  لیدب  یب  ارالد و  لامج  کنیا  و  ... 
شیاتس هب  بل  تانئاک  مامت  هک  تسا  ناشفا  وترپ  نانچ  تسا ؛ هلآ » هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  ترـضح   » نالوسر متخ  راتفر  تحالم 

.دنیاشگ یم 

 « مالـسلا هیلع  يولع  تیـالو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  تلاـسر   » همادا هک  يدولوم  دـنادولوم ؛ نیا  رظتنم  تاـنئاک ، ماـمت  ییوـگ 
هب ار  یتسه  هشوگ  هشوگ  هک  يا  هدش  هداد  هدعو  دراپـسب ؛ جع )  ) دوعوم ترـضح  ياناوت  تسد  هب  ار  لدـع »  » مچرپ ات  دوب  دـهاوخ 

.دناوخ دهاوخ  ارف  ریگارف  یتلادع 

.تسا یهلا  یّلجتم  راونا  ناشفا  وترپ  هک  دشاب  يا  هنییآ  دهاش  مه  زاب  قشع ، هنیدم »  » ات دیآ ؛ یم 

.دشاب راگزور  ناتخب  هایس  يارب  دیپس ، ياهزور  هدنهد  تراشب  ات  دیآ ؛ یم 

.دلسگن مه  زا  نیمز  نامسآ و  دنویپ  ات  دیآ ؛ یم 

هیلع احیـسم  حور  فک ، رب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هزجعم  لد ، رد  مالـسلا  هیلع  لیلخ  تبحم  شود ، رب  یگناقـشاع  يـالوش  دـیآ ؛ یم 
ناج رد  مالسلا  هیلع  بویا  ربص  تسد ، رد  مالسلا  هیلع  نامیلس  متاخ  نت ، رد  مالسلا 
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هیلع نسح  تمارک  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  تقادص  مالـسلا ، هیلع  یلع  تعاجـش  ثراو  ات  بل ؛ رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مّسبت  و 
یسوم تباجن  مالسلا ، هیلع  رفعج  تهاقف  مالسلا ، هیلع  رقاب  تغالب  مالسلا ، هیلع  داجس  تدابع  مالسلا ، هیلع  نیسح  تبالص  مالسلا ،

ياه یبوخ  مامت  ثراو  دشاب ؛ مالسلا ، هیلع  يداه  تیاده  مالـسلا و  هیلع  داوج  تواخـس  مالـسلا ، هیلع  اضر  تعافـش  مالـسلا ، هیلع 
.یتسه

.تسین شناغمرا  قشع ، زج  هک  يراید  زا  شود ؛ رب  قشع  يالوش  دیآ ؛ یم 

رد هک  ییاه  مشچ  هب  ار  تفرعم  غارچلچ  هیده و  نایکاخ  هب  عیبر ،»  » ییافوکـش رد  ار  راهب  ات  یتسه  لصف  نیرت  يراهب  زا  دـیآ ؛ یم 
.دنک هیده  دنشیدنا ، یمن  ادخ  هب  زج  دننیب و  یمن  ادخ »  » زج یتسه  هنییآ 

.دنک یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  هنامداش  رذن  هفوکش  دبس  دبس  نامسآ ، دیآ و  یم 

.تسا هارمه  تیالو  رطع  اب  هک  تدای  يروآدای  اشوخ  الوم !

! زومآ یگنافراع  دوخ ، قشع  میرح  رد  ار  ام  و 

! يدمآ شوخ 

هیدالیم

نایئاضر هیضرم 

«. یبنلا هنیدم   » ناهد رد  اه ، هتشرف  روضح  رطع  دچیپ  یم 

.تسا يراج  رهش  ياه  هناش  يور  ناگتشرف ، لاب  يادص  دنا و  هتفرگ  سای  رطع  هرابود  هنیدم  ياه  هچوک 

.تسا تما  يداه  هناخ  هناخ ،

.دیاشگ یم  مشچ  يوبن ، مسبت  یلزا و  نسُح  هب  نسَح ،» »

.دشاب ربمایپ  مزمز  لالز  ياهراس  همشچ  شخب  موادت  ات  دیآ ؛ یم 

.دشاب ینسح  ناسحا  تمارک و  راد  ماو  ات  دیآ ؛ یم 

.دشاب ینیسح  نینوخ  مچرپ  همادا  شیاه ، هناش  ات  دیآ ؛ یم 
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.دشاب مالسلا  هیلع  داجس  ینالوط  ياه  هدجس  موادت  ات  دیآ  یم 

.دشاب يرقاب  مولع  تغالب  ثراو  ات 
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.دشاب يرفعج  بهذم »  » یقداص و تمکح »  » ربانم سردم  ات 

.دشاب تماقتسا  ربص و  لیدب  یب  هنیآ  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  هنیرید  ياه  جنر  یعادت  ات 

.دشاب يوضر  ییاهنت  مدمه  تبرغ و  هعیلط  ات 

دحوم تما  تیادـه  ینارون  ياه  هناشن  شیاه ، تسد  مالـسلا و  هیلع  داوج  ماما  تواخـس  دوج و  زا  لاـمالام  شا  هنیـس  اـت  دـیآ  یم 
.تسا هدرب  ثرا  هب  ردپ  زا  هک  دشاب 

.دمآ دهاوخ  وا  رهطم  بلص  زا  هک  دراپسب  یسک  تسد  هب  ار  نید  یتشک  ناکس  قشع و  غارچلچ  ات  دیآ  یم 

تلادع شورخرپ  يان 

یناخ میرک  هزمح 

.تسوت نت  زا  يا  هراپ  تلادع 

.منز هسوب  اهدای  هنییآ  رب  مهاوخ  یم  هک  یتقو  نم ، هدید  هب  ینیرتزبس  وت 

.ییارس یم  يدمحم  همغن  تمظع ، تیاهن  رد  یتسیا ، یم  خیرات  دنلب  ماب  رب  بیکشرپ و  هناروبص و  ییآ ؛ یم 

.دننک یم  مایق  تربارب  رد  اهورس  ینیشن ، یم  هک  یتقو  مهدزای ! دیشروخ 

.دهد یم  تداهش  وت  دهز  هب  قشع ، یناوخ ، یم  تونق  هک  یتقو 

.درگن یم  وت  رب  شیوخ  رهم  هرجنپ  زا  هام  دیوگ و  یم  مالس  وت  هب  نامیا  یناوخ ، یم  دهشت  یتقو 

.دنارتسگ یم  اج  همه  رد  ار  ییانشور  وت ، راصق  مالک 

.دنبای یم  یگدنز  توارط  وت  دای  اب  دنوش و  یم  نشور  وت  دنلب  مان  رون  زا  تانئاک ، همه  هک  دپت ، یم  وت  قشع  هب  ناسنا  هنیس  اهنت  هن 

.دیوج یم  كربت  وت  مان  هب  تلیضف ،

.دنک یم  ؤلألت  وت  مان  دنلب  داکچ  رب  هک  تسا  يرویز  تدابع ،

.دوش یم  راکشآ  وت  دوجو  زا  قالخا  ِتمظع 
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.ینآرق ياه  هیآ  گرزب  رّسفم  ینامحر و  راونا  طبهَم  نایاپ ؛ یب  يایرد  ردپ  ینامیا و  دنزرف  وت  یلع ! كرابم  دوجو  موادت  يا 

 . ...تسوت دنزرف  ییارآ  لگ  رامش  هظحل  ناهج ، و  ... 

.داب راثن  هنارک  یب  یمالس  بیاغ ، لگ  نآ  رب  وت و  رب  دیشروخ ، نآ  رب  وت و  رب  کنیا 

دش نشور  غارچ ، نیمهدزای 

يدابآدوواد هموصعم 

.دندش يراج  تیاه  مدق  در  زا  تقادص ، ياه  هناخدور  يدمآ و 

.ار رامش  یب  ياه  هرجنپ  دیشاپ ، یم  رون  تهاگن ،

.یقشع هموظنم  هراتس  نیمهدزای  وت ، .دنام  هریخ  ار  تنامشچ  یبآ  دز و  یخرچ  نامسآ ،

.درک یم  همزمز  ار  رون  تکربتم ، ياه  بل  دوب و  تیاده  ناراب  ار  لهاج  يریوک و  ياه  لد  تمالک ،

.دناوت یمن  ریسفت  يدیشروخ  چیه  ار  تا  هشیدنا  يانشور 

ساـکعنا هب  ار  ناـهج  ياـه  بآ  تا ، یـسوباپ  هب  اـه ، هنیآ  يدـمآ و  دـناشوپ ؛ هفوکـش  ناراـب  ار  هنیدـم  ياـه  هچوـک  يدـمآ و  وـت 
.یشاب تیالو  غورفرپ  غارچ  نیمهدزای  ات  يدمآ ، .دنتساخرب 

دیشروخ نیمهدزای 

یجنپ هجیدخ 

، ...رون تسا و  قوش  هچراپکی  هنیدم  دنوش : یم  لزان  شرف  هب  شرع  زا  هتشرف ، جوف  جوف  .تسا  راشرس  کیالم  لاب  زاوآ  زا  نامسآ 
هب ار  تشهب  هک  تسا  مالسلا  اهیلع  همطاف  مّسبت  تسا ، هدیچیپ  كالفا  هرتسگ  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  دنخبل  میمش 

.تسا هدروآ  قوش  هب  ار  ملاع  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  هدنخ  نینط  ...دراد  یماو  صقر 

.تساه يداش  مامت  زاغآرس  درد ، نیا  ایند ، ياه  یشوخ  مامت  زا  رت  هوکشاب  يدرد  تسا ؛ هتسشن  قوش  هب  ار  ینیریش  درد  ثیدُح ،
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باختنا نیا  هتـسیاش  وت  اهنت  نز ، همه  نیا  نایم  ثیدُـح ... ! لابب ، دوخ  هب  .يدـنوادخ  هدـیزگرب  وت  هک  راوگرزب ، يوناب  شاـب ، مارآ 
هناقشاع ات  دش  ینامسآ  وت  دوجو  ...تسوت  نآ  زا  گرزب  راختفا  نیا  لابب ! دوخ  هب  تماما ...! ردام  یشاب و  تماما  سینا  هک  ...يدوب 

زاغآ درد ، نیا  هدیشک ! دق  وت  تعـسو  رد  هک  تسا  ّدلوت  کی  گنهابرـض  درد ، نیا  .ار  تیالو  راد  هلابند  هراتـس  دریگب ، شوغآ  رد 
!؟ تسا هدش  وت  بیصن  گرزب  تداعس  نیا  هک  یتسین  لاحشوخ  ثیدُح ! .ینامسآ  بتکم  کی  ...تسا ، بتکم  کی 

.يدنارورپ ار  تیالو  رهوگ  راو ، فدص 

.دش تماما  باتفآ  نیمهدزای  قرشم  وت ، دوجو 

 . ...دنز یم  مدق  مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  هناخ  رد  تشپ  هنابات ، یب  نامز ،

 . ...تسا يا  هیرگ  شوخ  يادص  ندینش  رظتنم  هناربص ، یب  داب ،

.دنا هدروآ  نوریب  بآ  زا  رس  نایهام ، دنا ، هدناباوخ  شوگ  اه ، هدنرپ 

...هدنامن يزیچ  ...دننک ، یم  يرامش  هظحل  ار  دوعوم  هظحل  همه ، همه و  شرف ، ات  شرع  زا  كالفا ، ات  كاخ  زا 

 . ...تسا کیدزن  رایسب  سّدقم  هظحل  نآ 

! تماما دنلب  هدیصق  علطم  تسیرگ ، و 

! روهظ باتک  يابفلا  تسیرگ ، و 

.تمصع ترتع و  هوکشاب  دادتما  تسیرگ ، و 

قوش هب  ار  ماما  هوکـشاب  دورو  ملاـع ، تفرگ و  ندـیزو  راـید  هب  راـید  ار ، شنتفکـش  ربخ  دـش و  قاتـشم  ار  شا  هیرگ  يادـص  داـب ،
.تسشن

.دراد تراهط  ترتع و  رد  هشیر  هک  هبیط  هرجش  زا  يا  هخاش  ریظن و  یب  یتلاصا  اب  دمآ ؛

.دش سلجم  هام  دیشخردب و  يا  هراتس 

.ریظن یب  نسُح ، رد  تسا  مالسلا  هیلع  نسح  هک  نامه  دمآ ؛

.ام مشچ  يایتوت  تیاپ  كاخ  يا  ، يدمآ شوخ 
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دوعوم لامج  هنیآ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

«. دراذگ یم  شیامن  هب  ار  تقلخ  ریوصت  نیرتابیز  زورما  قشع ، و  »... 

.دوش یم  تاولص »  » ِرطع زا  هدنکآ  اه  هظحل  دریگ و  یم  ارف  ار  هنیدم »  » ياضف یناثلا ،» عیبر   » ياه لگ  میمش 

.دز دهاوخ  دنویپ  هدرتسگ ، تفگش و  يراظتنا »  » اب ار  شندمآ  هک  يراظتنا  تسا ؛ راظتنا  نایاپ  کنیا  ار  تماما »  » هناخ

رطع قرغ  دیامن ؛ روش  يداش و  قرغ  ار  هنیدم  ِيارـس  تبرغ  ات  بل _  رب  هفوکـش  رطع  اه _ ، ناشکهک  يوس  نآ  زا  دیآ  یم  یـسک 
.روضح

.تسا نامز  ییارقهق  ناتسکیرات  رد  عولط »  » همادا هک  دیآ  یم  یسک 

.دش دهاوخ  یّلجتم  اه  هاگن  مامت  رد  يزور  هک  یقح  دسرب ؛ شیوخ  نیتسار  قح  هب  ناسنا ،»  » ات دیآ  یم  یسک 

هدنهد تاجن  شتیالو ، ِيامن  قح  ناماد  رد  دوب و  دهاوخ  نیسپاو »  » و نیتسخن »  » ياهرواب ِدنویپ  رد  یفطع  هطقن  هک  دیآ  یم  یـسک 
! داد دهاوخ  شرورپ  ار  جع » » یلزا دوعوم  یقیقح و 

، هلآ هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ترضح  زا  و  هلآ » هیلع و  هللا  یلص  متاخ   » ات مالسلا »  هیلع  مدآ   » زا تسا ؛ ریخ »  » همادا هک  دیآ  یم  یسک 
(«! جع  ) يدهم مظعالا ، هّللا  هیقب  ترضح  « ؛ ریخ ِیقیقح  ثراو  ات 

« نایـسابع  » تلاهج يانکیرات  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يولع  تیالو  غارچلچ  تسا و  نامز  دبلاک  رد  تقیقح ،»  » حور هک  دیآ  یم  یـسک 
.درک دهاوخ  نشور 

.تسییابیز تفگش  هیام  نورد  توارط و  تلع  ار  یناثلا  عیبر  هناراهب  هک  دیآ  یم  یسک 

هزات نمچ  هزات و  لگ  هزات و  راهب 

رای نودرگرود ، رای و  کلف  رای و  هراتس 

مشچ دیاشگ  وت  راسخر  لگ  رب  هک  نآ  ره 

! راهب ِکشر  رهچ »  » هب يا  دنک ؟ هچ  ار  راهب 
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هدروآ غاب  هب  يروس ، لگ  رگا  تخرد 

! راب دراد  باتفآ  وت ، تماق  لاهن 

! یهلا لامج  هنییآ  يا  دّمحم ، ابا  ای  ناج ، الوم 

.دنا هدش  تهاگن  تباجا  نوتفم  هک  ار  يا  هتفیش  ياه  لد  بایرد  زورما  يدنوادخ ! هوکش  ییابیز و  فّرعم  هک  يرظنم  يا 

« نیـسپاو دوعوم   » ِتمظع هب  ار  وت  دـنا و  هتـسب  تدای  يارّماس »  » هب لیخد  هک  ار  ییاه  تسد  ِتونق  تیاعد ، زبس  تباـجا  رد  باـیرد 
.دنهد یم  مسق 

! الوم ار  نامیاه  تجاح  روآرب 

.تسوت تیالو »  » ياه هنامداش  زا  رپ  اه ، لد  تسا و  هدرک  شیوخ  نوتفم  ار  نیمز  نامسآ و  تدای ، مان و  زورما ، الوم !

.تسا دوعوم »  » ناسر تراشب  شدولوم ، هک  يدیشروخ  عولط  تسا  كرابم  هچ  زورما و  ياه  هنامدای  تسا  زیگنارورغ  هچ 

 ! مالسلا امهیلع  یلع  نب  نسح  ای  دمحمابا ، ای  ناجالوم ،

ار هنیدم  ماشم  تتدالو ،» رطع   » هک هاگنآ  هچ  ارّماس ! رد  هچ  هنیدم ، رد  هچ  تا ؛ یگدنز  ینامـسآ  ياه  هظحل  مامت  رب  دنوادخ  دورد 
.تخادگ ار  ارّماس  هنیس  تتداهش ،» زوس   » هک هاگنآ  هچ  تخاون ؛

.تسا روش  يداش و  زا  راشرس  هک  تنادناخ ؛ ِتاظحل  نیرت  يراهب  وت و  رب  دنوادخ  دورد 

 _ مالسلا امهیلع  دّمحم  نب  یلع  ماما  تیاده _  ماما  ياه  ینامداش  وت و  رب  دنوادخ  دورد 

! تسا هار  رد  هک  يراهب  وت و  رب  دنوادخ  دورد 

.ار تتعافش  ترخآ  رد  ار و  تترایز  ایند  رد  نک  نامیاطع  رظن ! تناتسآ  هب  هتسب  مینادنمدرد ، ناجالوم ،

نسح باتفآ 

یسوط اروح 

.دوش هدوشگ  نامسآ  هار  نیمهدزای  ات  دنهن  یم  نامسآ  هناش  رب  رس  هراتس  هدزای  دنبات ، یم  مهرد  هلعش  هدزای 
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راد هریاد  انعم ، يوترازه  زا  دنک  اشامت  هنییآ ، بآ و  دولوم  نیمهدزای  رد  ار  شیوخ  ندش  ینامسآ  ات  هدیزگ  تریح  تشگنا  نیمز ،
.دیآ یم  قشع  راگرپ  هطقن  تفرعم ،

.دنارتسگ یم  ناسنا  بلق  هرتسگ  رب  ار  یهلا  یتقادص  ریرح  شا ، یبآ  هاگن  ساکعنا 

.دنکارپ یم  رشب  هدز  یطحق  هعرزم  رد  ار  راثیا  ياه  هنیزبس  شتواخس ، هداشگ  ناتسد 

.تسا مالسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  یتشهب  لسن  زا  مهدزای  دولوم  رظتنم  هک  تسا  ینامزرید  اهوزرآ ، غاب 

.دنا هدیشک  دق  نامسآ ، يوس  نآ  ات  ایند  يوس  نیا  زا  رون ، ياه  هسیر 

: دنک ادیپ  یلزا  نسُح  تدالو  هیناث  رد  ار  شدصقم  أدبم و  ات  هدش  هنیدم  يامن  تهج  قشع ، هبرقع 

تسوزرآ مناوارف  دنق  هک  بل  ياشگب  تسوزرآ  مناتسلگ  غاب و  هک  خر  يامنب  »

« تسوزرآ منابات  عشعشم  هرهچ  ناک  ربا  يآ ز  نورب  نسُح ! باتفآ  يا 

ناـهاوخ نامنادرگرـس  هاـگن  تسوت و  مـالک  همـشچ  هنـشت  نامتیادـه  ماـک  هک  شخردـب  رون ! هچره  زا  رتاـبیز  نسح و  باـتفآ  يا 
.تا ینارون  ششخرد 

نامغورف مک  نامشچ  هک  ابیز  لگ  نارازه  زا  رتافوکش  يا  هتفکش و  ون  رازه  ییابیز  زا  رتابیز  يا  نک ؛ افوکش  ار  تکاپ  ياهدنخلگ 
! تسا جاتحم  وت  هاگن  ینامهیم  هب 

، تا ینارون  دـّلوت  ریدـقت  رد  وت  ینامـسآ ! رفاسم  يا  شاب ، تلاهج  رـصع  ناگدز  بش  دـیما  روآ  مایپ  اـه ، كدـصاق  زا  رت  لاـبکبس 
.درک یهاوخ  نایناهج  میدقت  ار  راگزور  دیشروخ 

.میتسه وت  هاگن  ِلگ  نتفکش  جاتحم  ردقچ  ام  يراد و  هریخذ  ار  نامسآ  هاگن  نیرخآ  تا ، ینامسآ  هاگن  رد  وت 

! الوم

! نک نامهیم  روهظ ، روضح و  نشج  رد  زین  ار  ام  شخبب و  هرابود  يروش  ماهلا ، رتخا  دورو  هب  ار  ناملد  هنیدم 

...ات يا  هدمآ 

یجنپ هجیدخ 
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، نیمز ياه  نایرـش  رد  .هدیچیپ  كاخ  هرتسگ  رد  هک  تسوت  زاونلد  يوب  .هنیدم  یلاوح  رد  تسا  يراج  تیاه ، نامـسآ  شوخ  رطع 
.دراد نایرج  تیاشامت  قوش 
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.دنا هتسشن  هفوکش  هب  ار  تندمآ  يابیز  هویش  تخرد ، هایگ و  لگ و  .تسا  هدرک  رعاش  ار  كاخ  تندمآ  هناراهب 

.تسا نادرگرس  تسا  يرید  ار  راظتنا  ياه  هداج  ناهج ،

.امش يوجو  تسج  هب  ایند  دشک  یم  شود  هب  ار  قشع  راب  هلوک 

.دنا هدرک  سح  قشاع  ياه  ناج  ار ، تنامشچ 

.دنا هدش  ناوخ  هنارت  ار  تندمآ  هنیدم ، ياه  هناش  رب  یناثلا  عیبر  ناگدنرپ 

ياه بش  هب  يدروآ  ییانشور  ایند ! لد  هدکمتام  هب  يا  هدروآ  افص  .يا  هدرک  نشور  ار  ناهج  يا و  هداهن  نیمز  ياه  مشچ  رب  مدق 
! یلاها هراتس  یب 

هب زورما ، هتـشگ و  تبوخ  يوب  هب  ار  لزنم  هد  ناـهج ، .دـنک  یم  لزنم  وت  یناـبرهم  ناـبیاس  رد  زورما ، قـشع ، راد ! هلاـبند  هراتـس  يا 
.تسا هدیسر  هناخ  نیمهدزای 

رد یناوخب  راظتنا  هصق  ات  يا  هدمآ  .دیاسایب  تا  ییالو  نما  راس  هیاس  ریز  ییاروها ، يا  هبذـج  رد  اهر  يا  هظحل  ناهج ، ات  يا  هدـمآ 
.ملاع شوگ 

.یسپاولد ياه  نامسآ  رد  يا  هراتس  نوچ  دشخرد  یم  تیاه  مشچ  .دنامن  یلاخ  عولط  زا  نامز  يانکیرات  ات  يا  هدمآ 

و تیالو ، راوید  رب  دنراذگب  تدارا  قشع و  ریت  یلاها ، ات  تمالک  لالز  اب  يا  هدـمآ  .تسا  تسد  زا  رود  ياه  غاب  یناشن  وت ، دـنخبل 
.دریگب ناج  تراتفر  راتفگ و  هیاس  رد  نید  ات  تعیرش ، هتشارفارب  يامن  هب  يوش  نوتس  ات  يا  هدمآ  .دنونشب  قشع  ِّرِس 

.تسا هدناشک  رکفت  وهایه و  هب  ار  ملاع  ناهذا  هک  تسا  یتقیقح  زار  تروضح ، راب  هلوک  رد  مالسلا !  هیلع  دمحم  ابا  ای 

.دور یم  الاب  ملاع  ياه  هناش  زا  هنیدم ،

.دود یم  یناثلا  عیبر  ياه  گر  رد  یقوش  .تسا  هدنام  هریخ  هنادواج  يوهایه  هب  ناهج 

هلیم ات  دنتفیب ، اپ  زا  تنامیا  ریذپان  یگتسخ  ياوه  رد  اه ، « دمتعم  » ات يا  هدمآ  .تسا  هدز  هیکت  وت  دای  ینابرهم  هب  قشع ، لابج  هلسلس 
.دنریگب ناج  تا  هناقشاع  ياه  شیاین  شرابرد  نادنز ، ياه 
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دنیآرد وناز  هب  ینارـصن ، ياه  « سرطف ، » تمالک ییاروها  یتوهال و  هبذـج  رد  ات  هدرپ ، سپ  زا  ینک  شاف  ار  تبیغ  زار  ات  يا  هدـمآ 
.ار نامیا  تدارا و 

.هدنیآ ياه  لصف  يارب  يراکب  سگرن  ياهرذب  عیشت ،»  » ناهذا هرتسگ  رد  ات  يا  هدمآ 

.دشاب نادرگرس  راظتنا  هچوک  رد  ینالوط  ياه  نرق  دشکب  شود  هب  ار  شراب  هلوک  قشع ، هرابود  ات 

يراپسب تجح  نیرخآ  تسد  هب  ار  تناما  ات  يدمآ ،

.دناشن راب  هب  تتیافک  اب  ناتسد  ار  تلادع  ِنیمز 

.دوب یتسار  يزرورهم و  ياه  هرفس  ناشفا  تکرب  تروضح ،

.دنیشنب ریوصت  هب  ار  يدازآ  هوکش  نانچمه  نامسآ ، میربن و  رطاخ  زا  ار  زاورپ  ام  ات  دندرک ، هبرجت  ار  سفق  ياه  هلیم  تیاه ، لاب 

.دوب هدرک  هضبق  ار  مالسا  ناهج  یسابع ، رکفت  ناتسمز  هک  ماگنه  نآ  دوب ؛ دمحم  نید  جورم  تیاه  سفن 

هک ناسنا ؛ تمارک  يرادـساپ  هب  يدروآ ؛ باـت  ار  متـس  ناروک  .يراپـسب  شتجح  نیرخآ  تسد  هب  ار  دـنوادخ  تناـما  اـت  يداتـسیا 
.دوش یم  توالت  نینچ  نیا  قشع ، خرس  هروس 

مهدزیس هیآ 

یجنپ هجیدخ 

روهظ هب  نآرق ، هرابود  ریـسفت  هب  تسا ؛ هدـنام  نیـشنلد  قافتا  نآ  هب  هقیقد  دـنچ  طقف  .دـش  زاغآ  ناگتـشرف  سوکعم  شرامـش  و  ... 
.روهظ گرزب  ِباتک  هّللا  مسب  هب  تماما و  راد  هلابند  هراتس 

.تفکش دهاوخ  تشهب  ثیدح ،»  » نماد رد  رگید  هظحل  دنچ  ات  طقف 

.تسشن دهاوخ  اشامت  هب  ار  راگدرورپ  تمظع  رگید  راب  ناسنا ، دش و  دهاوخ  راشرس  ادخ  نشور  روضح  زا  نیمز 

.دریگ یم  شوغآ  رد  ار  نطاب » هبعک  ، » هنیدم رگید ، هظحل  دنچ  ات  طقف 

.دش هدینش  ییادص 

.تخاون ار  نیمز  نامسآ و  ناج  يدازون ، نیشنلد  گنهآ 
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.درک يراج  ار  نسح  هیآ ، هیآ  ادخ ، دش و  لزان  هرابود  ناسنا  هروس  دمآ ، دورف  نیمز  هب  یحو  هتشرف 

.قشع هناخیم  یقاس  نیمهدزیس  ترتع و  هروس  زا  هیآ  نیمهدزیس  رون ، هموظنم  زا  هقلح  نیمهدزیس  دمآ ؛

.دیشخب نایکاخ  هب  رون ، زا  هرجنپ  رازه  دوشگ و  کلپ 

.دش رتابیز  شنشور  هاگن  روضح  رد  ایند  دوشگ و  کلپ 

.دش يراج  نامیا  ياه  نایرش  رد  تایح ، دوشگ و  کلپ 

.تفرگ ناج  دینش و  ار  شیاه  مدق  گنهابرض  كاخ ،

.دش ینامسآ  درک و  سح  ار  شا  یکالفا  روضح  نیمز ،

.تفرگ هانپ  شا  ینابرهم  نما  هیاس  رد  ناهج ، و 

.دزیخرب فاوط  هب  مالسلا _  هیلع  نسح  دوجو _  هبعک  رود  هب  ات  دیهد  ربخ  ار  هبعک 

! دیامن شیاه  مدق  شرف  ناج ، هدید  ات  دییوگب  ار  هنیدم 

.دشوجب شیاهاپ  ریز  هناقشاع  ات  دیناوخب  ار  رثوک 

.دیامن شمدقم  راثن  ار  شا  ییابیز  مامت  ات  دیهد  هزاجا  تشهب  هب 

.دینشن ریسفت  هب  ار  سّدقم  قیاقد  نیا  تمایق  ات  دیهد  تصرف  نامز  هب 

.تسا هدیچیپ  اه  نامسآ  رد  ناگتشرف ، داب  كرابم  يادص 

.دمآ رس  هب  مغ  قارف و  نارود  دییوگب ، نایعیش  هب 

.تسا روهظ  همدقم  مالسلا  هیلع  دّمحمابا  هک 

.تسا دوعوم  تقیقح  ِيوار  مالسلا ، هیلع  دّمحمابا  هک 

.تسا تبیغ  يابیز  هّصق  زاغآرس  مالسلا ، هیلع  دمحمابا  هک 

ایرد نطب  زا 
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يدابآ دوواد  هموصعم 

تسایرد دایرف  اهدور ، دورستسایرد  دای  قرغ  هنشت ، ریوک  »

« تسایرد دالیم  نامسآ ، يا  خرچبتسا  باتفآ  نشج  هرذ ! يا  صقرب 
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.دیچیپب قشع  ياه  هفوکش  رطع  رد  ار  اه  هیناث  دییارایب و  ار  نیمز 

.دروخ یم  قرو  توکلم ، رابت  زا  يدرم  زبس  ياه  تسد  اب  هعیش ، باتک  لصف  نیمهدزای  کنیا ، هک  دیبوکب  ياپ  دینک و  هلهله 

.تسا هدز  رس  وت  ینامسآ  ياه  مشچ  زا  یناثلا ، عیبر  زور  نیمتشه  هدیپس  هک  یگرزب  يا  يدمآ ، شوخ 

.دزیخ یمرب  صقر  هب  ار  نامز  نیمز و  تا ، هتسجخ  دالیم  شوپدیپس  هنیدم ، ییآ و  یم 

یم فد  رب  دشک و  یم  لِک  تندیسر ، ناوخ  يدولوم  دیشروخ ، دنیوگ و  یم  شابداش  یتوکلم ، يا  هجهل  اب  ار  تندمآ  ناگتـشرف ،
.دبوک

، شناـج فدـص  رد  هـک  ییاـیرد  ریطاـسا ؛ نیمزرـس  رد  ییاـیرد  نـطب  زا  ثیَدُـح ،»  » شوـغآ زا  گرزب ، ییوناـب  ناـماد  زا  ییآ  یم 
.تسا هدورپ  ار  وت  نوچ  ناتلغ  يدیراورم 

ینشور هب  ار  ناهج  ات  دوش  یم  ریزارس  ناشغیتس  زا  زور  ره  باتفآ ، هک  دنا  هلق  ود  تیاه  هناش  تسا و  یهلا  رارـسا  نزخم  تا ، هنیس 
.دناوخ ارف 

سفن رطع  رد  تس  یتشهب  هنیدم  زورما ، دـنمدرد ! بولق  نمأم  يا  هتـسخ و  ياه  ناج  هاگهانپ  يا  راگدرورپ ! تجح  نیمهدزای  يا 
هدنرپ كاخ  نیا  رد  يولع  يدنزرف  روضح  زا  همه  نیا  نامسآ و  هب  نیمز  لاصتا  هارهاش  شا ، یقرـش  ياه  هچوک  روانـش و  وت  ياه 

.دراد تیاکح  زیخ 

! بوخ يا 

نیتـسآ زا  هک  رگید  ییاـسوم  یهد ، یم  تراـشب  نتـسیز  هب  ار  اـم  هدرم  ياـه  لد  تا ، یـسدق  ساـفنا  اـب  هک  يرگید  ياحیـسم  وـت 
.تسیراج تفرعم  رون  تتیموصعم ،

ار دیشروخ  هریشع  ندید  بات  نامز ، روک  بش  ياه  نوعرف  هک  تسا  هنوگنیا  .یبوک  یم  دادبتـسا  لین  رب  هزجعم  ياصع  ییآ و  یم 
.دنرادن

روصحم ناتسمز  نیدالوپ  ياهراصح  تشپ  رد  ار  تماف  هفوکش  حور  تریس ، نازخ  ِناشیدنادرس  هک  یمیـسن  راهب و  هموظنم  نآ  وت 
: هکنیا زا  ربخ  یب  یمخز ؛ ریگنیمز و  ار  تدنلب  ياه  لاب  دنتساوخ و  یم 
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دننک یم  _ه  شیدنا هچ  _و ك_ه  گب اه  _گ  نس «ب_ا 

_ت» سا _ر  تو _ بک _ر  تو _ بک لا ، نود ب_ یت ب_ ح_

.دنک یم  رب  رس  تماما ، رطعم  كاخ  زا  رگید  یلاهن  نینچ  نیا  ییآ و  یم  وت 

قشع هنیآ و  ماما 

يدابآدوواد هموصعم 

!؟ تسا هدرک  شوهدم  نینچنیا  ار  هنیدم  هک  دزو  یم  هچوک  مادک  تمس  زا  سای ، يوب  نیا 

.دنک یم  تسار  دق  ار  شزور  نیمتشه  یناثلا ، عیبر  دیآ و  یم  وا 

.دنیآ یم  ثیدُح »  » ینشور مشچ  هب  نانک  هلهله  نانز و  فد  ناگتشرف ، دخرچ و  یم  نامسآ 

هرجنپ دشک و  یم  سفن  كاخ ، .دننک  یم  قرق  رامش ، یب  یناگراتس  ار  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  يداه   » هناخ ییآ و  یم  وت 
.دشخرد یم  وت  يولع  نامشچ  زا  هک  دنراپس  یم  یباتفآ  هب  لد  رهش ، ياه 

هدودـحم رد  هک  ینآ  زا  رت  گرزب  وت  هچرگ  دـننک ، یم  دایرف  ناهج ، هشوگ  راهچ  رد  ار  تندـمآ  ربخ  اهداب  هنوگچ  نیبب  نک ، هاگن 
.يوش هدینش  ربخ  کی 

.دنناوخ یم  قوش  دورس  ناتخرد ، زارفرب  تدلوت  داب  كرابم  هب  ناگدنرپ  .دنا  هتسب  ترصن  قاط  ار  نامسآ  اه ، نامک  نیگنر 

.دنام یم  نادرگرس  شا  یسک  یب  تهب  رد  نیمز  يدوبن ، وت  رگا  قشع ! هنیآ و  ماما  يا 

.دنیاس یم  اهربا  رب  رس  وت  هناخدور  ششوج  زا  ربونص  رادیپس و  همه  نیا 

.دنسانش یم  بوخ  تباجن ، خرس  ياه  بیس  ار  تقشاع  رابت 

.تسا هداتسیا  نامز  نیمز و  كرات  رب  دنلبرس ، هنوگ  نیا  هک  دراد  ار  وت  هعیش 

.دیاشگ یم  ار  اه  هیناث  لفق  تمان ،

.تسا شتآ  بآ و  هدنهد  یتشآ  تمالک ،

.تسشن هفوکش  هب  وت  ياه  سفن  زا  راهب  راب ، تشه  تسیب و 
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.دوبر نایسابع  نامشچ  زا  ار  تحار  باوخ  تا ، هلاس  شش  تماما 

.يربب دای  زا  ار  تا  یگدنرپ  هک  لایخ  نیا  هب  دندوب  هدرک  روصحم  یسفق  نایم  ار  تیاه  لاب  هک  دوب  نینچنیا 

.دروآرد تراسا  هب  ناوت  یمن  ار  ناج  حور و  یلو  دیاش ، ار  نت  راصح  هک  دنتسناد  یمن  دندیمهف ؛ یمن  ار  تدنلب  هاگن  عافترا  نانآ 

.تسا هتخیوآ  تناقشاع  ياه  لد  باق  رد  تناراب  هراتس  يامیس  زونه  مهدزای ! تجح  يا 

.تسا نیمز  هدازآ  ياه  باتک  هزاریش  تیاه ، نخس  سای  يوب  زونه 

.دنرادرس رب  ار  وت  هیاس  یتسار ، ياه  لخن 

.دنام یهاوخ  اه  هناورپ  نابرهم  نابز  درو  وت 

! داب تناس  هنیآ  هلالس  رب  وترب و  دنوادخ  مالس  دورد و 

راظتنا ردپ 

یجیهم هبادوس 

ياه ینارگن  لد  يروایب و  كاخ  هب  ار  دوعوم  تزبس ، ناماد  همادا  زا  یتسناوت  یم  وت  اهنت  .یـشاب  راـظتنا  ردـپ  یتسناوت  یم  وت  اـهنت 
ینک هدامآ  یقیقح ، ناراهب  ینالوط  تبیغ  يارب  ار  نیمز  هاتوک ، راهب  تشه  تسیب و  رد  یتسناوت  یم  وت  اهنت  .یشخب  نایاپ  ار  ناهج 

ات يدش  زاغآ  هک  دش  بوخ  هچ  .يدمآ  وت  دش  بوخ  هچ  .ینادرگب  راظتنا  کی  دیشروخ ، کی  تمس  هب  ار  اه  لد  نادرگ  باتفآ  و 
سبح و ياه  لاـس  نآ  رد  اـت  يدیـسر  هار  زا  وت  هک  بوخ  هچ  .یـشاب  ببـس  ار  ملاـع  یجنم  زاـغآ  رود ، نادـنچ  هن  ییاـه  لاـس  رد 

ندینـش هب  هنادزد  اه  شوگ  وس  همه  زا  هک  يا  هناخ  رد  شیوخ ، گنت  هناخ  رد  ردـپ  هک  یـشاب  نیمز  ياـهنت  ماـما  يالـست  راـصح ،
.دراپسب وت  رادزار  نامشچ  هب  ار  شیوخ  هار  همادا  دنک و  اوجن  وت  شوگ  رد  ادص  یب  دندوب ، هداتسیا  شرارسا 

.دشیدنا یم  یگدنز  ياه  جنر  نایاپ  هب  دزیر و  یم  نتفر  راب  هلوک  رد  ار  شیاه  یگتـسخ  تحار ، لایخ  اب  ردـپ  يا ، هدـمآ  هک  الاح 
ار رگمتـس  يایند  هنارتوبک ، دناشوپب و  وت  روهظون  ياه  هناش  رب  ار  شتیالو  تماما و  يادر  هک  دراد  باتـش  ردپ  يا ، هدـمآ  هک  الاح 

.نامسآ دصق  هب  دنک  اهر 
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اپ هب  گنرد  یب  اـت  تسوت  هتفخ  هراوهگ  رد  ياـه  مشچ  رارق  یب  دـنک و  یم  اـعد  لـیجعت ، هب  ار  وت  ندیـشک ، دـق  هظحل  ره  رد  ردـپ 
يدرم تئیه  رد  زاغ ، نیمه آ  زا  وت  .تسا  گنت  وت  زاورپ  لاب  يارب  هراوهگ  هک  وش  دـنلب  .يوش  ماـگنهدوز  تماـما  ياـّیهم  يزیخ و 

، هظحل نیمه  زا  .تسا  كدنا  تلاجم  وت  .دنک  ققحم  ار  نیمز  دنلب  ياهایور  شرمع ، هاتوک  حابـص  دنچ  رد  دیاب  هک  يا  هدش  دلوتم 
.دراد یناهن  یقرب  وت  نامشچ  رد  هک  ار  یتسه  نشور  هدنیآ  دننیبب  دنونشب و  ات  .تدنسانشب  ات  تسیاب  ایند  يور  هب  ور 

رد نامدرم  اب  تسا ، راگدرورپ  تانئاک  زاس  هدـنیآ  هک  ار  ییاه  تسد  دـلوت  ربخ  وگب و  نایکاخ  يارب  ار  راظتنا  هصق  ـالاح  نیمه  زا 
؛ تسا هار  رد  وت  تمـصع  لسن  زا  یگرزب  خیرات  نک ! همزمز  مرحم  ياه  شوگ  رد  ار  تدنوادخ  نیتسار  ياه  هدعو  راذـگب و  نایم 

مـالک اـهنت ، ار  شعوقو  زا  شیپ  حرـش  داد و  یناوت  یم  حیـضوت  ار  شروهظ  هعیلط  وت  اـهنت  هک  ریـسفترپ  یتـیآ  لـصفم ، يا  هثداـح 
.دنک زاربا  دناوت  یم  وت  تیالو 

يدرم دنا ، هتخومآ  ناسنا  هب  دـنا و  هدروآ  نابز  رب  لزا ، زا  ینامـسآ  ياه  هدـعو  مامت  ار  شمان  هک  يدرم  .تسوت  دـنزرف  دوعوم ،» »
هب ینک  دزـشوگ  دیاب  ار  میظع » ءابن   » نیا .تسوت  دنزرف  دنا ، هدرک  اعد  دنا و  هدرمـش  هظحل  زاغآ  زا  ناربمایپ ، مامت  ار  شندیـسر  هک 

، ترتع ناگدادلد  .دنا  هدرک  لابند  لسن  هب  لسن  هنیـس و  هب  هنیـس  ار  قح  تیالو  هک  نانآ  مامت  هب  دناوت ، قشع  نایماح  هک  نانآ  مامت 
کی لد ، کی  لسن ، کی  ردق  هب  دوعوم  تدالو  دننادب  دیاب  لوسر ، تیب  لها  ناقـشاع  .دنـسانشب  ار  شیوخ  دوعوم  ردپ  دنراد  قح 

.تسا هدش  رت  کیدزن  هتسجخ ، هیرذ 

ردپ یناوت  یم  وت  اهنت  .یهار  هب  مشچ  زاغآ  ینعی  يدهم ؛ دلوت  قداص  رجف  ینعی  راظتنا ؛ همدقم  ینعی  وت ؛ دالیم  هک  كرابم  تدالیم 
.دزیرب کشا  وت  نامـشچ  عولط  هظحل  نیمه  زا  دیـشروخ ، زاوشیپ  رد  دراذگب و  وت  ناماد  رب  رـس  راگزور  مامت  راذگب  .یـشاب  راظتنا 

هعمج مامت  زورما ، زا  يا و  هدمآ  وت  هآ ! .دنک  سح  ار  نابعـش  همین  راو  سگرن  رطع  وت ، دالیم  میـسن  رد  نونکا ، مه  زا  ناسنا  راذگب 
.دنراد هروش  لد  نیمز ، هیتآ  نهذ  رد  اه 
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رثوک ناشوج  همشچ  موادت 

يداب تهزن 

، شیوخ نییآ  هب  ینیمزرـس  ره  هک  یناـهج  دوعوم  یجنم  نآ  هب  درک ؛ کـیدزن  یلزا  دوهعم  تفـالخ  نآ  هب  ار  اـم  ردـقچ  تندـمآ ،
.دنراپس یم  لد  شهار  هب  دوخ ، یموق  بادآ  اب  دنشک و  یم  ار  شراظتنا 

ندناخرچ مشچ  اب  میدرک  یم  ساسحا  هک  دش  مک  ردق  نآ  تیالو ، ناشکهک  ینامـسآ  رتخا  نیرخآ  ات  ام  هلـصاف  يدـمآ ، وت  یتقو 
.میناباتب ناملد  کیرات  نالاد  رد  دیشخرد ، دهاوخ  دعب  اه  لاس  هک  يا  هراتس  رون  میناوت  یم  تهاگن ، نامسآ  رد 

يراـک ره  هب  تسد  شیوخ ، هدوهیب  شـالت  رد  اـت  درک  یم  راداو  ار  هط  لآ  نیرید  نانمـشد  یتـح  هک  دوب  هتفهن  يزار  تدـالیم  رد 
.دننک هفخ  بش  قمع  رد  شعولط ، زا  شیپ  ار  باتفآ  دنناوتب  دیاش  دننزب ،

هللا هیقب  ادخ و  هریخذ  مامت  يدوبن ؛ مالسلا  امهیلع  هیضرم  يارهز  یضترم و  یلع  لسن  زا  ماما  کی  طقف  ادخ ، نید  نانمشد  يارب  وت 
.دوب هدیچیپ  مه  هب  وت  دوجو  رد 

.لسر متاخ  لسن  ییانام  رب  هدنز  یتجح  دوب و  ربمایپ  رثوک  ناشوج  همشچ  موادت  تدالیم ،

تسا و مدق  کی  طقف  شیاپ  ریز  نیمز  هک  یتسه  يزات  هک  يراوس  ردپ  وت  هک  میناد  یم  بوخ  ار  زار  نیا  ام  دنادن ؛ سک  چیه  رگا 
! هاگن کی  طقف  شرس  يالاب  نامسآ 

میهد یم  تدنگوس  رسپ ، ردپ و  نایم  هتفگان  ياهزار  نآ  هب  سپ  یناهج ؛ رگ  هزجعم  یجنم  ام و  نایم  ینارون  هطساو  نآ  وت  نونکا ،
! يراذگب رای  نیرت  هناگی  نآ  تسد  رد  ار  ام  تسد  هک 

راظتنا هچابید  دلوت 

يوسوم هرهاط  هدیس 

زا يا  هناخ  رون  زا  يا  هقلح  .دوش  یم  ریزارـس  ارماس  تمـس  هب  شرع  ینارون  هچیرد  زا  تاولـص ، رطع  راـظتنا و  حرط  هب  ییاـه  لـگ 
.دروآ یم  رد  یکیرات  بوذ و  زا  ار  اه  ناشکهک  شدوجو ، یگتسجخ  هک  يرون  تسا ؛ هدرک  نشور  ار  ارماس 
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هناخ فاوط  هب  ناش ، یناشیپ  رب  راـظتنا  زا  هتـسب  شقن  یتاـیآ  رگیدـمه و  لاـب  رد  لاـب  طاـشناب ، كاـنحرف و  يا  هرهچ  اـب  ناگتـشرف 
.تسا هدـش  ریوصت  راظتنا  لاس  نایلاس  نآ ، زا  سپ  یناگدـنز و  لاـس  تاقافتا 28  ناشاه  لاب  رب  ییوگ  .دـنیآ  یم  تیادـه  غارچلچ 

رب یبوط  هخاش  نیمهدزای  دـلوت  راختفا  زا  دـیاب  کنیا  تما ، يداه  يرـسمه  راـختفا  زا  سپ  هک  تسا  ثیدُـح  همه  زا  رت  لاحـشوخ 
! وناب نادواج  تیاه  هنامداش  .دلابب  دوخ 

اه هشیدنا  رب  نایسابع  روز  ناقفخ و  زا  يدس  فقـس و  هتفرگارف و  ار  تاداقتعا  دیدرت  کش و  زا  يا  هلاه  هک  ینامز  رد  تسا  هدمآ 
.دوشن یلوتسم  سابعلا  ینب  کیرات  رسارس  نارود  رب  تلاهج  ات  تسا  هدمآ  ِمَلَْقلاَو » ن   » لدِع .دوب  هتخادنا  هیاس 

.دراد هاگن  نازورف  هشیمه  ار  تیاده  هداج  شراوگرزب  ردپ  زا  سپ  ات  تسا  هدمآ 

.دهد هانپ  نامیا  دیشروخ  رد  ار  اه  بلق  دنزب و  رانک  ار  دیدرت  ياهربا  ات  تسا  هدمآ 

.دنا هدز  هقلح  ششناد  درگ  رب  نتخومآ  مسر  هب  هک  دزومایب  ییاه  هناورپ  هب  ار  زاورپ  مسر  ات  تسا  هدمآ 

.دنوش رت  خارف  هراومه  هعیش  ياه  هنارکیب  ات  درامگب  یناب  هدید  هب  ار  ییاه  هراتس  ات  تسا  هدمآ 

.دناهرب رون  زا  راشرس  کین و  يرواب  قطنم و  دیلک  اب  ار  لطاب  دیاقع  نادنز  رد  ناگدشریسا  ات  تسا  هدمآ 

يدنک قاحـسا  نارازه  تاضقانت  خساپ  ات  تسا  هدمآ  .دنک  هلاچم  ار  نایـسابع  متـس  ملظ و  راموط  شا  يولع  ریبدت  اب  ات  تسا  هدـمآ 
.دننزب وناز  شملع  دیشروخ  لباقم  رد  ناگمه  ات  دوشب 

! ار راظتنا  هژاولگ  دنک  انعم  ات  تسا  هدمآ  و  ... 

ملق لالز  منامشچ  هدکاشامت  ناج ! الوم  دیدمآ ، شوخ 

تا هرکیپ  راگدیرفآ ، ملق  .یشاب  نانآ  ِنیمهدزای  وت  دشاب و  ناشوج  تماما ، ناراس  همشچ  نانچمه ، ات  ییآ ؛ یم  رون  يوسارف  زا  وت 
: دروآ درگ  وت  رد  اج  کی  ار  ینعم  هوکش  تروص و  ییابرلد و  درک و  میسرت  نطاب ، رهاظ و  ییابیز  هارمه  هب  ار 
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فرژ ّینعم  نینچ  اب  تروص  عمج 

فرگش یناطلس  زج ز  نکمم  تسین 

.درک یم  شزاون  زین  ار  نازوت  هنیک  یتح  تدوجو ، میسن  تفرگ و  یم  ارف  ار  نمشد  تسود و  دیشروخ ، نوچ  وت ، رهِم 

هن .تخاس  یم  شیوخ  بوعرم  ار  ناهاوخدب  تلالج ، تشاد و  یماو  ینتورف  هب  مه  ار  تنانمـشد  دوب ، ادـخ  گنر  هب  هک  وت  هوکش 
.يدوبر دندوب _  هتساخرب  تراکنا  هب  هکنآ  اب  مه _  ار  نانمشد  ياه  لد  هک  ناتسود ، ياه  لد  اهنت 

دور یم  نورب  ناشفک  زا  دنوش ، ور  هبور  ینامـسآ  یلامج  اب  هک  اج  ره  تسین و  ناشرایتخا  رد  مه  نادـنچ  نایمدآ ، ياه  لد  يرآ ،
.دزادرپ یم  ییابیز  نآ  هراظن  هب  و 

یم وت  ياشامت  هب  زین  نانمـشد  ياه  لد  ناتـسود ، ياه  لد  رانک  هک  يا  هدوب  ینامـسآ  ياه  لامج  نآ  هلمج  زا  وت  ماما ! نیمهدزاـی 
.دنا هدوشگ  یم  تشیاتس  هب  بل  رایتخا ، یب  هدرک و  یم  میظعت  ار  وت  هدمآ ،

تقلخ ریوصت  نیرتابیز 

يوسوم رغصا  یلعدیس 

« یناثلا عیبر   » هناراهب نشج  يداش ، مّسبت  رد  دـنخبل  ياه  هچنغ  ات  هنیدـم ،»  » ار تیاه  لگ  ناصقرب  لگ ؛ رد  لگ  هفوکـش ، رد  هفوکش 
! دننک نیگآرطع  ار 

! دنا ینیمز  قشع  زا  راشرس  ینامسآ و  تمارک  زا  راشرس  هک  ار  اه  لخن  ناوسیگ  ناصقرب 

! دنوارت یم  تاولص »  » تشهب زا  هک  ار  قشع  رگاینخ  میسن  ناصقرب 

! دنتیالو هیاس  زا  هدنکآ  هک  ار  تیانع  ياهربا  ناصقرب 

دـنادرگ و یم  رب  هنیدـم  تمـس  هب  ار  اه  هاگن  مامت  هک  يریوصت  دراذـگ ؛ یم  شیاـمن  هب  ار  تقلخ » ریوصت  نیرتاـبیز  ، » قشع زورما 
.دهد یم  تماما »  » هدعو ار  تلادع  زا  نارگن  ِناهج 

دای و وا ، مشچ  رد  مشچ  تیادـه ، قشع و  ماما  تسا و  هدـنکآ  تیـالو ، ياـبیز  دولوم  نسح ،»  » دوجو رطع  زا  تماـما  هناـخ  زورما ،
! دنک یم  رورم  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  هرطاخ 

.دبوشآ یم  ار  نیمز  ماشم  ناگتشرف ، ِتاولص  رطع  تسا و  نارابلگ  تماما ، موادت  شابداش  هب  تیاده  هناخ  زورما ،

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هژیو  یتبسانم  هتسب  ارماس : www.Ghaemiyeh.comهام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:109

اه نامـسآ  هاگن  رد  ایرد ، لثم  دنا و  ییافوکـش  زا  راشرـس  راهب ، روضح  لثم  یبآ ؛ ياه  هظحل  اه ، هظحل  زبس ؛ ياه  هظحل  اه ، هظحل 
! يراج

ِزبس زورون  نیلوا  هب  دـش و  زاـغآ  كـالَول »  » زبس ثیدـح  زا  هک  یتمظع  تسا ؛ هتـشاذگ  شیاـمن  هب  ار  يولع  تمظع  زورما  قشع ، و 
.دراد یم  هضرع  یکاخ  ناهج  هب  رشب  بلاق  رد  ار  یهللا » هجو   » ریواصت نیرتراگدنام  هک  یتمظع  دش ، دهاوخ  متخ  روهظ ،

.تسا راظتنا »  » ردپ تسا ، جع »)  ) مئاق ترضح   » مایق هطساو  دیآ ، یم  هک  نآ 

شدوجو يامرگ  زا  دنک و  یم  بذـج  دوخ  هب  ار  هار  هدرک  مگ  ناگناورپ  هک  تسا  تیادـه  غارچلچ » نیمهدزای  ، » دـیآ یم  هک  نآ 
! دشخب یم  تفرعم  رون 

.تسا بآ  تباجن  نامیا و  تقادص  نیمز ، تمظع  نامسآ ، هوکش  دیآ ، یم  هک  نآ 

! تسا زیربل  شدای  زا  قشع  افوکش و  شمان  زا  راهب 

دننک وت  راثن  هک  یناج  هدرخ  نالد  یب 

دنشخب ایرد  هب  دنرادن ، هک  یبآ  ِمن 

(1) رَظَْتنُملا .» ِمامِالا  َابَأ  ای  َْکیَلَع  مالسلا  .ْمَعِّنلا  َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  مالسلا  »

.تسا شا  یلازیال  تقلخ  رد  دنوادخ  تردق  هناشن  تشهب و  رطع  زا  هدنکآ  هک  تّدلوت  زبس  ياه  هظحل  رب  مالس 

.دوب تیاده  شبات  زا  راشرس  دیشروخ  نوچمه  اّما  تشذگ ، اه  نادنز  تولخ  رد  هچرگا  هک  تهاتوک  یگدنز  رب  مالس 

.دوب جع )  ) رصع یلو  ترضح  کشا  زا  رپ  ِنامشچ  هراو  هودنا  هللا و  یلا  ریس  رد  وت  تمظع  هناشن  هک  تتداهش  رب  مالس 

.دوب یهاوخ  تعافش  يایرد  هک  يا  هظحل  نآ  رب  دورد 

! شاب نامریگتسد  زورما ، شابداش  هب  ناج ! الوم 

تساه شزرمآ  ِطخ  تعافش  هک  یماقم  رد 

دنشخب (2) انیم  لد  يافص  هب  ناتسم ، ِمرج 

.نانجلا حیتافم  ترضح ، ترایز  - 1
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هوکش نیرت  یقرش 

مادقا ینارماک  مرکا 

.تسا لُماکت  زرم  رد  تماما  ِيابفلا  بشما ،

.تسا یگدنز  ِدالیم  ِدرگلاس  نیمهدزای  ْبشما ،

.رعش ياه  یشوماخ  ِشوگ  رد  دنک  یم  دایرف  ار و  یتسه  هدیصق  ِتیب  نیمهدزای  دیارُس  یم  هام ،

«. ارماس  » ياه هچوک  سَپ  رد  ار  هوکش  نیرت  یقرَش  دنا  هتسشن  هراظن  هب  یتسه  ِتارذ 

.رگید يزاجعا  ياشامت  هب  دنا  هتشارفا  رب  دق  بَش ، ياهراوید  تشپ  زا  اهورس 

.كاخ ياه  نایرش  رد  هدناود  هشیر  ِینارگن  تسا ؛ هتفرگ  نایاپ 

«، نسوس  » ياه هنوگ  ِگربلگ  رب  دتلغ  یم  هک  تسا  کشا  ِمنبش  نیا 

.هتسشن راب  هب  یلع  ِدنزرف  ِرتسگ  هفوکش  ياهدنخبل  عولط  اب  شا  یگدنز  هرمث  هک  یلگ 

.دنباتشب ْثیَدُح »  » ِبیَجن ِنامشچ  ِيرای  هب  نازیرگ  هدزباتش و  دییوگب ، ار  اه  هیناث 

.تسا هدش  سبح  نامسآ  هنیس  رد  داب ، يادص 

.یلع هناخ  ِتوکلم  ِیلاوح  رد  موصعم  یکدوک  هیرگ  ياون  زُج  تسین ؛ ییادص  چیه 

.خیرات نطب  رد  اه  هثداح  نیرت  نیریش  تساه و  یکاپ  ِرّرکم  ثیدح  وت  كدوک  ْثیَدُح !» »

.اه يدرمْدار  ِمامت  ِیناب  تسادرف و  ِمَّسَُجم  ِتلادع  ردپ  وت ، ِزورما  دازون  هک  اشگب  مشچ  ْثیَدُح !» »

«! نسحلاوبا  » ای نک ، هاگن  بوخ 

.دیشک دنهاوخ  شیوخ  اب  زین  دمتعم »  » رومن کیرات و  ياه  نادنز  ِجنُک  ات  ار  وت  ِتلاسر  ِكانبات  ِراونا  موصعم ، ياه  مشچ  نیا 

.تسا هدنامن  یهار  رون ، ياه  هزاورد  ِحتف  ات  هک  شابداش 

.تلاسر ِراوهار  بکرم  رب  ْراوس  يا 
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.انعم ِفقس  رب  هتخیوآ  دوش ، یناشخرد  غارچ  هشیمه ، يارب  تمالک ، ِزاجعا  ات  يدمآ  وت 

.دنوش وت  ِقشع  هداب  زا  تسم  دنشونب و  وت  ِنافرع  ِلالز  ِيوج  زا  رفن  نارازه  ات  يدمآ  وت 

.تسا هدنامن  یهار  رون ، ياه  هزاورد  حتف  ات  هک  ایب 
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یتفگ یم  تسرد  امش 

هدازرکاذ نیسح  دیس 

.دوش داش  یـسک  لد  شندـید  اب  هک  دوبن  ییاج  دـندوب ، هداهن  شیارب  هک  یماـن  فـالخرب  يأَر ،» نم  ّرُـس  ، » یتفگ یم  تسرد  اـمش 
هناخ نحص  شمارآ  نایم  دننیـشنب  یتحار  هب  شنارتوبک  هک  دوبن  ییاج  .یلد  نامهم  رهم ، دشاب و  یبل  نامهم  دنخبل ، هک  دوبن  ییاج 
رگا .دشاب  مدرم  شوخ  راگزور  يزور  دیفـس ، درز و  ياه  هکـس  هک  دوبن  ییاج  .دـنراذگب  بش  شلاب  رب  رـس  تینمااب ، شنامدرم  و 

ناشلد دیشروخ ، ياج  هب  هک  یمدرم  يارب  دوب ؛ ساسا  یب  ياهاعدا  هیاپ و  یب  ياه  هدعو  هب  شوخ  لد  مدرم  يارب  دوب ، یـشوخ  مه 
تقیقح لالز  همشچرس  زا  دنتـسناوت  یمن  دنتـسناد و  یمن  هک  یمدرم  يارب  دندوب ، هدرک  شوخ  يا  هدرم  همین  سوناف  يوسوس  هب  ار 

زا مه  ار  شدوخ  یـصالخ  ناوت  هک  یتکرح  یب  هدـیدنگ  بآ  راـتفرگ  دـندوب ؛ هدـش  بادرم  ِبت  راـتفرگ  ور ، نیازا  .دـنوش  باریس 
.تشادن هکرب  یگنت 

یم رون  يوس  هب  ار  ناش  هداجـس  هک  ییاه  لاهن  جورع  يارب  دوبن  ییاـج  باـتفآ ؛ نادرم  یگدـنز  يارب  دوبن  ییاـج  يأر ،» نم  ّرُـس  »
.دندنارتسگ

دـشن روبجم  امـش  هزادنا  هب  سک  چیه  .تفرگن  رارق  دیدرت  دروم  امـش  هزادنا  هب  امـش  ناردـپ  زا  سک  چـیه  یتفگ ، یم  تسرد  امش 
هداج رد  ریسم ، نتفای  يارب  ار  هناشن  همه  نیا  سک  چیه  .دشوکب  ردق  نیا  دوب ، هداهن  شـشود  رب  دنوادخ  هک  یتیلوئـسم  تابثا  يارب 

.دوب هدرکن  نشور  هزجعم ، سوناف  ردق  نیا  سک  چیه  .دوب  هتشاذگن 

ریگارف عولط 

مادقا ینارماک  دمحم 

ياه هظحل  راثن  شوپ ، هفوکـش  ياه  هتـشرف  شابداش  دـیراب و  یم  هنیدـم  نامـسآ  زا  نماد  نماد  هوکـش ، ياـه  هفوکـش  نیرت  یقرش 
.دش یم  نیمز  هدروخ  راگنز  گنردرز و 

هنیدم .دـسرب  ییانـشور  قیمع  كرد  هب  هنامز  ات  درک  یم  عولط  اه ، هظحل  يوس  همه  زا  باتفآ  .تاکرب  ِمد  هدـیپس  دوب و  تارب  بش 
شود رب  زاورپ  زا  یلاش  دندمآ و  یم  یپ  رد  یپ  قوش ، ياه  هناورپ  .ریزگان  يرورـس  رد  رو  هطوغ  یناثلا  عیبر  دوب و  يداش  رد  قرغ 

.دندنکفا یم  میسن 
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، شیاین میـسن  شوخ  يوب  .دـندز  یم  هناوج  قوش ، رد  زاس ، تشونرـس  ياه  هظحل  دندیـشک و  یم  دـق  ندـش  هدـنرپ  اـت  اـه  تخرد 
هناموصعم مسبت  رد  رگید  راب  کی  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زبس  تیالو  .دوب  هدرک  ییافوکـش  گنهآ  رد  قرغ  ار  ناهج  رـساترس 

نتسویپ ایرد  هب  قایتشا  نیرتراشرس  دورس و  یم  ار  الوم  رعش  نیرت  هزات  دمحموبا »  » یپ رد  یپ  ياه  هدنخ  دوب و  هدرک  یلجت  یلفط ،
.دوب ییادیش  ياه  بش  باتهم  یصرق  هب  تیالو  بلق  دوب و  رادیاپان  يربا  هنیدم ، ّوج  .دوب  هدروآ  رد  نایرج  هب  ار 

بش زیگنا  لوه  تیوه  ات  دمآ  یم  دمحموبا »  » دوب و رون  نتسبآ  هنیدم  .دوب  اه  یـسلطا  فیطل  توارط  تفوطع و  نیگآرطع  هنیدم ،
.دوش زاجح  جیار  نفعت  نیزگیاج  شیوب ، شوخ  سفنت  ات  دمآ  یم  دمحموبا »  » .دنک نشور  ار  ناتفص 

.دنک فراعت  ناسنا  هب  ار  مسبت  ات  دمآ  یم  دمحموبا » »

یم دمحموبا »  » .تسا نتـسیز  یقیقح  ِلصا  نیلوا  ینـشور ، هک  دناودن  هشیر  خیرات  لایخ  كاخ  رد  دـیدرت  ات  دـمآ  یم  دـمحموبا » »
هب ار  روابان  ياه  يروابان  مامت  ات  دمآ  یم  دـمحموبا »  » .دـنک توعد  نایـصع  ناطیـش و  یـشاپورف  ياشامت  هب  ار  اهدـمتعم »  » ات دـمآ 
هب یمخ  ات  دمآ  یم  .دنک  مخ  ار  نادنز  ياه  هلیم  تشپ  ات  دمآ  یم  دمحموبا »  » .دناوخارف شیوخ  هدنییاز  ریذـپان و  ترودـک  لامک 

کیرات رد  اه  قبنز  ات  دـمآ  یم  دـهد ، رارق  شیوخ  يامیـس  باتفآ  شبات  ضرعم  رد  ار  اه  لاچ  هایـس  مامت  ات  دـمآ  یم  .درواین  وربا 
دـننک و یمن  كرد  ار  نامـسآ  ینامز  چـیه  هک  ییاه  هلیم  دـنک ، مخ  ار  نادـنز  ياه  هلیم  تشپ  ات  دـمآ  یم  .دـنیورب  اه  هظحل  نیرت 

هنیمز ات  دمآ  یم  دمحموبا »  » .دشکب ینالطب  طخ  ار  هدیـسر  خـیرات  جوا  هب  تراقح  ات  دـمآ  یم  دـمحموبا »  » .دـنمهف یمن  ار  همـشچ 
، رایـشوه نالد  نشور  ریمـض  رب  ار  تبیغ  هدرپ  شقن  ات  تفگ  یم  نخـس  قلخ ، اـب  هدرپ  تشپ  زا  .دـشاب  یگدـنز  ریگارف  عولط  زاـس 

.دشاب يدنوادخ  تجح  نیرخآ  تبیغ  زاس  هنیمز  دناشوپب و  ار  شیوخ  تبرغ  ات  تفگ  یم  نخس  قلخ ، اب  هدرپ  تشپ  زا  .دنک  کح 
ياهرادم نیرت  هنـشت  ات  دـمآ  یم  .دروآرد  هزرل  هب  شیوخ  راوتـسا  ياه  ماگ  اب  ار  ساره  رهلد و  يوت  رازه  ات  دـمآ  یم  دـمحموبا » »

.دزاس نتشیوخ  یناشکهک  هبذاج  ریسا  ار  موادم 
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همطاف يولهپ  هب  ولهپ  دنام  یم  البرک و  رالاس  هلفاق  هناش  هب  هناش  تفر  یم  مالسلا ؛  هیلع  یلع  راقفلاوذ  ياپ  هباپ  دمآ  یم  دمحموبا » »
مالسلا اهیلع 

هاگدـیعبت شا ، هناش  دوب و  باهتلا  زیخ  جوم  شا  هنیـس  .اه  هظحل  نیرت  باکر  رد  اپ  راظتنا  مشچ  دوب و  راظتنا  باـکر  رد  اـپ  هشیمه 
یمرب كرت  ادص  نودب  شبلق  هک  تسکـش  یم  مارآ  ردـق  نآ  .دوب  يراج  اهدور  مامت  ترـسح  رد  هک  دوب  لالز  ردـق  نآ  اهریجنز ،

وبا  » هک هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم   » ردـق نآ  دـندید و  یم  باوخ  هب  ار  شیایؤر  اـه ، بش  ماـمت  هک  دوب  هراتـس  ردـق  نآ  .تشاد 
هبذـج ریـسا  ار  ینارـصن » سرطف  ، » شیوخ یناحور  تفاطل  یناراب و  یناهرب  اب  هنوگچ  هک  درب  دـهاوخن  داـی  زا  هناـمز  .دـش  دـمحم »

.وت تبحم  باکر  رد  اپ  دوب و  وت  مزالم  رمع  رخآ  ات  هک  نانچ  نآ  يدومن ؛ نتشیوخ  راشرس  یتفگش  رد  قرغ  یتوهال و 

هکدوب تماما  تمارک  تفوطع و  رطع  دنک ، نتشیوخ  يزرو  هنیک  همعط  عابسلا ،» هکرب   » رد ار  وت  تساوخ  یم  دمتعم »  » هک نامز  نآ 
.فرـصت هشیب  ياهریـش  ترطف  هب  دـسر  هچ  تشاد ؛ یم  او  عضاوت  هب  وت  ربارب  رد  ار  اـه  گنـس  یتـح  دز و  یم  جوم  وـت  روـضح  رد 

نالاغـش دـندرک و  یم  ار  وت  حـیبست  سفق  رد  ناریـش  هک  نامز  نآ  يدروآ ، ياج  هب  زاـمن  يداتـسیا و  وت  هک  دراد  رطاـخ  هب  خـیرات 
نیا ات  دمآ  دمحموبا » ! » يرآ .دنتخوس  یم  ماقتنا  شتآ  رد  دندیشک و  یم  ار  شیوخ  رورپ  هنیک  روفنم و  ياه  سفن  سفق ، زا  نوریب 

.دناهر او  ینالوط  راظتنا  نیا  زا  ار  هنشت  ناهج  درابب و  هکم  نامسآ  رب  نماد  نماد  هوکش ، ياه  هفوکش  نیرت  یقرش  راب ،

میراد یم  تزیزع 

یم راهب  هب  نازخ ، يرمع  سپ  زا  هک  ینارادـیپس  هب  تسا ؛ هدروآ  بات  ار  شراـظتنا  تساـه  نرق  ناـهج ، هک  مشیدـنا  یم  باـتفآ  هب 
نـشور ياهزور  مینک و  یم  ینعم  تدنزرف ، هرابود  ياه  ماگ  اب  ار  نامتزع  دنوادخ ! تجح  نیرخآ  ردـپ  يا  گرزب ، يا  .دـندنویپ 

مـشچ هک  يا  هراتـس  نآ  درورپ ؛ یم  سونایقا  دـیاز و  یم  ایرد  هک  يا  هناخدور  نآ  وت  .مییوج  یم  شا  ینامـسآ  هاـگن  رد  ار  هدـنیآ 
هداج هب  ار  نامدولآ  هم  نامـشچ  یهاگهانپ و  ار  نام  ییاهنت  ياه  هناش  هک  میراد ؛ یم  تزیزع  .تسا  لیدب  یب  یناشکهک  شزادـنا ،

.یناسر یم  نامیا  یباتفآ  ياه 
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سیونریز

.تسا یندنام  دای  هب  يزور  ناناملسم ، راختفارپ  خیرات  رد  لاس 232 ق ، یناثلا  عیبر  هام  متشه  هعمج ، زور  • 

يرکـسع نسح  ماما  دلوت  روهظ و  دهاش  هنیدم ، رهـش  هک  دوب  هتـشذگن  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  فیرـش  رمع  زا  راهب  تسیب  زونه  • 
.دش مالسلا  هیلع 

.تسا تمصع  رون و  هموظنم  زا  یناشخرد  هراتس  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  • .

تقو ماکح  رظن  ریز  یـسایسراشف و  تحت  تسیز ، یم  ءارماس  رهـش  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  ییاه  لاس  مامت  رد  • 
.دوب

.تسا عماج  ییوگلا  نایوج  تلادع  نارواب و  قح  يارب  زین  یسایس  یعامتجا _  ياه  هنحص  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  • 

هصرع رد  نیتسار  ماما  نآ  ياه  مادقا  زا  یـشخب  ، نامز توغاط  زا  اهنآ  ظفح  نایعیـش و  یهدنامزاس  نادنز و  رد  هناعاجـش  لمحت  • 
.تسا یسایس  ياه 

.تسا نایعیش  اب  قیمع  هطبار  داجیا  رگمتس ، يافلخ  اب  هزرابم  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ياهشور  زا  یکی  • 

رظن و تحت  دوب ، دازآ  رگا  ای  دوب و  سبح  رد  ای  ءارماس ، رد  دوخ  تماقا  لاس  شـش  تدـم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  ترـضح  • 
.دوب تاقالملا  عونمم 

.درک تیبرت  ار  يدایز  نادرگاش  دوخ ، تماما  هلاس  شش  تدم  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  • 

يرکسع نسح  ماما  روهشم  هتسجرب و  نادرگاش  هلمج  زا  ناذاش  نب  لضف  ینسح ، میظعلادبع  دیس  یمق ، يرعشا  قاحسا  نبدمحا  • 
.دنتسه مالسلا  هیلع 

یمالسا مهم  ياهروشک  اهرهش و  اه ، تیصخش  هب  يدایز  ياه  همان  دوخ ، تماما  تدم  لوط  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  • 
.تسا هدوب  ناریا  یمالسا  گرزب  رادم و  تیالو  روشک  يارب  اه  نآ  زا  يدادعت  هک  هتشون 

نآ زا  مادک  ره  هک  دوب  رصع  مه  یسابع  يافلخ  زا  نت  شش  اب  دوخ ، هاتوک  یگدنز  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  • 
.دندوب رترگمتس  رتدساف و  يرگید  زا  اه ،
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نیا تلع  .تفرگ  لکـش  یـسابع  هاگتـسد  دض  رب  نایولع  يوس  زا  یناوارف  ياه  مایق  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تماما  رـصع  رد  • 
.دوب نایولع  مدرم و  هب  یسابع  يافلخ  نایاپ  یب  داسف  ملظ و  اه ، مایق  اه و  بالقنا 

) هوآ مق ، روباشین ، دادغب ، هفوک ، دننام  يددعتم  ياهرهش  فلتخم و  قطانم  رد  ْنایعیش  مالسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نامز  رد  • 
.دنتشاد تنوکس  اه  نآ  رد  هتفای و  شرتسگ  ...و  يررهش  ناسارخ ، نئادم ، مق ،) يرتمولیک  رد 45 

هداـس و یتروص  هب  ار  نآرق  هک  دـمآ  یم  رامـش  هب  میرک  نآرق  نارـسفم  نیرت  گرزب  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  • 
.درک یم  ریسفت  دوخ  نایعیش  يارب  نشور ،

نسح ماما  همانترایز  زا  یشخب   ) .قح هب  هتفای  تیاده  نامدرم و  رگتیاده  یلع ، نب  نسح  دمحمابا  يا  نم ، يالوم  يا  وت  رب  مالـس  • 
( مالسلا هیلع  يرکسع 

نـسح ماما  همانترایز  زا  یـشخب   ) .ناکانهودنا بلق  شیاشگ  يا  وت  رب  مالـس  .ارهز  دنزرف  يا  نانمؤمریما و  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  • 
( مالسلا هیلع  يرکسع 

زا یشخب   ) .رظتنم ماما  راوگرزب  ردپ  يا  وت  رب  مالس  ملح و  یتشک  يا  وت  رب  مالس  .ادخ  لوسر  یصو  ملع  هنیجنگ  يا  وت  رب  مالـس  • 
( مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  همانترایز 

.يدوـمرف رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يداد و  تاـکز  یتشاداـپ و  هب  ار  نـید  ناـکرا  رگید  زاـمن و  وـت  هـک  مـهد  یم  یهاوـگ  • 
( مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  همانترایز  زا  یشخب  )

ناتنابحم ناتـسود و  زا  قح و  ناوریپ  نارای و  زا  ارم  هدرک و  باجتـسم  ار  میاعد  امـش ، هطـساو  هب  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  • 
( مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  همانترایز  زا  یشخب   ) .دهدب رارق 

.درب رس  هب  یسابع  نایتوغاط  ياهنادنز  رد  ار  شتماما  نارود  زا  یشخب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  • 

.تسا نایعیش  نایم  رد  ّتیعجرم  يربهر  ماظن  میکحت  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رصع  تایصوصخ  زا  یکی  • 

وا هاگیاج  هب  زین  همئا  تسا و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نارودرد  ّتیعجرم  ماظن  ياهنوتس  زا  یکی  يرمَع ، دیعس  نب  نامثع  • 
.دنا هدرک  هراشا 
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تبیغ هلأسم  شیپاشیپ  حرط  جـع ،)  ) نامز ماما  تبیغ  يزاـس  هنیمز  رد  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  مهم  تامادـقا  هلمج  زا  • 
.دوب

زا شیب  ار  دوخ  يزاس  ناهن  هویش  تبیغ ، رما  هرابرد  هعیش ، ًاصوصخ  مدرم و  تینهذ  ندومن  ایهم  يارب  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  • 
.تفرگ راک  هب  دوب ، هجوت  دروم  مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  یگدنز  رد  هچنآ 

.دوب نآ  تیوقت  تلاکو و  نامزاس  داجیا  تبیغ ، يزاس  هنیمز  يارب  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تامادقا  زا  یکی  • 

.دراد داهن  نیا  یسایس  شقن  دوجو  زا  ناشن  تلاکو ، داهن  ياضعا  نتخانش  يارب  تبیغ  رصع  رد  یسابع  تیمکاح  مامتها  • 

.تسا هدش  هنیداهن  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  طسوت  هیعش ، نایم  رد  نابئان  هب  عوجر  بیاغ و  ماما  هب  رواب  گنهرف  • 

یم دـیدهت  ار  یمالـسا » هعماج   » وس ره  زا  نوگانوگ  راکفا  هک  دوب  يراوشد  تخـس و  ياه  نارود  زا  یکی  مهدزای ، ماـما  نارود  • 
.درک

.دناد یم  هعیش  راعش  نامیا و  تمالع  ار  نیعبرا  ترایز  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  • 

ص489) لوقعلا ، فحت   ) .تسا تّجح  مامتا  رفاک ، رب  تکرب و  نمؤم ، يارب  نمؤم  مالسلا : هیلع  يرکسع  نسح  ماما  • 

ص489) لوقعلا ، فحت   ) .دنربن دسح  نآ  رب  هک  تسا  یتمعن  ینتورف ، عضاوت و  مالسلا : هیلع  يرکسع  نسح  ماما  • 

ج78، راونالاراحب ،  ) .تسا ینطاب  ییابیز  وکین ، لقع  و  تسا ، يرهاـظ  ییاـبیز  وکین ، تروص  مالـسلا : هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  • 
ص377)

ج78، راونالاراحب ،  ) .تسا ییوگغورد  نآ  دیلک  هدش و  هداد  رارق  يا  هناخ  رد  اه  يدـیلپ  مامت  مالـسلا : هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  • 
ص377)

هب ندـناسر  دوس  ادـخ و  هب  ناـمیا  تسین : يزیچ  اـهنآ  زا  رتـالاب  رتهب و  هک  تسا  تلـصخ  ود  مالـسلا : هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  • 
ص489) لوقعلا ، فحت   ) .ناردارب
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رعش

ناراب

یجیهم هبادوس 

دیراب ات  ام  لد  رب  ادخ  ِدنخبل 

دیراب ایند  بش  رب  يدبا  حبص 

میدوب تراشب  هعرج  کی  هنشت  بل 

دیراب ام  رب  وت  تدالو  ناراب 

مهدزای ماما 

ینیسح نیسح 

قلطم رداق  فاطلا  درک ز  روهظ 

قحرب هش  يرکسع  مهدزای  ماما 

نشور وا  لامج  رون  تشگ ز  طیحم 

قنور وا  دوجو  ضیف  تفرگ ز  ناهج 

دَُوب تاجن  لحاس  نید  یتشک  رهب  ز 

قروز رب  تسا  يرگنل  رطخ  جوم  نایم 

دزیر ناج  ماک  هب  شرهم  هداب  هک  یسک 

قحلم دوش  قح  هب  شدوجو  هک  قح  ِقح  هب 

نامز ماما  وا  دنزرف  يوزاب  يور  هب 

قحلا ءاج  تسا و  لطابلا  َقَهَز  هناشن 
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رهاظ دوش  رگا  بیاغ  هش  تلادع 

قرو (1) هداد  داب  هب  هورگ  دننک  یم  هچ 

حبص

یجیهم هبادوس 

دنداد تدالو  حبص  زا  ربخ  اه  لگ 

دنداد تداهش  ار  هدیمد  ِدیشروخ 

ص 215. ج 2 ، هژاولگ ، - 1
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مک مک  مغ ، تملظ  راچد  ِنامشچ 

دنداد تداع  وت  ياشامت  هب  ار  دوخ 

یشوخلد

یجیهم هبادوس 

دناوت دنزرف  راظتنا  هب  هک  نانآ 

دناوت دنخبل  رازگربخ  زورما 

قشع یجنم  نآ  هار  هب  لد  هک  تسا  يرمع 

دناوت دنیاشوخ  تیاضر و  هب  شوخلد 

يدیع

يروصنم دیجم 

دشاو ایند  مدرم  يور  هب  يداش  رد 

دش اه  یقاقا  لصف  دش و  هچنغ  دلوم 

ایکیرات لد  وت  هنیدم  يابیز  هام 

انومسآ تفه  هویم  یخر ، هلال  یکدوک ،

ادخ نادرم  تلصخ  همه  اب  یکدوک 

ادخ بوخ  هّیِدَه  یقن  كاپ  رسپ 

داوخ یم  يدیع  لد  ِزورما ُو  وت  دیع  نسح  ای 

...دایب يدهم  نوماقآ  هک  نیمه  هشاب  نومیدیع 

ضحم (1) رون 
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یعراز يدهم 

تشون ازع  زا  ملق  رعش ، هاگلتق  رد 

تشون ار  گرم  دوخ ، هدرم  ياه  هژاو  اب 

زا هطقن  هس  اب  طقف  فورح ؛ اب  هناما 

تشون اهتنا  یب  دتمم و  نعل  نیرفن و 

 . مالسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  يارب  یلزغ  هتسویپ  مه  هب  هریجنز  زا  هقلح  کی  - 1
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.تسین تسین ، تسین ، یسک  ياهزور  درم  زا 

تشون اوزنا  رد  هدش  یط  ياه  لاس  زا 

ناربخم مشچ  رد  هدش  انب  يا  هناخ  زا 

تشون اه  سوساج  چپ  چپ  سبح و  دنب و  زا 

اه هخاش  یسایس و  موش  ياه  « داب  » زا

تشون اهر  وس  ره  هب  تسس  ياه  « دیب  » زا

گرم ياه  تشخ  زا  هتخاس  ياه  خاک  زا 

تشون اهب  نوخ  یب  یفخم  ياه  گرم  زا 

نآ نیا و  شیتفت  يّرس و  لاؤس  ره  زا 

تشون ارچ ؟ یک ؟ اجک ؟ تسیچ ؟ تسیک ؟ هچ  ره  زا 

لزغ نیا  دش  رش »  » زا رپ  ریخ »  » مان هب  هک  سب 

تشون ادخ  زا  تفرگ  تسد  هب  ملق  ناطیش » »

ضحم ضحم  رون  نآ  دلوت  اب  هکنیا  ات 

تشون ادج  مه  زا  ملق  ار  ریخ  ار و  رش 

تسد هب  يا  هساک  نت ، هب  هنهک  سابل  رعاش 

تشون ادگ  ار  شدوخ  هاش و  تشون  ار  وا 

ملق هحیص  زا  سپ  ادص و  یب  تقو  نآ 

تشون اوه  رد  ار  هقعاص  روضح  يربا 

اه هژاو  نیب  رد  هقعاص  روضح  زا  دعب 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هژیو  یتبسانم  هتسب  ارماس : www.Ghaemiyeh.comهام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


تشون ات  تخوس  ملق  مشچ  شیپ  هژاو  ره 

تشادن ار  رعش  نیا  لمحت  ملق  رگید 

تشون ادتبا  زا  لوا و  رطس  تشگرب 
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تیاکح

نک مارتحا  ام  رطاخ  هب 

ماما لیکو  يرعشا _ » قاحسا  نب  دمحا   » هب شراک  يزور  .تشاد  ترهش  يراسگ  یم  يراوخ و  بارش  هب  يرفعج  تاداس  زا  یکی 
.دادن هار  دوخ  هناخ  هب  ار  يو  درک و  دروخرب  يو  اب  يدنت  اب  قاحسا  نب  دمحا  .داتفا  مق  رد  مالسلا _  هیلع  يرکسع  نسح 

تلع یتقو  تفریذپن و  روضح  هب  ار  ناشیا  ماما  یلو  تفاتش ، ارماس  رد  ماما  رادید  هب  جح  رفـس  هار  رد  قاحـسا  نب  دمحا  دعب  یتدم 
شهار ملزنم  هب  درک ؛ یم  يراوخ  بارـش  وا  تفگ : دمحا  يدـنار ؟ تا  هناخ  رد  زا  ار  ام  يومعرـسپ  هچ  يارب  دومرف : دـش ، ایوج  ار 

.دنک هبوت  ات  مدادن 

طوبرم اـم  هب  هک  تهج  نآ  زا  اـی  تسا  ناـشدوخ  دوجو  ببـس  هب  ینک ، یم  تاداـس  قح  رد  هک  یمارکا  مارتحا و  اـیآ  دومرف : ماـما 
؟ دنتسه

.امش رهطم  دادجا  امش و  دوجو  ببس  هب  یلب ! تفگ : دمحا 

.دش یهاوخ  نایز  راچد  يرامش  ریقح  ار  نانآ  رگا  يرادن ، مارکا  مارتحا و  زج  يا  هراچ  سپ  دومرف : ماما 

يارجام دیـسرپ ، ار  تلع  درم  نآ  یتقو  درک و  ندید  تاداس  راوخ  بارـش  درم  نآ  زا  یمرگ  اب  تشگزاب  زا  سپ  قاحـسا  نب  دمحا 
نیگمرش و دوخ  تشز  رادرک  زا  راوخ  بارش  دیس  .تفگزاب  ار  ناشیا  ياه  هیـصوت  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  اب  شرادید 

.دمآرد (1) ناراکزیهرپ  ناکین و  هرمز  رد  تخیر و  رود  هب  تشاد  بارش  هچره  درک و  هبوت  دش و  نامیشپ 

دشاب نم  لاح  لماش  امش  فطل 

يریدن هیقر 

، دندوب يداه  ماما  نارـسپ  ود  ره  هکنیا  اب  .دنتـشاذگ  یم  قرف  دـمحمابا  شردارب  وا و  نیب  مدرم  هشیمه  .تشاد  شردارب  زا  يرپ  لد 
مدرم .دش  یم  دای  مارتحا  اب  هک  دوب  دمحمابا  یلو 

صص 708 و 709. نامه ، کن : - 1
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زین ار  دوخ  یملع  ینید و  ياه  لاؤس  .دـیاشگب  ناشراک  زا  هرگ  دـنک و  اـعد  ناـشیارب  دنتـساوخ  یم  وا  زا  دـنتفر و  یم  شا  هناـخ  هب 
.دندرب یم  دمحمابا  دزن  هشیمه 

زا یلاح  دـش ، یم  تسد  گنت  هک  هگنآ  دـنتفرگ و  یم  ار  شرود  تشاد ، ایند  لام  زا  يا  هرهب  هک  یماگنه  تشاد ، یناهارمه  زین  وا 
.دندیسرپ یمن  وا 

فرظ زا  دوب و  هتـسشن  یـسابع  هفیلخ  دـمتعم ، رانک  هشیمه  لـثم  زور  نآ  .دوب  هتفرگ  ار  دوخ  میمـصت  تشاد و  شردارب  زا  يرپ  لد 
شفارطا رد  هک  یناکزینک  اب  یهاگ  دـش و  یم  مـالک  مه  وا  اـب  یهاـگ  دـمتعم  .درب  یم  ناـهد  هب  تشاد و  یمرب  هویم  نیرولب ، ياـه 

.درک یم  تبحص  دندوب ،

تمس هب  هویم  نتـشادرب  يارب  دمتعم  هک  دعب  هقیقد  دنچ  .دنک  هجوت  وا  هب  هرابود  دمتعم  ات  درک  ربص  .دوب  هتفرگ  ار  شدوخ  میمـصت 
ینتورف اب  رفعج  يا ؟ هدش  تسد  گنت  هدش ؟ هچ  دیسرپ : دمتعم  .مراد  امش  زا  یشهاوخ  مرورـس ! تفگ : دز و  يدنخبل  تشگرب ، وا 

.تسا هدوب  نم  لاح  لماش  هشیمه  امش  فطل  هن ، تفگ :

دمحمابا مردارب  هک  ار  یماقم  مهاوخ  یم  تفگ : رفعج  وگب ! تفگ : داد و  ناکت  يرس  هفیلخ  .مراد  امش  زا  رگید  يا  هتـساوخ  زورما 
مشچ هب  کشا  هک  دیدنخ  ردق  نآ  دیچیپ و  رالات  رد  دمتعم  هدنخ  يادص  یـشخبب ! نم  هب  وا  زا  سپ  دراد ، ترابرد  رد  مالـسلا  هیلع 

هک وت  زا  .مینک  شراذگاو  وت  هب  هک  میا  هدیشخبن  وا  هب  ام  ار  یلع  نب  نسح  تردارب  ماقم  تفگ : هظحل  دنچ  زا  سپ  .تسـشن  شیاه 
.تسا هتساوخ  نیا  زج  ادخ  یلو  مهاکب ، وا  هبتر  زا  ما  هدیشوک  هشیمه  نم  تسین ، ناهنپ 

، هدرپ ندز  رانک  تمحز  نودب  دمحمابا  دیزو و  يداب  دنزن ، رانک  يو  يارب  دمحمابا  دورو  ماگنه  ار  هدرپ  متـساوخ  بجاح  زا  یتقو 
هب مزیخ و  یمرب  اـج  زا  راـیتخا  یب  دـیآ ، یم  هک  نیمه  یلو  منک ، یهجوت  یب  وا  هب  ما  هتـساوخ  اـهراب  زین  نم  دوخ  .دـش  رـالات  دراو 

، دمحمابا تهبا  ما : هدینش  اهنآ  زا  راب  نیدنچ  لاح  هب  ات  .دننز  یم  ار  فرح  نیمه  خاک  نیا  ناراک  تمدخ  همه  .مور  یم  شلابقتسا 
هب يراوـگرزب  يراـکزیهرپ و  شناد و  ملع و  لـیلد  هب  ار  ماـقم  نـیا  ادـخ  تـقیقح ، رد  .دراد  یم  او  وا  هـب  ندرک  تمدـخ  هـب  ار  اـم 

زاین نم  هب  یتسه ، وا  دننام  تردارب  ناوریپ  هاگدید  زا  وت  رگا  .تسا  هدرک  اطع  دمحمابا  تردارب 
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.دیآ یمنرب  تیارب  نم  تسد  زا  يراک  یشابن ، هنوگ  نآ  رگا  يرادن و 

دماین هک  یناراب 

هدازرکاذ نیسح  دیس 

.دیراب ورف  نیمز  رب  تشاد ، نورد  رد  هچره  دیکرت و  نامـسآ  هلاس  رازه  ضغب  راگنا  ناهگان  .دـندوب  هتخود  مشچ  نامـسآ  هب  مدرم 
وـس نآ  وس و  نیا  هب  ناراب ، زا  رارف  يارب  مدرم  دندش و  باریـس  نآ  کی  رد  یگمه  هنـشت ، نیمز  مدرم و  هک  دوب  دنت  ردق  نآ  ناراب 
رارق نیمه  يارب  .دروآرد  ادص  هب  ار  يرطخ  گنز  هفیلخ  لد  رد  یـسک  دندرک ، كرت  ار  هپت  قیلثاج  هارمه  نابهار  یتقو  .دندرب  هانپ 

.تسا هدوبن  یقافتا  هدوب و  نانآ  ياعد  زا  ناراب  نیا  دوش  مولعم  ات  دنیایب  ناراب  بلط  يارب  مه  ادرف  نابهار ، یحیسم و  قیلثاج  دش 

ردـق نآ  دـش  یم  قرغ  یناتـسبات  تشرد  دـنت و  ناراب  ریز  تشاد  الاح  دوب و  هنـشت  اه  هاـم  هک  ینیمز  دوب ؛ نیمز  رب  ناـشهاگن  مدرم 
هپت زا  نابهار  یتقو  .دـننکن  ناراب  بلط  رگید  دـنروایب و  نییاپ  ار  ناـشیاه  تسد  ناـبهار  دنتـساوخ  دوخ  مدرم  هک  دوب  هدـمآ  ناراـب 

.دندرک یم  هاگن  يرگید  روط  هفیلخ  نینچمه  اهنآ و  هب  مدرم  دندمآ ، نییاپ 

دیاـب تسناد  یم  طـقف  هک  یـسک  دوب ؛ هفیلخ  طـقف  وا  درک !؟ یم  هچ  دـیاب  .دوـب  ییاـغوغ  شلد  رد  .دـیوگب  هچ  تسناد  یمن  هفیلخ 
یم هیزج  تایلام و  تفایرد  هب  هک  یـسک  دراد ، هگن  قفاوم  يا ، هلیـسو  ره  هب  ار  ناقفاوم  دـناشنب و  ناشیاج  رـس  ار  ناـفلاخم  هنوگچ 

نارازه هچرگ  تسین ، مدرم  ماما  تسناد  یم  بوخ  هفیلخ  .دش  یم  هارمه  يدابع  مسارم  رد  مدرم  اب  شراک ، دربشیپ  يارب  دیشیدنا و 
نب هب  دوب ، هدیـسر  اجنیا  هب  راک  مدرم ، هفیلخ و  ندرک  اعد  ندـناوخ و  ناراب  زامن  زور  دـنچ  زا  سپ  مه  ـالاح  .دـننک  ادـتقا  وا  هب  رفن 

مدرم داقتعا  نید و  هکلب  دوخ ، اهنت  هن  وا  هک  دـندرک  یم  شهاگن  نانچ  مدرم  .دـنک  رارف  نآ  زا  دـیاب  هنوگچ  تسناد  یمن  هک  یتسب 
.دوب ناناملسم  هفیلخ  رهاظ  هب  وا  لاح ، ره  هب  .دید  یم  رطخ  رد  مه  ار 

دوش فرطرب  ههبـش  کش و  دهاوخب ، ادخ  رگا  ات  دنیایب  هبنـش  هس  دییوگب  دومرف : ماما  .دنهاوخ  یمن  ناراب  رگید  مدرم  تفگ : هفیلخ 
هانپ دوب ؛ لکـشم  نیا  زا  ییاهر  يارب  هار  نیرت  تخـس  نیرخآ و  نیا  .تشادـن  نیکمت  زج  يا  هراچ  هفیلخ  دـباتب ! تقیقح  باـتفآ  و 

یسک هب  ندرب 
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رب تقیقح  نیا  هک  تشادـن  تسود  زگره  يو  لاح ، نیا  اب  .دوب  رداق  ادـخ ، نذا  هب  یندـش  راک  ره  هب  تسناد و  یم  ار  زیچ  همه  هک 
تاجن ار  مدرم  داقتعا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نید  ات  دوب  هتـساوخ  ماما  زا  دوخ  وا  دوبن و  يا  هراچ  یلو  دوش ، تباث  مدرم 

.دهد

یمارآ هب  رتشیب و  ینانیمطا  اب  راب  نیا  نانآ  .دید  دش  یم  نابهار  قیلثاج و  نامشچ  رد  هلصاف ، اه  گنـسرف  زا  ار  رورغ  فعـش و  قرب 
ناهنپ ار  ناشساسحا  دندیشوک  یم  اهنآ  .دوب  هدش  هتخود  اهنآ  هب  شوخرس  مدرم  زیمآ  نیسحت  هاگن  هک  یلاح  رد  دندمآ ، الاب  هپت  زا 

.دندیـسر هپت  يالاب  هب  ات  دـندرک  یم  لابند  ار  نابهار  ياه  مدـق  نارگن ، ینامـشچ  اب  دوبن و  ناشلد  رد  لد  یقیقح ، ناـنمؤم  دـننک و 
.تسا مامت  راک  دنوش ، قفوم  مه  راب  نیا  رگا  داد  یم  ناشن  ناشنانخس  دوب و  هدش  رتشیب  مدرم  همهمه 

ناـیم ار  هچنآ  دـییاشگب و  ار  بهار  نآ  تسد  دـیورب و  : » دومرف داد و  ناـشن  ار  یبهار  ناراـب ، بالیـس  رد  تیعمج و  ناـیم  زا  ماـما 
ماما .دندروآ  ماما  دزن  هب  دندروآرد و  بهار  هدرک  هرگ  تشم  نایم  زا  ار  یماف  هایس  ناوختـسا  دیروایب »! تسا ، هدرک  ناهنپ  شتـسد 

وا هب  : » دومرف ماما  .دناشوپ  ار  نامسآ  هنهپ  باتفآ ، هاگان  هب  دش و  فقوتم  ناراب  هاگنآ  .دیچیپ  يا  هچراپ  رد  ار  ناوختـسا  تعرـس  هب 
.دشن رادیدپ  نامسآ  نایم  يربا  هکل  یتح  دندیشوک ، هچره  نابهار  دنک »! اعد  نونکا  دییوگب 

تبحص وا  زا  تریح  اب  دنداد و  یم  ناشن  ار  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هراشا  تسد و  اب  همه  .دوبن  یندش  مامت  مدرم  همهمه 
روضح رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  .دننادب  ار  شلیلد  دنتـساوخ  یم  تسا و  هداتفا  یقافتا  نینچ  ارچ  دنتـسناد  یمن  اهنآ  .دـندرک  یم 

دراب و یم  ناراب  هکنیا  رگم  دوش  یمن  رادیدپ  يربمایپ  چیه  ناوختسا  هک  تسا  نینچ  دنوادخ  مسر  : » دومرف هفیلخ  خساپ  رد  مدرم و 
نسح ماما  هفیلخ ، نآ  زا  سپ  .تسا » هتفرگ  رارق  نابهار  نیا  هدافتساءوس  دروم  هدش و  هتشادرب  شربق  هک  دوب  يربمایپ  ناوختسا  نیا 
يارب يدـیدهت  ماـما ، روضح  تسناد  یم  بوخ  یلو  درک ، دازآ  دوـب ، هدرک  داـجیا  شیارب  هک  ینادـنز  زا  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

.دنا هدرک  بصغ  ار  شناردپ  ماما و  قح  اه ، لاس  هک  یناسک  تسا ؛ شناردپ  وا و  ياوتحم  یب  تموکح 
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رازم

يریدن هیقر 

شک شیپ  اب  رهـش  ناگرزب  دندوب و  هدـمآ  شلابقتـسا  هب  ارماس  رهـش  مدرم  .دوب  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  ناجیه  وهایه و  زا  رپ  يزور 
.دندوب هتشاد  یمارگ  ار  وا  مدقم  گرزب ، کچوک و  يایاده  ندرک 

ار وا  يزور  درک  یم  رکف  نیا  هب  هشیمه  .دربب  تذـل  تصرف  نیا  زا  تشاذـگ  یمن  تموکح  ناماسبان  عاضوا  یلو  دوب ، تقو  هفیلخ 
.تخاس دهاوخ  ار  شراک  ابیز ، یکزینک  تسد  زا  رهز  یماج  ای  تشک  دنهاوخ  شرتسب  رد  زین 

تـسد رانک  ار  نیرولب  گنت  تخیر و  یندیـشون  یماج  شدوخ  يارب  .دوب  هتـشذگ  همین  زا  بش  دندوب و  هدنام  رالات  رد  یمک  دارفا 
یبلاطم دیهدب ، هزاجا  رگا  دشاب ! تمالـس  هب  هفیلخ  تفگ : ارماس  ناگرزب  زا  یکی  هک  دوب  هدرکن  دـنلب  ار  ماج  زونه  .تشاذـگ  ریزو 

.مناسرب ضرع  هب  ار 

.مونش یم  تفگ : دیشک و  ماج  زا  تسد  هفیلخ 

ترایز هب  مدرم  هک  دیتشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیدرک ، یم  ندید  رهش  زا  هک  يزور  مناد  یمن  تفگ : درک و  فاص  ار  شیادص  درم 
ناریو و امـش  ناردـپ  ربق  مرورـس ! داد : همادا  درم  .داد  ناکت  دـییأت  هناـشن  هب  يرـس  هفیلخ  دـنور ؟ یم  يرکـسع  نسح  دـمحمابا  ربق 

ترفن نآ  رانک  زا  نتـشذگ  هک  تسوبدـب  فیثک و  نانچ  نآ  یهاگو  دوش  یم  لیدـبت  تاناویح  هنال  هب  یهاگ  .تسا  هدـنام  روجهم 
ترایز هب  مدرم  ات  دنزاسب  ون  زا  ار  اهربق  نیا  دـییامرفب  رما  دـیتسه ، دـنم  هرهب  ایند  تمعن  زا  دـیراد و  رادـتقا  هک  امـش  .تسا  زیگنارب 
ییادخ ینامـسآ و  يرما  اهنآ  رازم  ینادابآ  درادن ! يا  هدیاف  اهراک  نیا  تفگ : تشادرب و  ار  رپ  ماج  هفیلخ  .دـنیایب  مه  امـش  ناردـپ 

یمن لـفاغ  اـهنآ  ربـق  ندرک  تراـیز  زا  ترخآ ، يارب  رگید  یهورگ  دـنریگ و  یم  ار  اـم  فارطا  اـیند  يارب  مدرم  زا  یهورگ  .تـسا 
.دنوش

.درب (1) دوخ  ناهد  تمس  ار  ماج  هفیلخ  تخادنا و  نییاپ  ار  شرس  درم 

ص 763. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  زا : لقن  هب  نوخسار ، تیاس  - 1
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شکشیپ رتسا 

يریدن هیقر 

هک دوب  لوغشم  نایاپراهچ  نامرد  هب  یلع  نب  نسح  دمحمابا  ياه  بسا  لبطـصا  رد  مردپ  .میدرک  یم  یگدنز  ارماس  رد  اهزور  نآ 
رتولج رد  بوچراچ  زا  زونه  دنا ؟ هدید  یباوخ  هچ  هرابود  دنک ! ریخ  هب  ادخ  متفگ : دوخ  اب  .دوب  نیعتسم  نامداخ  زا  یکی  .دندز  رد 

هب دـیاب  تفگ : داد و  ورف  ار  شناهد  بآ  هدـش ؟ ربخ  هچ  زاـب  يرآ ، متفگ : تسا ؟ هناـخ  دـمحمابا  تیـالوم  دیـسرپ : هک  دوب  هدـماین 
راوس نآ  رب  یسک  دراذگ  یمن  ناویح  یلو  دراد ، مادنا  تشرد  ابیز و  يرتسا  نیعتسم  داد : خساپ  ارچ ؟ مدیسرپ  دورب ! نیعتسم  رادید 

نامیدن زا  یکی  يزور  .دـنکب  يراک  شیارب  هتـسناوتن  یـسک  یلو  تسا ، هدروآ  درگ  ار  اه  بسا  نایبرم  همه  .دـنک  شماگل  ای  دوش 
نیا اب  .دـنز  یم  نیمز  ار  وا  رتسا  ای  دوش  یم  راوس  رتسا  رب  ای  .دـیایب  اـت  دـیتسرف  یمن  اـضرلا  نب  نسح  لاـبند  هب  ارچ  تفگ : نیعتـسم 

.میداتفا هار  هب  هفیلخ  مداخ  دمحمابا و  مردپ و  نم ، فرح ،

يور ار  شتـسد  رگید  يا  هشوگ  رد  مه  يدرم  .دوب  هداتـسیا  طایح  هشوگ  رد  رتسا  دوب و  رهـش  ناگرزب  زا  رپ  نیعتـسم  هناـخ  طاـیح 
دیـشک و ناویح  هناش  رب  یتسد  تفر ، یم  نیعتـسم  تمـس  هب  یتقو  دـمحمابا ، میالوم  .درک  یم  نیرفن  رتسا  هب  دوب و  هتـشاذگ  شیاپ 
ای تفگ : هفیلخ  لومعم ، ياـه  فرح  یـسرپ و  لاوحا  زا  سپ  .تفر  هفیلخ  دزن  تشذـگ و  رتـسا  راـنک  زا  سپـس  .درک  قرع  ناوـیح 

! نزب هنهد  رتسا  نیا  هب  دمحمابا !

همه ینزب ! هنهد  ناویح  نآ  هب  تدوخ  میراد  تسود  ام  دمحمابا ! ای  تفگ : هفیلخ  .دنک  ماگل  ار  ناویح  نآ  تساوخ  مردپ  زا  میالوم 
.دوش یم  مار  لکشم  رتسا ، نیا  .دناشنب  هایس  زور  هب  ار  ام  راک  نیا  اب  دهاوخ  یم  نیعتسم  تفگ : بل  ریز  مردپ  .دندوب  تکاس 

یم شوگ  هب  ناگرزب  ياوجن  .تفر  رتسا  تمـس  هب  تشذـگ و  ام  رانک  زا  مارآ  تشاذـگ و  نیمز  ار  شیادر  مالـسلا ، هیلع  دـمحمابا 
مه یخرب  .تخیر  دهاوخ  مه  هب  ار  اجنیا  هرابود  درک : یم  همزمز  هتسهآ  يرگید  .دنک  یـشکرس  هک  تسا  نالا  تفگ  یکی  دیـسر :

ناویح دش و  یم  کیدزن  رتسا  هب  هک  دوب  دمحمابا  هب  اه  هاگن  .دنتفر  الاب  طایح  فارطا  ياهوکس  زا 
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یتقو درک و  بترم  رتسا  رـس  يور  ار  ماگل  دـمحمابا  .تشاد  یمنرب  میـالوم  زا  مشچ  دوب و  هدـش  بوک  خـیم  شیاـج  رـس  ناـنچمه 
نیز ار  ناویح  ورب و  الاح  ابحرم  تفگ : هفیلخ  .دندیـشک  یتحار  هب  یـسفن  نارـضاح  تشگزاب و  هفیلخ  تمـس  هب  دش ، مامت  شراک 
هفیلخ هک  دوب  هتفرن  رتسا  تمـس  یمدـق  دـنچ  مردـپ  زونه  .دـهد  ماجنا  ار  راک  نیا  تساوخ  وا  زا  درک و  مردـپ  هب  ور  دـمحمابا  نک !
تشپ رب  مارآ  ار  نآ  تفر و  ولج  تشادرب و  ار  نیز  دمحمابا  .یهد  ماجنا  ار  راک  نیا  تدوخ  مهاوخ  یم  تفگ : دمحمابا  هب  باطخ 

دیشک و یتسد  ناویح  تشپ  رب  هرابود  دمحمابا  .دنتفر  رت  بقع  سرت  زا  نارضاح  دمآ و  ولج  مدق  ود  یکی  ناویح  .تشاذگ  ناویح 
.يرآ تفگ : دـمحمابا  يوش ؟ راوس  نآ  رب  یهاوـخ  یم  دیـسرپ : دـیدنخ ، یم  هک  هفیلخ  .تشگرب  دـناسر و  ناـیاپ  هب  ار  ندرک  نیز 

دنچ رتسا  نیا  راگنا  اتفگـش ! تفگ : دوب ، هدـمآ  دـمحمابا  لاـبند  هب  هک  یمداـخ  .تسـشن  نآ  رب  مارآ  تفر و  ناویح  کـیدزن  سپس 
نیعتسم هناخ  طایح  رد  ار  رتسا  دمحمابا  دنک ! لش  ار  درم  نآ  دوب ، هدنام  مک  هک  یلاحرد  هداتسیا ، مارآ  هچ  نیبب  تسین ! شیپ  هقیقد 

هفیلخ تمـس  هب  تشاذگ و  شلوا  ياج  رد  ار  رتسا  میالوم  رود ، ود  یکی  زا  سپ  .درک  یم  تکرح  ابیز  رایـسب  ناویح  دـناود و  یم 
مردپ هب  ور  یلع  نب  نسح  .دهد  یم  هیده  وت  هب  ار  رتسا  نآ  نینمؤملاریما ، تفگ : دمحمابا  هب  دش و  دنلب  تخت  يور  زا  هفیلخ  .دـمآ 

هداتـسیا اشامت  هب  رهـش  ناگرزب  هک  یلاحرد  دروآ ، نوریب  نیعتـسم  هناخ  طایح  زا  ار  ناویح  مردپ  ریگب »! ار  شماگل  : » تفگ درک و 
.دندرک یم  چپ  چپ  بجعت  اب  دندوب و 

رتشگنا

يرایتخب همطاف 

.دنام یم  مدای  تفگ : شدوخ  اب  دوش ، قاتا  دراو  هکنآ  زا  لبق  مشاهوبا 

رد رـضح  رفـس و  رد  دوب و  هدـناوخ  زاـمن  رتشگنا  اـب  شیاـهایؤر  رد  .دوب  ماـما  يرتشگنا  نیگن  رکف  رد  هک  دوب  اـه  تدـم  مشاـهوبا 
.تفگ مالس  درک و  یتسد  شیپ  ماما  .دنک  مالس  تساوخ  مشاهوبا  .دش  قاتا  دراو  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  .دوب  شتـشگنا 

قاتا فک  ریصح  هشوگ  تسد  اب  داد و  ار  مالس  باوج  مرش  اب  مشاهوبا 
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نانچ مشاهوبا  .داد  یم  باوج  لمأت  ییور و  شوخ  اب  ماما  درک ، یم  هک  لاؤس  ره  مشاهوبا  .درک  تبحـص  ماما  .تفرگ  يزاـب  هب  ار 
هک دوب  هدیـسر  هناخ  راوید  هبل  هب  باتفآ  .درک  تبحـص  ماما  اب  ار  یتعاس  .درب  دای  زا  ار  رتشگنا  نیگن  هک  دـش  ماما  ياه  فرح  وحم 

؟ دیهد یم  یصخرم  هزاجا  تفگ : مشاهوبا 

دای هب  مشاهوبا  .دنادرگ » كرابم  وت  يارب  ار  رتشگنا  نیا  دـنوادخ  دومرف ...« : تفرگ و  مشاهوبا  فرط  هب  ار  يرتشگنا  مسبت ، اب  ماما 
زا ماما  اما  دیوگب ، ار  شا  هتـساوخ  هک  دوب  هتفر  شدای  اما  دـهاوخب ، ماما  زا  ار  يرتشگنا  نیگن  تساوخ  یم  هک  دوب  زور  دـنچ  دروآ 

.درکن (1) ادیپ  یباوج  اما  دیسرپ ، شدوخ  زا  ار  لاؤس  نیا  اهراب  مشاهوبا  تسناد ؟ یم  اجک 

ناتیاه هسیک  مه  نیا 

نوریب دوخ  هناخ  زا  ار  رقف  ياهدژا  دیاب  هنوگچ  تسناد  یمن  .دوب  هدرک  گنت  شرسپ  يو و  رب  ار  یناگدنز  هصرع  یلام ، تالکـشم 
.تسا نادنمتسم  راوخ  مغ  هدنشخب و  يدرم  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دوب  هدینش  .دنک 

نم هب  مهرد  دصناپ  ماما  شاک  يا  : » تفگ شرسپ  هب  هار  نایم  .درک  تکرح  ماما  هناخ  يوس  هب  ناشیرپ  تحاران و  شرـسپ  هارمه  هب 
«. مینک نام  یگدنز  رگید  جراخم  فرص  ار  هیقب  و  درآ ، مهرد  تسیود  مرخب ، سابل  ار  نآ  مهرد  تسیود  دهدب ؛

دـص سابل و  مهرد  دـص  مرخ ، یم  یبکرم  ار  نآ  مهرد  دـص  .دـهدب  نم  هب  زین  مهرد  دصیـس  شاک  يا  : » تفگ دوخ  اب  زین  شرـسپ 
«. منک رفس  جرخ  ار  رگید  مهرد 

نب یلع  رگا  : » تفگ همدقم  نودب  دـمآ و  نوریب  ماما  مالغ  .دـندز  رد  دندیـسر و  ماما  لزنم  رد  هب  هک  دـندوب  لایخ  رکف و  نیمه  رد 
«. دیوش دراو  دیتسه  دمحم  شرسپ  میهاربا و 

ات يدـماین  ام  دزن  نونکات  ارچ  : » دومرف میهاربا  نب  یلع  هب  باطخ  ماما  .دـندرک  مالـس  وا  هب  دـندش و  ماما  هناخ  دراو  بجعت  اب  ناـنآ 
»؟ میزاس فرطرب  ار  وت  زاین 

صص 200 و 201. یندینش ، ياه  ناتساد  - 1
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دروم رد  زین  نانآ  دـماین و  نایم  هب  لوپ  زا  یفرح  یلو  تفگ ، نخـس  یکدـنا  اهنآ  اـب  ماـما  .درک  یگدنمرـش  راـهظا  میهاربا  نب  یلع 
.دندش صخرم  ماما  روضح  زا  دنتفگن و  يزیچ  ناشزاین  دروم  غلبم  دوخ و  يدنمزاین 

يارب تسا  مهرد  دـصناپ  هسیک  نیا  رد  : » تفگ داد و  نانآ  هب  هسیک  ود  درک و  هقردـب  رد  مد  ات  ار  شرـسپ  میهاربا و  نب  یلع  مالغ ،
ات میهاربا ) نب  یلع  رسپ  دمحم   ) وت يارب  تسا  مهرد  دصیـس  زین  هسیک  نیا  رد  و  ینک ! مهارف  ار  تجاتحیام  ات  میهاربا ) نب  یلع   ) وت

«. ینک مهارف  ار  ترفس  سابل و  بکرم ، جرخ  نآ  هلیسو  هب 

هشیدنا رد  قرغ  هک  یلاحرد  دندرک و  یظفاحادخ  مالغ  زا  دنتفرگ و  ار  لوپ  ياه  هسیک  دوب ، هتـشذگ  هچنآ  زا  توهبم  تام و  نانآ 
.دندش (1) رود  اجنآ  زا  دندوب ، تفگش  رد  ماما  تواخس  دوج و  همه  نیا  زا  و 

صص 719 و 720. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  - 1
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش 

یبدا نتم 

رگید ینابیرغ  ماش 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

اه هظحل  نیا  رب  هدیچیپ  نانچ  اروشاع  دای 

! مدشوج یم  لد  يان  زا  اه  هلان 

! رحس ناج  رب  زورما  دنا  هدیشاپ  مغ  گنر 

؟ دشاب یم  یسک  رادازع  دیشروخ  هک  ای 

! يا هتشگ  يرامش  یب  ياه  هظحل  ِنامجرت 

! کشا يا  هآ 

ار اه  کشا  نیرت  هزات  اه ، مشچ  منز و  یم  قرو  ار  اه  هیثرم  مامت  اه ، هودنا  یناوارف  رد  لد ! رب  تسیچ  نیگنـس ، غاد  نیا  وگب  نم  اب 
! دننک یم  متام  رذن 

! تسا هدرک  میظنت  اّرماس »  » اب ار  شیوخ  ضبن  ملد  ییوگ 

هیبش تسرد  یبورغ  مرگن ؛ یم  قفا  رد  يراج  ِبورغ  نیرت  نیگمغ  هب  نم  دزیوآ و  یم  میور  شیپ  اه ، هنابیرغ  نیرت  خلت  زا  يا  هدرپ 
! اروشاع بورغ 

مه نآ  زادگ ، ناج  نیگنـس و  یتبرغ  رد  مه  نآ  نابیرغ ؛ راید  رد  رگید  یبیرغ  همانگوس  تسا و  هار  رد  رگید » ینابیرغ  ماش   » دـیاش
! دراب یم  سوساج  طقف  شراوید ، رد و  زا  هتخوماین و  ینابرهم  ار  شهاگن  رفن ، کی  یتح  هک  ییاج  اّرماس ؛»  » رد
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 ! فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  یندشان  شومارف  ياه  مغ  رهش  يا  رگناریو ! ياه  هصغ  ِدابآ  تبرغ  يا  هآ ،

یمخز درس و  بورغ  رد  مهآ ، لثم  مضغب ، لثم 

مامت دابآ  متاـم  يا  موش ، راـید  يا  ار ، مغ  کـنیا  شوغآ ، رد  يا  هتفرگ  خـلت  هچ  هآ ، مسانـش  یم  ار  تا  ییاـهنت  تبرغ و  ِتیب  ْتیب 
!؟  مالسلا اهیلع  ارهز  نادنزرف  تبیصم  رد  میرگب  ار  تیاه  هراوگوس  نیمادک  اهدیعبت !

؟ منک گنهآ  مه  تا ، هتفرگ  مغ  ياه  قفا  اب  ار  هلان  نیمادک 

! دابم زگره  تکاندرد ، نینچ  ياهزور  خلت ! راید  يا  اهدیعبت ، دابآ  متام  يا  هآ ،

! دنتسارآ یم  فص  تیادتقا  هب  هناقاتشم  ناگتشرف ، یتساخ و  یم  اپب  زامن  يارب  هک  ماگنه  نآ  تدای ، اشوخ  ناج ، الوم 

، تریظن یب  دـنزرف  وت و  هب  یهلا ، شرع  تفرگ و  یم  ارف  ار  نامـسآ  رـسارس  ترایز ، قوش  دـش ، یم  هدرب  هاگره  هک  تماـن ، اـشوخ 
! داتسرف یم  دورد 

! ام لد  رد  تهودنا  تعسو  تسا  تخس  ردق  هچ  ّتیرشب ! ِّیجنم  اهنت  ِمّلعم  يا  تّوبن ! نادناخ  راختفا  يا  ناج ! الوم 

! دندرک یگناگیب  وت  اب  ایند ، لایما  رطاخ  هب  تنایانشآ ، كدنا  یتح  هک  يراید  رد  تا  یبیرغ  يازع  تسا  هاکناج  هچ 

! ّربکت یهابت و  رصع  رد  دنوادخ  تّجح  يا  دّمحم ! ابا  ای  ناج ، الوم 

ماش ياه  عمش  يراوگوس  تا و  نیفدت  عییشت و  تتداهـش ، تساروشاع ؛ بورغ  ياه  مخز  تبرغ  زا  رت  نیگنـس  یتح  وت ، هودنا  غاد 
 ! مالسلا اهیلع  ارهز  لد  هویم  يا  تا ، ینامسآ  جورع  دش ، رازگرب  هنابیرغ  ردق  هچ  ترازم ! نابیرغ 

دیوگ یم  عمش  کشا  زا  لزغ  رد  زونه 

ناراب رد  هراتس  یب  یبش ، لثم  هایس  ار ! ناماه  هنابز  هدیدن ، بوخ  هک  یسک 

نایاپ یب  کشا  قشع و  ِمغ  هب  مسق  ار  وت  ار  ناماه  هناش  مجح  یمغ ، هدرک  هطاحا 

! میرادازع مه  زاب  مغ ، تبون  دیسر  ار  ناماه  هناوتشپ  نیمه ، ریگم  امز 
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رادـید تّذـل  مه  ار  ام  دـنمهف ؛ یم  رتهب  ار  وت  تبرغ  مجح  هک  تناریاز ، هاگن  اشوخ  ناج ! الوم  ار  ناماه  هناقـشاع  نیبب ، اـمن و  مرَک 
! ناشچب

هجرف یلاعت  هللا  جـع  دوعوم  ترـضح   » هنابیرغ هناـمولظم و  ياـه  هیرگ  دـهاش  شنیمز ، نامـسآ و  هک  اـج  نآ  اـج ؛ نآ  ربب  مه  ار  اـم 
! تسا هدوب  فیرشلا »

! تسا هدرک  كرد  كاخ  هرذ  هرذ  ار  تهاگن  وترپ  هک  اج  نآ  ربب  مه  ار  ام 

گرزب یتعافش  وت ، زا  کچوک ، تدارا  نیمه  ام  زا  .داب  تتداهـش  ِیگنابیرغ  قمع  ییاهنت و  تخـس  تاظحل  وت و  رب  دنوادخ  دورد 
.تسام راظتنا  هک 

تداهش تبرغ ، قشع ،

يوسوم رغصا  یلعدیس 

منک یم  یلاخ  هنیس  زا  مغ  جوم  ایرد ، هب  ایرد 

منک یم  یلاح  هتفشآ  تمغ ، اب  ارحص  هب  ارحص 

موش یم  ناراب  گنر  مه  رگ ، هحون  ياه  همغن  اب 

! منک یم  یلالز  زا  دای  تقشاع ، هاگن  زا  دای 

وت نایاپ  یب  غاد  زا  یخساپ ، کی  مونشب  ات 

منک یم  یلاوئس  ار ، میولگ  ضغب  زا  هلمج  ره 

؟ تخانش ار  تهودنا  ياه  هنابیرغ  یسک  ایآ  دش ؟ هاگآ  تا  یبیرغ  يافرژ  زا  یسک  ایآ  تبرغ ! مامت  يا  ییاهنت ! مامت  يا  هآ ،

هطاـحا رد  لـگ ، نوچ  دوب و  هتفرگ  ناـیم  رد  نمـشد ، جوف  جوف  ار  تروضح  رطع  هک  هاـگ  نآ  درب ؛ تهاـگن  زار  هب  یپ  یـسک  اـیآ 
؟ یتخومآ یم  نیمز  نامسآ و  هب  هفطاع ، رهم و  سرد  راخ ، زا  رتراوخ  ینامشچ 

یهلا قشع  وت ، اب  دنتخومآ و  وت  زا  ار  ندش  قشاع  هک  یناگتشرف  دوب ؛ ناگتشرف  ساسحا  هاگشناد  تا ، هناخ  ییایربک  ناتـسآ  راگنا ،
ار تادوجوم  مامت  هک  یقـشع  دوب ، هداد  رارق  رظن _  تحت  نطو و  زا  رود  ییاهنت _  راـصح  رد  ار  وت  هک  یقـشع  دـندرک ؛ هبرجت  ار 

.دننک وجتسج  شرع ، رد  ار  تهوکش  يافرژ  و  هدجس ، تهاگن  عافترا  هب  ات  درک ، یم  راداو 
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تایح ینادواج  هولج  هک  تسوت  ینامـسآ  قشع  وت و  رطاخ  هب  دناوخ ، یم  هدنرپ  رگا  دـصقر و  یم  راشبآ  رگا  ددـنخ ، یم  لگ  رگا 
! تسا هتشاذگ  اشامت  هب  ار 

تسشن نازخ  هبرجت  هب  یناوج ، راهب  رد  تشاذگ ، یم  رس  تشپ  ار  شیاه  یگتسخ  لد ، رب  تبرغ  غاد  هک  يروجنر  نت  زور ، نآ  ... 
هرهچ اب  هک  ینالدروک  دـندرب ؛ یم  کشر  شلامج  باـتفآ  هب  ساـبع ،» ینب   » نـالدروک هک  يدرم  دـیزگرب ؛ ار  شرع  یگیاـسمه  و 

ار بهلوب » لهجوب و   » یتح هک  یلهج  دندوب ؛ خیرات  مّسجم  لهج  هایس ، ياه  هماج  هایس و  ياه  تسد  هایس ، ياه  هشیدنا  هایس ، ياه 
! درک یم  هدز  تفگش 

هک یبیرغ  ماما  دش ؛ یم  عییشت  مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  شدج ، نوچ  مه  هک  دوب ، یماما  تبرغ  دهاش  خیرات ، هاگن  زور ، نآ 
! دندوب شیروجنر  تولخ  ِناراتسرپ  یهلا ، ناگتشرف  اهنت  هک  یبیرغ  ماما  درک ! دهاوخن  شومارف  هاگ  چیه  نامسآ ، ار  شا  ییاهنت 

؛ رَظَْتنُْملا ِمامِالا  َابَا  ای  کیلع  مالسلا  ْملِْحلا ؛ ُهَنیفَس  ای  کیلَع  مالسلا  ْمَمُْالا ؛ َيداه  ای  َکیلع  مالسلا  مَعِّنلا ؛ َّیلَو  ای  َْکیلَع  مالسلا 

! ناج الوم 

دراد ناراب  يوب  هشیمه  هنیدآ 

دراد ناماد  هب  مغ  رابغ  هنییآ ،

! کشا يا  اشامت ، هار  زا  یمک  نک  او 

دراد نامهم  هرابود ، ملد  زورما 

تهاگن رد  ار  هنیدم  دای  هک  تیانـشآ ، رید  تبرغ  رب  دورد  دـندرک ! تمورحم  دـنزرف ، ندـید  زا  یتح  هک  تا ، ییاهنت  مامت  رب  دورد 
، وت هّللا  لیبس  یف  داهج  رب  دورد  داد ! یم  تراشب  یتیگ ، رـسارس  هب  ار  تا  يراهب  روضح  هک  تمالک ، رطع  رب  دورد  درک ! یم  هدـنز 

.دش متخ  تداهش »  » هب شنایاپ  هک 

.تسا زیربل  تتداهش ، غاد  زا  ناماه  هنیس  کشا و  زا  رپ  ناماه  مشچ  یلاخ ، ناماه  تسد  ناج ! الوم 

هـشوگ مییاـس ؛ یم  تا  ینامـسآ  ناتـسآ  هب  تدارا  یناـشیپ  مینک و  یم  قشع  هناخاقـس  رذـن  ار  ناـماه  هژم  هتـسشن  نوخ  هب  سوناـف 
! الوم نک ، ام  هب  یمشچ 
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میاوت دنزرف  راظتنا  مشچ  وت و  يارس  هیثرم 

یتاجنروپ یفطصم 

هماج وت ، ياه  هناش  رب  یتقو  .دوب  هتشگ  وت  يارآ  خر  نافرع ، دناشفا و  یم  رون  تیامیس  هب  كولس ، ریس و  دوجس و  تا ، یکدوک  زا 
نادنز و جوا  هک  دادن ؛ نت  یلفق  هلیم و  چـیه  هب  اما  وت  حور  هدـنرپ  .يدـش  هدزرآ  ناداهن ، جـک  سبح  هب  تسـشن ، تما  تماما  رخاف 

«. دهاوخ ادخ  رگا  ریخ  ببس  دوش  ودع  « ؛ دوبعم اب  دوب  وت  تولخ  تصخر  سبح ، نآ  جنک 

ار اه  ترـسع  اه و  جنر  نآ  .تفرگ  یم  ادخ  گنر  هتـسویپ ، وت  تاجانم  ياون  هلان و  اب  اه  بش  هزور و  اب  وت ، ماک  یگنـشت  اب  اهزور 
، نایعیش ياه  نیمزرس  رب  تمالک  هدرتسگ  روضح  اب  يدنارذگ و  رس  زا  مالسلا  هیلع  یلع  تگرزب  ياین  هویش  هب  توکـس ، ربص و  هب 

.دوب وت  ياه  يرگداشرا  ِنآ  زا  مرگ ، روضح  نیا  .يدش  ناشمارآ  لد 

اـه و تعدـب  و  ههاریب ، زا  دوب  هار  ندرک  ادـیپ  زرم  بش ، ناگراتـس  زا  يا  هموظنم  رون و  زا  یناـشکهک  ناـس  هب  وت ، تریرـس  هریس و 
.دومن یم  هار  طارص ، تمس  هب  وت  تاراشا  تشگنا  اب  اه ، يژک 

دهاوخ یم  باتفآ  هک : ینک  سونأم  تا  يدهم  هویـش  هب  ار  عیـشت  يوک  ناگدادـلد  ات  يدـناشک  یم  هدرپ  رد  يور  هتـسهآ ، هتـسهآ 
.دباتب هنوگ  نیا  رود ، ینامز  ات  دشک و  ربا  باقن  رد  يور 

(1) میدیشروخ » تیور  راظتنا  رد  ام  » .باتفآ ییامنور  راظتنا  مشچ  نانچمه  مییوت و  ترجه  يارس  هیثرم 

ضحم ینابرهم 

عراز هبوبحم 

زا ار  یناهج  ات  دنوشن ، ریگ  نیمز  مدرم ، ات  درک  لمحت  دوخ  ياپ  تسد و  رب  ار  تراسا  ياهریجنز  مامت ! ربص  دوب و  ضحم  ینابرهم 
.دهد تاجن  شریگاپ  تسد و  ینادان  زا  ار  ناسنا  ات  درک  ملع  دق  هناردتقم ، هرظانم  ملع و  عضوم  رد  .دناهرب  كاخ  رد  تراسا 

.تسا هللا  همحر  ینیمخ  ماما  زا  هلمج  - 1
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ار نیا  هک  اهنآ  دـندوب  مک  هک  سوسفا  یلو  دوب ، يرورپ  ناسنا  يزاسدوخ و  ياه  هسردـم  نیرت  هدرتسگ  شا ، یمدرم  ياـه  هاـگیاپ 
! دندیمهف یم 

هنیدم .شتمظع  ياه  گرب  خاش و  هیاس  نیرت  هاتوک  تمارک ، تسوا و  نامیا  تخرد  لوصحم  نیرتمک  دهز ، تشذـگ ! هنابیرغ  هچ 
یب هب  وا  تقیقح  هضرع  يارب  یلاـجم  يوجو  تسج  رد  درک و  یم  لاـبند  كاـخ  رد  ار  وا  روضح  يرجه ، لاس 232  لوالا  عیبر  زا 

تنوکس شراوگرزب ، ردپ  هارمه  هب  ماما ، هک  تشذگن  يزیچ  درک و  سح  دوخ  رد  ار  وا  شریذپ  غولب  ارماس ، هکنآ  ات  دوب  اه  هنارک 
نیگنس راب  هک  تسا  لاس  شش  .دراذگ  یم  تداهـش  نیلاب  رب  رـس  ارماس  هشوگ  رد  هلاس ، یماما 28  کنیا  .دـیزگرب  ار  راید  نآ  رد 
تلاسر نیا  هکلب  شیوخ ، یمخز  شود  رب  هن  هتسخ و  ياه  هناش  رب  هن  هن ، هن ، دنک ، یم  لمح  شیوخ  راوتسا  ياه  هناشرب  ار  تیالو 

دوخ گرزب  يوزرآ  هب  رگید  يا  هظحل  ات  یـسابع ، دـمتعم  .تسا  هدرک  تبث  شیوخ  ناج  قامعا  رد  رواب و  ياـفرژ  رد  ار  ینامـسآ 
هچ تشذـگ و  هناـبیرغ  هچ  هک  هآ  توکـس ، ییاـهنت و  ياـهزور  ییاـهنت ، مـغ و  ياـه  لاـس  مـغ ، تراـسا و  ياـه  لاـس  .دـسر  یم 

.دش يرپس  هناموصعم 

تانئاک ضیف  هطساو 

يریدن هیقر 

نییهولا و هنازخ  هّنجلا ، لها  جارـس  ار  راوگرزب  ماما  نیا  .تسوا  باـقلا  زا  ملاـع ، هیقف و  قداـص ، یقن ، رهاـط ، نیما ، لـضاف ، یکز ،
یسابع يافلخ  رظن  ریز  یماظن و  يرهـش  رد  ناشیا  اریز  تسا ؛ يرکـسع  وا  بقل  نیرتروهـشم  یلو  دنتفگ ، یم  زین  هللارـس  یلع  نیما 

خاک يدنلب  هک  يرهـش  .مأوت  یخزود  تشهب و  هودنا ، هیام  روآدرد و  تدـش  هب  زیگنارب و  سوه  ابیز و  رایـسب  يرهـش  تسیز ؛ یم 
.ناگدازربمایپ نایولع و  تمسق  شکانمن ، ياه  لاچ  هایس  قمع  اه و  خوک  دوب و  ناگداز  هفیلخ  افلخ و  يارب  شیاه 

.دنیآ راتفرگ  افلخ  نیگنس  تازاجم  مشخ و  هب  ادابم  ات  دندروخ  یم  ورف  ار  دوخ  ياه  هوکش  اه و  فرح  شمدرم  هک  يرهش 

تسود و دزنابز  یناسنا ، يالاو  لـیاضف  بسن و  تفارـش  رد  هک  یماـما  يارب  تشادـن ؛ لاـچ  هایـس  زا  مک  شیاـه  هچوک  هک  يرهش 
وا هب  نداد  مالس  اب  شناتسود  دوب ، نمشد 
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، دـننک یتمدـخ  هفیلخ  هب  ات  دنتـشاد  رظن  ریز  ار  شراتفگ  راتفر و  راوید ، ره  سپ  رد  شنانمـشد  دـندش و  یم  هفیلخ  نادـنز  راـتفرگ 
ار نآ  ادـخ  تبحم  زج  هکره  هک  یتلاسر  دـناسر ؛ نایاپ  هب  ار  شیوخ  تلاسر  ات  دـسر  یمن  يدـنزگ  ار  ادـخ  تجح  هکنآ  زا  لـفاغ 

یتسرد هب  ار  مدرم  یسایس  یعامتجا و  ینید ، ياه  ههبش  دراذگب ، مهرم  ناگدید  متس  مخز  رب  تسناوت  یم  وا  اهنت  .دروآ  یمن  بات 
دوش دلوتم  نآ  رد  دوعوم  نیرخآ  هک  دوب  راوازس  وا  هناخ  اهنت  .درآ  هار  هب  تفطالم  ربص و  اب  ار  ناهارمگ  دیوگ و  خساپ  ینـشور  و 

ضیف هطساو  ار  وا  دوب و  مارآ  مار و  وا  اب  نیمز  دش ، یم  هتخانش  وا  اب  ادخ  .سدقم  حاورا  ناگتـشرف و  لوزن  لحم  دوب و  یحو  هناخ 
.دنتخانش یم  تانئاک 

ارماس يور  نآ 

يریدن هیقر 

زاون و مشچ  هدرتسگ و  ياه  خاک  ای  شا ، هتـشارفارب  دق  دباعم  اهرید و  تلع  هب  دـیاش  .دـندناوخ  یم  يأر » ْنَمَّرُـس   » ای ارماس  ار  رهش 
.دندرپس یم  میسن  شزاون  هب  ار  ناشاه  هخاش  هدیشک ، کلف  هب  رس  ياه  جرب  نحص  رد  هک  یناتخرد 

نیزم ییاهراوید  ناشندرمز ، بوک و  هنییآ  ییاه  فقـس  .دشابن  نآ  رد  يریزو  ای  يدهع  یلو  ای  يا  هفیلخ  يوک  هک  دوبن  يا  هچوک 
نانآ زا  نت  رازه  جـنپ  اه  هفیلخ  زا  یکی  طقف  هک  يور  ابیز  ناکزینک  هنوگ  یمرن  هب  ییاه  شرف  عصرم و  ییاه  تخت  هرقن ، الط و  اـب 
یمن زاورپ  طقف  هک  نایرپ  روح و  زاوآ  زاس و  زا  رپ  یتشهب  دوب ؛ هتخاس  کچوک  یتشهب  رهـش ، زا  همه  همه و  .تشاد  تمدخ  رد  ار 

دود هک  دوب  یکچوک  یلگهاک  ياه  هناخ  هدیـشک  دـنلب و  ياهراوید  ناـمه  سپ  رد  عصرم ، ياـه  تخت  نیمه  تشپ  اـما  دنتـسناد ،
نانکاس هک  دوب  ییاذغ  هودـنا ، .درد  زا  هتخادـگ  ییاه  بلق  ناشناتـسمز ، مزیه  تفر و  یم  نامـسآ  هب  زور  ره  هک  دوب  هآ  ناشخبطم 

.دندرب یم  رواجم  راوید  هیاس  هب  راوید ، نیا  ریز  زا  دندیشک و  یم  شود  هب  ار  تکالف  هک  ینانکاس  دندروخ ؛ یم  اه  هناخ  نیا 

نوخ رد  ار  ناشتـسد  زور  ره  هک  دوب  ییاهنآ  يارب  روز ، رز و  همه  نیا  رهـش ! دوب  هدـینت  مه  رد  مه و  رانک  یخزود  تشهب و  راگنا 
لاچ هایـس  رگید ، يوس  زا  .دـننک  بحاصت  ار  وا  گیر  هدرم  ات  دنتـسشن  یم  ناوج  يا  هفیلخ  گرم  ناوخ  رب  ماـش  ره  دنتـسش و  یم 

ییاه
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يدوکر هب  ار  بلاطوبا  نادنزرف  دش  دمآ و  ات  دوب  ینایماظن  قرق  نادنز ، .دروایب  دـنب  ار  نایولع  سفن  ات  داد  یم  ان  من و  يوب  هک  دوب 
یطحق .دـناسر  یم  تقو  هفیلخ  سلجم  ات  روضح  مالعا  دـیدزاب و  يارب  ار  نیمز  يور  ياـه  تجح  هک  دوب  یهار  .دـناشکب  فوخم 

.دوب يأر » نم  ّرس   » رهش هکس  يور  نآ  خزود ، .دوب  تقیقح  ملع و  ناثراو  دونشو  تفگ 

تسا هتفر  وا 

يریدن هیقر 

روصت دوب ! دنب  رد  بیرغ و  اوقت ، تلیـضف و  جوا  رد  هک  یماما  زا  ییادج  هظحل  تسا  نیگنـس  ردقچ  ییُحی .» ُتیمی و  نم  ناحبـس  »
يا هدز  کلپ  ار  وا  روضح  یحابص  دنچ  .کشخ  ناتخرد  لثم  يوش ؛ یم  گنگ  .دنک  یم  تا  هفالک  شا ، يراپـسب  كاخ  هب  هکنیا 
ياه هاگن  نآ  دای  تخاون ! یم  ار  مدرم  یلگهاک ، ياهراوید  سپ  زا  شیاعد  هک  ریخ  هب  ییاهزور  دای  .تسا  هتشگرب  قرو  ناهگان  و 

هک ریخ  هب  زیزع  ياه  همان  نآ  دای  دندوب ! توکس  هب  موکحم  هک  دش  یم  یناتـسود  ینازرا  هفالخلاراد ، ریـسم  رد  هک  ریخ  هب  نابرهم 
! دندومن یم  لیاز  ار  ههبش  کش و  دندرک و  یم  ادج  لطاب  زا  ار  قح 

ریگولگ مغ  اب  ای  دنزات  یم  توهـش  تردق و  تمـس  هب  هناروکروک  هک  نانمـشد  ياه  يزات  كرت  اب  ینک  هچ  نیا  زا  سپ  يا  هدـنام 
.ینادرگزاب هناخ  هب  ار  نآ  ناهاگ  ماش  شا و  یشکب  شود  هب  حبص  دیاب  دوش و  یم  هوک  هک  درد  ینیگنس  اب  ییاهنت و 

؛ تسا هتفر  وا  .ار  شا  یلاخ  ياج  يا  هدوشگ  مشچ  شندـید و  هظحل  کی  يارب  يا  هدـش  قایتشا  زا  ییایرد  هک  یتقو  تسا ؛ هتفر  وا 
شناراداوه دوخ و  يارب  دازآ  هکنآ  یب  دـناسرب ؛ یگدروخلاس  هب  ار  یناوج  هکنآ  یب  دوش ؛ راکـشآ  یمامت  هب  شا  ییاـناد  هکنآ  یب 

.دنک كربتم  ار  رازاب  هچوک و  شندوب  رطع  دورب و  دیایب و  دوش ، هتسب  زاب و  شدوخ  رایتخا  هب  شا  هناخ  ِرد  هکنآ  یب  دشاب ؛ هتسیز 

.دشاب هدوسآ  تموکح  نارادمدرس  قرق  زا  شنتسیز  هکنآ  یب  تسا ؛ هتفر  وا 

يا و هداـهن  گوس  ترـسح و  هنیـس  رب  تسد  هک  زورما  يارب  تسا  یلیقث  هدـنهدرازآ و  تراـبع  هچ  يأر » نم  ّرـس   » تسا و هتفر  وا 
بـش نیا  رد  شنتفر  دوب  دوز  هک  يا  هراتـس  دور ؛ یم  كاخ  هب  كـالفا  زا  هک  هراتـس  نیمهدزاـی  هب  يا  هتخود  مشچ  يا و  هداتـسیا 

.مکارتم
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ارماس هدز  نازخ  غاب  يارب 

.تسین یندش  مامت  يراج ، ياه  ضغب  زا  ارماس  نامشچ 

.دنک یم  دادیب  رهش  ياه  هچوک  رد  مغ  نیا  روخارف  هب  یگدیدغاد ، باهتلا و 

.دنا هدش  قارف  شوخ  تسد  فیدر ، هب  فیدر  هک  دتفا  یم  شیرپوسیگ  ياه  لخن  هب  شراذگ  رگ ، هحون  داب 

.دنکارپ یم  ار  شیاه  هلعش  هشیمه ، زا  رت  هدرتسگ  دیشروخ ، تسا و  هتفر  ورف  بورغ  رد  هلجد 

یم ییاهر  تیدودـحم ، جـنر  زا  هناخ  نیا  زورما  اما  دـید ، یم  قانتخا  لاگنچ  ریـسا  ار  دوخ  ماما  هدز  تولخ  هناخ  هک  دوب  اه  تدـم 
ههقهق اـما  تسین ، داـش  هناـخ  نیا  .دـنیب  یمن  ار  يرکـسع  يارآ  لد  لاـمج  رگید  تسین و  داـش  ییاـهر  نیا  رد  لاـح  نـیا  اـب  دـبای ؛

ارماس تبرغ  يوب  نایعیـش ، ياه  هناش  .دندیدنخ  یم  اروشاع  رد  هیما  ینب  هک  هنوگ  نامه  تسرد  دونـش ؛ یم  ار  بلط  هاج  ناگناگیب 
.دنا هدروآ  تیلست  ياه  لگ  ارماس ، هدز  نازخ  غاب  يارب  هک  تسا  هتخوس  لد  ياه  هسوب  نیمه  هعیش ، زورما  هیامرس  مامت  .دهد  یم 

هعیش هنهک  ضغب 

ایند هک  دنناد  یمن  یـشان _  ياه  نابنادنز  نیا  نایـسابع _  رخآ  .دـنریگ  یم  رظن  تحت  ار  وت  نامیا  يراد و  مدرم  ملع ، تیموصعم ،
.دندیشک یمن  دنب  هب  ار  وت  رگا  یتح  دوبن ؛ شیب  یتراسا  تدنلب ، رکف  يارب  دوخ 

ار رـشب  ناج  رد  هدیمد  حور  رگید ، راب  ات  دنتـسشن  یم  ترادید  نیمک  هب  وت ، هاگرذگ  رد  هک  مشاب  ییاه  مشچ  هارمه  متـساوخ  یم 
نـشور وت  هداز  روهظ  ات  ار  نامیاه  کشا  سوناف  زورما ، .تسا  ندـش  رپرپ  اه  لگ  تشونرـس  هک  مناد  یم  .منک  دـیدمت  وت  هاـگن  زا 

.دیاشگب ار  هلاس  ضغب 1400  يزور  شتلادع ، ریشمش  هب  ات  مینک  یم 

راظتنا ياهزور  ردپ 

يدمحم سابع 

ات مدش  یم  هدـیرفآ  هملک  زا  كاخ ، ياج  هب  شاک  .دـننک  یم  هیرگ  نم  اب  قارف ، رد  اهربا  دوش ، یم  گنت  وت  يارب  ملد  هک  بش  ره 
! وت شیاتس  رد  مدش  یم  رعش  اپارس 
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هک دنا  ییایرد  ناغرم  میاه ، کشا  .رتراوشد  نتشون  وت  زا  تسا و  راوشد  نتشون  یهاگ  .يراظتنا  ياهزور  نیریش  ياه  مغ  ردپ  وت ،
دنوش ییاه  لیخد  هرگ  دنراد  وزرآ  هک  دنا  ینارتوبک  میاه ، کشا  .دننک  یم  وجو  تسج  وت  مرح  تبرغ  يوب  هب  ار  منامشچ  لحاس 

.تسا هدش  هتسب  تحیرض  هب  هک 

دش رپرپ  هک  راهب  نیمشش  تسیب و 

ناهج زونه  تسا و  هتـشذگ  يرمع  .تشذـگ  اهزاورپ ، همه  زا  رت  هاتوک  هک  يراـهب  لایخ 26  زا  دوش  یم  سیخ  میاـه  بش  شلاـب 
.دیوگب تیاه  ینابرهم  تماما  لاس  زا 6  هتسناوتن 

.دراشف یم  ار  ناهج  يولگ  وت ، یپ  رد  یپ  ياه  نادنز  ياهزور  يانگنت  زونه 

.دنک یم  هفرس  زونه  مومسم ، ناهج 

.دننک یم  هفرس  هیناث  ره  اهداب  يدش ، مومسم  وت  هک  يزور  زا 

رطع دنکـشب و  دیـشروخ  نیمهدراهچ  زاغآ  رد  وت ، عولط  ات  یتفر ، .یتفر  اهربا  همه  زا  رت  هدـنرپ  .تشاد  تداهـش  ربخ  تنتفر ، يوب 
.دریگبارف ار  ناهج  يراهب ، ياه  ناراب  لثم  تلادع ،

ریگارف تملظ  هس  رد  تماما  لاس  شش 

نامـسآ راصح  ریگارف ، تملظ  هس  اـما  .دـننک  رطعم  ار  یناـهج  تیاهدـنخبل ، اـت  دـیبات  یم  هفقو  یب  تتماـما ، دیـشروخ  لاـس ، شش 
ار تا  یگدنرپ  دندرک ، یم  گنت  ار  سفن  هک  گنت  سفق  هس  دنکن ؛ سح  ار  تا  ینارون  رطع  ینزور ، چیه  ات  دندوب ، هدـش  تتماما 

یم هیرگ  تمادم  تادابع  رد  ار  ناشمادم  یگتـسخ  هتـسب ، ياهراوید  دش و  تا  یپ  رد  یپ  نادنز  لاس  شـش  هرماس ، .دـندرک  ریـسا 
.دندرک

مهدزای یلجت 

عراز هبوبحم 

دوب و ربـص  همه  شتاـظحل ، یـسدق  مسبت  تسا ، هدرک  كرد  قیمع  هچ  ار  درد  دراد ، هیکت  لاوز  یب  یعوـلط  رب  هک  مهدزاـی  یلجت 
! لاصو قوش  مامت  شیاه ، بش  همین  هرامه  ياه  کشا 
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هک نیا  زا  درب  یم  جـنر  .تسا  هدـش  لیدـبت  زیگنارب  لادـج  یـشزرا  هب  مدرم ، لفاغت  رد  ایند ، تراـقح  هک  تسیرگن  یم  دـید و  یم 
! دشیدنا یمن  دوخ  زا  رتارف  هب  دنک و  یمن  وجو  تسج  ار  كاخ  ناتسچیه  نیا  يوس  نآ  ناسنا ،

! تشذگ هنابیرغ  هچ 

لوالا 231 عیبر  زا  هنیدـم ، .شتمظع  ياه  گرب  خاش و  هیاس  نیرت  هاتوک  تمارک ، تسوا و  نامیا  تخرد  لوصحم  نیرتمک  دـهز ،
نآ ات  .دوب  اه  هنارکیب  هب  وا  تقیقح  هضرع  يارب  یلاجم  يوجو  تسج  رد  درک و  یم  لاـبند  كاـخ  رد  ار  وا  روضح  هنزاوم  يرجه ،

ار راید  نآ  رد  تنوکـس  شراوگرزب ، ردـپ  قافتا  هب  ماما ، هک  تشذـگن  يزیچ  درک و  سح  دوخ  رد  ار  وا  شریذـپ  غولب  ارماس ، هک 
.دیزگرب

ياه هناش  رب  ار  تیالو  نیگمهس  راب  هک  تسا  لاس  شش  .دراذگ  یم  تداهـش  نیلاب  رب  رـس  ارماس  هشوگ  رد  هلاس ، یماما 28  کنیا 
ار ینامسآ  تلاسر  نیا  هکلب  شیوخ ، یمخز  شود  رب  هن  هتسخ و  ياه  هناش  رب  هن  ...هن  ...هن  .دنک  یم  لمح  شیوخ  راوتسا  هوکش و 

.تسا هدرک  تبث  شیوخ ، ناج  قامعا  رد  رواب و  يافرژ  رد 

ياهزور ییاهنت  مغ و  ياه  لاس  مغ ، تراسا و  ياه  لاـس  .دـسر  یم  دوخ  گرزب  هتـساوخ  هب  رگید ، يا  هظحل  اـت  یـسابع ، دـمتعم 
! دش يرپس  هناموصعم  هچ  تشذگ ؛ هنابیرغ  هآ ، ...توکس  ییاهنت و 

درپس جع )  ) دوعوم هب  ار  ادرف  تفر و 

بیـشن اهزارف و  همه  اب  ار  ایند  دور و  یم  .دـنز  داـیرف  ار  نید  تقیقح  مالـسلا ، هیلع  شدوعوم  هک  تسا  هدرپس  ییادرف  هب  لد  ماـما ،
قاتا ياـهراوید  رد و  زج  هک  ار  يا  هتفهن  ياـهدرد  دراپـس ، یم  وا  هب  .دراپـس  یم  وا  هب  شیاـه  يدـنلب  اـه و  یتسپ  همه  اـب  شیاـه ،

.تشادن ار  شنتفگ  بات  يدحا  ارماس ، رد  شکچوک 

بیصن شا ، ینیسح  دایرف  شورخ و  ات  دشاب  .تسا  هدروخ  مقر  وا  یسامح  هصق  رد  مه  زاب  مالـسلا  هیلع  ینـسح  توکـس  تراسا و 
.دوش جع )  ) يدهم شدنزرف 
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! دوب دوز  هچ 

یجیهم هبادوس 

، رو هلعـش  غارچ  غارچ ، هک  تسا  هدـشن  هدودز  نیمز  ياج  همه  یکیرات  زونه  .دیـشروخ  يارب  هدز  باتـش  ناـیاپ  نیا  دوب  دوز  زونه 
، شرونم ياه  ندز  کلپ  هک  ینـشور  عمـش  تسا ؛ دـنمزاین  عمـش  ياه  سفن  هب  نمجنا  زونه  .دراد  یمرب  یگریت  اب  راـکیپ  زا  تسد 

.دربب راکشآ  ياه  تقیقح  ياشامت  هب  ار  اه  مشچ  دیادزب و  وس  همه  زا  ار  بش  ظیلغ  یهایس 

ار تناید  نید و  دنـشیدنا و  یم  شیوخ  يایند  تیفاع  هب  طقف  هک  راجنهان  ساپـسان و  ياه  ناسنا  اه ؛ ناسنا  نیمز  باتفآ  تفر  اجک 
.تفرگرب راگزور  زا  خر  دش و  غورف  یب  هاگان  هب  كانساره ، ینافوت  رد  هک  تیاده  نازورف  هلعش  اب  دندرک  هچ  .دنا  هدرب  دای  زا 

تسار نایملاع ، هودنا  دنک و  دیپس  هبش  کی  ار  شبابش  ناوسیگ  یلاس ، نهک  یگدیرپ  گنر  هک  ناوج  هام  نیا  يارب  دوب  دوز  زونه 
.داد یم  دادتما  ار  شیوخ  دیاب  نیمز  يور  رب  دنوادخ  هیاس  زونه  .دوبن  قشع  نداتفا  سفن  زا  هاگ  زونه ، .دزاس  هدـیمخ  ار  شا  یتماق 

.اه هانگ  اه و  لهج  اه و  هنتف  ضرعم  رد  دنام ؛ هانپ  یب  وا  نما  ياه  هناش  زا  رود  دش و  میتی  هاگان  هب  یگدنز  هک  دش  هچ 

ار شنورد  شتآ  ات  تخیر  یم  ادخ  هاگرد  هب  هک  يا  هنابش  ياه  کشا  مامت  اب  شربص ، نارک  یب  يایرد  مامت  اب  دمآ ؛ هوتـس  هب  درم 
روراب ملع  شیور  هب  نورتس ، نادان  كاخ  دـیراب و  یم  ورف  نیمز  رب  شیاه  سفن  زا  هک  یناوارف  ياه  تمکح  ماـمت  اـب  دـناشنب ، ورف 

ورف ناـیمدآ  تخمز  یگنـشت  رب  تیادـه  تفوـطع و  ناراـب  شمـشچ ، یناـبرهم  ياـهربا  زور ، بش و  هکنیا  زا  دـش  هتـسخ  .دـش  یم 
یپ رد  يرگوجو  تسج  كدنا  یتعامج  زج  .دیدن  لطاب  هب  لوغـشم  يایند  زا  یهجوت  خساپ و  چیه  يدـنخبل ، چـیه  یلو  دـندیراب ،

زا تسد  وا ، ییوگ  تسار  یهاوخریخ و  هاگـشیپ  رد  یجوجل  نمـشد  چیه  .درواین  هانپ  وا  تیالو  شوغآ  هب  یهاوخادخ  دـنوادخ و 
.تشادنرب شیوخ  تجاجل 

هنییآ وا  .دنتفرگ  هرخـس  داب  هب  ار  قح  توعد  یتوکلم  يادص  دنتـسکش و  ینمـشد  ياه  گنـس  اب  مادـم  ار  باتفآ  هناخ  ياه  هرجنپ 
مامت شروبص  هنیس  هک  يا  هنییآ  دوب ؛
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یم وا  نامـشچ  ریـسم  رد  سکره  درک و  یم  سکعنم  نیمز  ياه  هطقن  نیرترود  اـت  یتشهب ، ياـهوترپ  نوچ  ار  ناـهج  ياـه  یتسار 
سبح ار  وا  یکیرات ، بش و  زا  يراـصح  رد  دـندرواین و  باـت  ار  هنییآ  تقادـص  اـما  دـید ، یم  ار  تقیقح  دـش و  یم  رونم  داتـسیا ،
هوکـش دنوادخ  هاگرد  هب  اهنت  ار  یگدنز  ریگلد  نادنز  دیـشک و  هآ  هنییآ  .راگزور  تداسح  دود  زا  دش  ردـک  شبلق  هنییآ  .دـندرک 

ییانـشور رب  سفن  هار  یگریت ، ماجنارـس ، هکنیا  ات  درک  ینادـنز  دوخ  هنیک  گـنچ  رد  وس  همه  زا  ار  وا  رفک ، نزور  یب  همخد  .درک 
.تسب شریمض 

متس ییاوسر  تشت  تفشآ و  ار  نارگمتس  باوخ  يدبا ، یتبیصم  نوچ  شنتسکش  يادص  .تسکش  داتفا و  نیمز  رب  دش و  مخ  هنییآ 
زاورپ لاب  هنییآ ، ياه  هدروخ  تخیرگ و  اه  نامـسآ  هب  دـش و  رو  هلعـش  يا ، هلان  نوچ  شنتـسکش  يادـص  .دـنکفا  ریز  هب  ماـب  زا  ار 

.دندرک اهر  تلفغ  هودنا  رد  ار  ساپسان  نیمز  دندش و 

ینامسآ روضح 

یجنپ هجیدخ 

یم نانک  هلان  اـهربا  هک  دنـشورخ ، یم  هناـبات  یب  ردـق  نیا  اـهدور  هک  دـنناشیرپ  هنوگ  نیا  اـهداب  هک  تسا  هداد  خر  يا  هعقاو  اـیوگ 
! دنک یم  یبیرغ  ساسحا  ردق  نیا  نیمز  هک  دنیرگ 

هیاس اهراوید  رد و  رب  مغ ، هودنا و  هک  هدیچیپ ، اه  نامسآ  رد  ناگتشرف ، هجـض  یبات و  یب  يادص  هک  تسا  هداد  خر  يا  هعقاو  ایوگ 
! هدرب ورف  نزح  نابیرگ  رد  رس  ارماس  هک  هتخادنا ،

.تسا هدش  كاخ  ریگ  نماد  گرزب ، یتبیصم  دیاش 

یمن بات  ار  وت  زا  سپ  ياه  قفا  یکیرات ، ریگم ؛ ارماس  نامـسآ  زا  ار  تروضح  نانـشور  قشع ! ناشخرد  هراتـس  نیمهدزاـی  يا  هآ ،
.دروآ

.دش دهاوخ  رد  هب  رد  تا ، هناراهب  دوجو  يوجو  تسج  هب  دبا  ات  كاخ ، یمیتی  ياه  تسد  ریگن ؛ ایند  رس  زا  ار  تا  ینابرهم  هیاس 

وت نیب  دشاب  يا  هلصاف  ات  دندیشک  يراصح  ترود  هچرگا  ریگلد ، دنخرس و  تیاه  هظحل  هچرگا  تیارب ، درذگ  یم  تخـس  هچرگا 
ار وت  اه ، « دمتعم  » ياه تسد  هچرگا  ایند ، و 
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یسک دنک ، ریگارف  نیمز  رد  ار  تلادع  ات  تساوخ  دهاوخرب  وت  هناخ  زا  هک  یضحم  تقیقح  سرت  زا  اهنت  اه ؛ مشچ  زا  دندرک  ناهنپ 
! ریگم نیمز  ِرس  زا  ار  تا  هیاس  وت ! زا  دعب  ثراو  دوب و  وت  نت  هراپ  هک 

.دش یم  رشتنم  رتشیب  وت  ینامسآ  روضح  رطع  دش ، یم  رتدنلب  سابع » ینب   » هلصاف ياهراوید  دنچ  ره 

.دش یم  رت  هدرتسگ  وت  تبحم  قشع و  هبذاج  نادیم  دش ، یم  رت  گنت  اه  « دمتعم  » هرصاحم هریاد  هچ  ره 

ياپ زا  دـنب  بیغ ، هزجعم و  تشگنارـس  اب  هاگ ، نآ  يدوب و  راتفرگ  ینمـشد  لهج و  راصح  رد  اـه ، ترفن  اـه و  هنیک  هطاـحا  رد  وت 
.يدوشگ یم  ناراتفرگ 

ناهج موتحم  تقیقح  دنناوت  یم  دنتـشادنپ  یم  هک  نالدروک  ناج  هب  دوب  هتخادنا  یـشتآ  تدـنبلد ، كدوک  وت و  يارجام  الوم ! هآ ،
.دننک ضوع  ار 

زونه اه  ناج  يدرک ؛ نایب  ار  دوعوم  روهظ  تبیغ و  هفـسلف  ابیز  هچ  يدرک ! انـشآ  تدنزرف  هناگی  روضح  رطع  هب  ار  اه  ناج  ابیز  هچ 
.دنرو هلعش  دوعوم  راظتنا  شتآ  رد 

.اه « دمتعم  » راصح زا  وت  ییاهر  زور  اه ، هتشرف  لاب  رب  وت  هنابیرغ  عییشت  زور  تسوت ؛ زور  زورما ، و 

دناوت جاتحم  زین  نانمشد 

یتمعن اتیزر 

! دمحم ابا  ای  هاتوک ، راهب  يا  وت  نتفر  هماگنه  تسا  بیرغ  هچ 

ياـنگنت رد  هک  ماـگنه  نآ  ار  تتفرعم  ياون  شوخ  هدـنرپ  .دـننک  یم  رورم  دوخ  نهذ  رد  ار  وت  ارماـس ، هنیدـم و  ياـه  هچوک  زونه 
ار نایسابع  تتمکح ، ملع و  ناوخـشوخ  غرم  هچرگ  تشادن ؛ ار  تتیاده  رون  ندید  ناوت  ناشنامـشچ  ایوگ  دندیـشک ، دنب  هب  نادنز 

.دوب هدرک  ترضحم  جاتحم  زین 

خیرات تیاور  هب  مولظم  یعیقب  ارماس ،

متس يارماس  ماب  رب  ار  بیرخت  هئطوت و  ياه  تسد  دیآ و  یم  رگید  راب  کی  رادبت ، ریواصت  ِشراگن  يارب  خیرات  درذگ و  یم  نامز 
.درگن یم  هدید 
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دبنگ اب  زیتس  هب  رت ، مامت  هچ  ره  یناوتان  اب  هک  دناسر  یم  تبث  هب  ار  اه  هسیـسد  مامت ، تقد  هب  خیرات ، دنهاوخ ؟ یم  هچ  رگید  نونکا 
.دنا هتشاد  شوخ  لد  هاگراب ، و 

نینچ دنـشاب و  هتـشاد  ساره  اهربق  زا  یتح  هک  دوش  یمن  تفای  اج  چیه  رد  رت ، نازرل  نیا  زا  ییاه  تسد  هک  دناد  یم  بوخ  خـیرات 
یم رادیب  هدنز و  ار  اه  ناسنا  زین  ام  كاپ  همئا  هدش  هتـشک  هک  دنناد  یم  بوخ  ار  نیا  ینادان ، همه  اب  نانآ  .دنرب  شروی  اه  تشخ  رب 

.دنک

.دوش یم  هزات  تیانج  نیا  زا  هعیش ، لد  غاد  زورما  تسا  تسرد 

.تسه شدوخ  ياج  رس  خیرات ، ياه  هتفگ  ّتیناقح  نوچمه  عیشت ، دنم  ناوت  يانب  دننک ، بارخ  هچره  نانآ  يرآ !

یتمالسرس

ار تقیقح  هداج  هک  دوب  وت  دیـشروخ  يولألت  درک ، یم  ریـسفت  شیوخ  يأر  هب  ار  ادخ  نید  نارگمتـس ، هلیحرپ  هشیدـنا  هک  هاگ  نآ 
يدـهم تدـنزرف  هب  نآ  زا  سپ  دز و  هناوج  وت  ناوج  ياـه  مدـق  ریز  لاـس  اهنت 28  تماـما  هداـج  تشاد و  یم  هاـگن  نشور  هراومه 

.میقتسم طارص  موادت  يارب  یتناما  دیسر ؛ تناما  هب  ادخ ، قلخ  ِنیرتزیزع  جع ،) )

.دز رس  وت  ناماد  قفا  زا  جع )  ) يدهم دیشروخ  هک  سب  نامه  وت  یبوخه  زا 

هدرک مخ  جع )  ) نامز دوعوم  تیلست  هب  رس  كاچ ، كاچ  ینابیرگ  هتخوس و  يا  هنیـس  اب  نامـسآ  وت ، ندیـشک  رپ  گوس  رد  زورما 
.تسا

قشاع رادرس 

يدمحم سابع 

نازابرـس هک  ییاج  رد  .دوب  هدش  تنانمـشد  شوگ  مشچ و  تا ، هناخ  ياهراوید  یتح  .دش  یم  رت  گنت  رت و  گنت  هرـصاحم ، هقلح 
، ار تیاه  ندز  کلپ  ار ، تیاـهرکذ  دندرمـش ، یم  ار  تیاـه  سفن  هک  ییاـج  ار ؛ تا  هناـخ  راوید  رد و  دـندوب  هدـش  هقلح  نمـشد ،

.يدناوخ یم  هک  ینآرق  سیخ  تایآ  ار ، تا  ینالوط  ياهزامن 

.يدیمهف یم  ار  راتفرگ  ياه  هدنرپ  لاح  يا ، هدنرپ  ره  سک و  ره  زا  رتشیب 

.دندوب هدرک  راوشد  تیارب  تنایفارطا  اب  ار  ندز  فرح  یتح  دندوب ؛ هدرک  سفق  زا  رت  گنت  ار  تیایند 
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رس سک  چیه  اب  هک  هاپس  یب  يرادرس  يدوب ؛ زابرس  همه  نیا  هرصاحم  رد  يرادرس ، نوچمه  وت  زابرس و  دوب و  هاپس  ترود ، ات  رود 
مه یحتف  رگا  .دـندوب  شفارطا  هک  ینازابرـس  اب  درکن ، حـتف  ار  يا  هعلق  چـیه  تخیرن و  ینوخ  چـیه  هک  يرادرـس  تشادـن ، گـنج 

.دندوب هدیمهف  شیاه  سفن  زا  ار  تقیقح  يوب  هک  دوب  یناقشاع  ياه  لد  تشاد 

، اهدور .سفق  رد  ياه  هدـنرپ  يانـشآ  ریـشمش ، یب  رادرـس  قشاع ، رادرـس  هاپـس ، یب  يرادرـس  دوب ؛ رارق  یب  ياه  ناج  حـتاف  رادرس 
، اه میـسن  .دـنوش  زبس  ات  دنتـسج  یم  ار  تیاپ  در  اهراهب ، .دندیـسرپ  یم  ار  تیاه  هناـش  اـهربا ، دـندش ، تیاـه  مشچ  ياـیرد  رفاـسم 

هدنز تیاه  هآ  زا  هام ، دنتفر و  یم  باوخ  هب  تا ، هناخ  فقس  رب  ندرم  يوزرآ  رد  اه ، هراتس  .دنتشاد  ار  تیاه  بل  ندیسوب  يوزرآ 
.دش یم 

.دنهد یم  ار  تندید  رارق  یب  ياهربا  یگنتلد  ياهزور  يوب  هدروخ ، ناراب  ياه  كاخ  زونه 

شومارف ار  اه  یخلت  یتعاس  تدـنلب  هیاس  رد  تبرغ  ات  یتسین  وت  اما  دـنک ؛ یم  قرع  نیمز  هدرک  مرو  نت  رب  ییاهنت ، هک  تساـهزور 
.دنک

رعش

ناوج دیهش 

یجیهم هبادوس 

نادنز زا  رت  هایس  یبش  بش ؛» ایند  همه  رد  تسا ، بش  »

نادنز زا  رس  هتسخ  بیرغ و  تسا  هدروآرد  باتفآ  هک 

دید دهاوخن  غارچ  یب  هن ! رهش  ار  شدوخ  ياپ  شیپ  و 

نادنز زا  رد  هب  رس  هدیشک  دیشروخ ، نیا  يوسوس  هچرگا 

ار شغارس  ریگب  ورب  يدنام ؟ اجک  داب ! ياهآ 

نادنز زا  ربخ  کی  زونه  تسا  هدرواین  تفر و  میسن 

رگید نیمز  شوگ  هب  ارچ  هتفر ، ملد  هار  رازه 

؟ نادنز زا  رگج  هلان  هب  دیآ ، یمن  هدجس  يادص 
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نادنز زا  رپ  دیشک  اعد  تلزع ، نیا  تباجا  دیسر 

تفر مغ  بش  راصح  رد  هک  دوب  یناوج  باتفآ  هچ 

نادنز زا  رحس  نم  دیهش  دمآ ، نورب  ریپ  هچ  یلو 

تیاکح

قارع فوسلیف 

دمص ییالاو  هجیدخ 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  یفوک  مساقلاوبا  زا  بقانم ، باتک  رد 

مالسا دوب و  رفاک  وا  .دنتخانش  یم  هتسجرب  يدنمـشناد  فوسلیف و  ناونع  هب  ار  وا  مدرم  و   ] دوب قارع  نادنمـشناد  زا  يْدنک ، قاحـسا 
یخرب اب  نآرق  تایآ  یخرب  تشادنپ  یم  هک  ارچ  دسیونب ؛ نآرق  ییوگ  ضقانت  هرابرد  یباتک  تفرگ  میمصت  یتح  .تشادن ] لوبق  ار 

.درک فوطعم  نآ  رب  ار  هشیدنا  تمه و  همه  درک و  عورش  ار  یباتک  نینچ  شراگن  يو  .تسین  راگزاس  رهاظ ] رد   ] رگید

ماما .دیناسر  ترضح  عالطا  هب  ار  ارجام  دمآ و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  روضح  هب  يْدنک  قاحـسا  نادرگاش  زا  یکی  يزور 
نتـشون زا  ار  يْدنک  امـش ، داتـسا  مکحم ، قطنم  لالدتـسا و  اب  ات  تسین  دیـشر  دنمـشوه و  درم  کی  امـش  نایم  رد  ایآ  : » دومرف وا  هب 

هدـیقع زا  عناق و  ار  وا  میناوت  یمن  یملع  رظن  زا  میتسه و  وا  نادرگاش  زا  ام  تفگ : درگاش  دـنک »!؟ نامیـشپ  دراد و  زاب  یباتک  نینچ 
ماما .يرآ  تفگ : درگاش  یناسر »؟ یم  وا  هب  مهد ، دای  وت  هب  ار  هچنآ  ایآ  : » دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  .مینک  فرـصنم  شا 

تـسا هدرک  عورـش  هک  يراک  نیا  رد  ار  وا  زور  دـنچ  ورب و  وا  دزن  وت  .مهد  یم  دای  وت  هب  ار  ینخـس  نم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح 
: وگب وا  هب  هاگ  نآ  .مسرپب  وت  زا  مهاوخ  یم  هک  هدیـسر  مرظن  هب  یـشسرپ  وگب  وا  هب  يدش ، مدمه  تسود و  وا  اب  یتقو  .نک  کمک 

وت هک  تسا  یناعم  نآ  زا  ریغ  تایآ ، نیا  یناعم  زا  نم  دارم  دـیوگب  تسا  نکمم  اـیآ  دـیآ ، وت  دزن  ادـخ )  ) نآرق هدـننک  لزاـن  رگا  »
زا ریغ  نآرق ، تایآ  زا  دنوادخ  دارم  دیاش  یناد ، یم  هچ  وت  وگب : وا  هب  تسا ، نکمم  يرآ  تفگ : رگا  يا ؟ هدـیمهف  تایآ  نآ  يارب 

«. يا هدیمهف  وت  هک  دشاب  یناعم  نآ 
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: دیـسرپ يو  زا  يزور  ماجنارـس  .دش  مدمه  وا  اب  درک و  يرای  باتک  نآ  شراگن  رد  ار  وا  یتدم  تفر و  قاحـسا  داتـسا  دزن  درگاش 
»؟ دشاب هدرک  هدارا  يا ، هدیمهف  نآرق  تایآ  زا  وت  هک  ار  یناعم  نیا  زا  ریغ  ادخ  تسا  نکمم  ایآ  »

، يرآ تفگ : داتسا  .درک  رارکت  هرابود  ار  ششسرپ  درگاش  نک ! رارکت  هرابود  ار  دوخ  شسرپ  تفگ : سپس  دیشیدنا و  یمک  داتسا 
هب سپـس  .تسا  تالامتحا  ياراد  اـه ، هژاو  اریز  دـشاب ؛ هدرک  نآرق  تاـیآ  يرهاـظ  یناـعم  زا  ریغ  ییاـنعم  هدارا  ادـخ  .تسا  نکمم 

« .مسرپب وت  زا  هک  داتفا  ملد  هب  : » تفگ درگاش  تسا »!؟ هداد  داـی  وت  هب  یـسک  هچ  ار  نخـس  نیا  منادـب ، وگب  تسار  : » تفگ درگاـش 
نیا : » تفگ درگاش  .تسا  دیعب  ینخـس  نینچ  وت  زا  تسا و  قیمع  رایـسب  ینخـس  مهم و  رایـسب  یـشسرپ  شـسرپ ، نیا  تفگ : داتـسا 

تلاـسر نادـناخ  زا  زج  ینانخـس  نینچ  .یتفگ  ار  تقیقح  نونکا  تفگ : داتـسا  .ما » هدینـش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  زا  ار  نخس 
.درک دوبان  دیـشک و  شتآ  هب  دوب ، هتـشون  نآرق  تایآ  ضقانت  هرابرد  ار  هچنآ  مامت  درک و  شتآ  ياضاقت  هاگ  نآ  .دوش  یمن  هدینش 

(1)

داهن كاخ  رب  هرهچ  هک  ینابنادنز 

دمص ییالاو  هجیدخ 

مالـسلا هیلع  یلع  لآ  تخـسرس  نانمـشد  زا  وا  دـندرب ، شران  نب  یلع  نادـنز  هب  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هک  هاـگ  نآ 
ماـما يریگتـسد  زا  زور  کـی  زا  شیب  زونه  تفرگ و  رارق  ماـما  یتوکلم  يامیـس  يوـنعم و  هبنج  ریثأـت  تحت  یلو  دـش ، یم  هدرمش 

، سپ نیا  زا  يو  .تشادنرب  نیمز  زا  هدید  نادنز ، زا  ماما  جورخ  ات  داهن و  كاخ  رب  هرهچ  دش ، میلست  ماما  ربارب  رد  هک  دوب  هتشذگن 
.دوتس (2) یم  ار  ماما  همه  زا  شیب 

دشن هتشون  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هب  هک  يا  همان 

نایبیبح هّللا  حور 

تسد اب  مه  زاب  : » تفگ یم  دوخ  اب  .دوب  هشیمه  زا  رتراب  مغ  شیارب  رهش  ياه  هچوک 

صص 60 و 62. مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  یگدنز  رب  یهاگن  ص 424 ؛ ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 1
.نایبت تیاس  زا : لقن  هب  ص 508 ، ج 1 ، یفاک ، - 2
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تالکـشم اما  دنتـشادن ، وا  زا  رتهب  يزور  لاح و  زین  نایعیـش  هچرگ  مرگنب »؟ مرـسمه  نامـشچ  رد  هنوگچ  مدرگرب ؟ هناخ  هب  یلاـخ 
دـسیونب و يا  هماـن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  هب  تساوـخ  راـب  نیدـنچ  .دوـب  هتفرگ  ار  شناـبیرگ  تقو ، هـمه  زا  شیب  يداـصتقا ،
اب .دینـش  ار  رد  يادـص  هک  تشذـگ  یمن  هناخ  هب  شدورو  زا  شیب  یقیاقد  .دـش  یم  عنام  يراسمرـش ، اما  دـنک ؛ کمک  تساوخرد 
هب ار  يا  همان  يا و  هسیک  هک  دـید  ار  يدرم  دوشگ ، ار  رد  یتقو  اما  دـنک ! ریخ  هب  ادـخ  تساهراکبلط ؛ زا  یکی  مه  زاـب  تفگ : دوخ 

دوشگ ار  همان  یتقو  اما  .دش  رتشیب  شا  یتفگش  داتفا ، هسیک  نورد  يالط  رانید  دصکی  هب  هک  شنامشچ  .تفر  تعرـس  هب  داد و  يو 
، یتشاد یتجاح  هاگره  مشاهوبا ! « ؛ دـش نشور  شیارب  زیچ  همه  دـید ، ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  كراـبم  طـخ  تسد  و 

(1) دیسر .» یهاوخ  تا  هتساوخ  هب  هّللاءاش  نا  هک  امن  بلط  ام  زا  ار  نآ  هکلب  نکم ؛ مرش  شکن و  تلاجخ 

ناراب زامن 

يروصنم تاداس  هیمس 

یهایگ .دوب  هدش  کشخ  اهدور  اهرابیوج و  .دیزرو  یم  غیرد  یبآ  هرطق  زا  یتح  نامـسآ  .دـندوب  انگنت  رد  مدرم  .دوب  هدـش  یطحق 
یم مه  ناج  هب  یتح  مدرم  ینان ، هکت  يارب  ییاذغ ، همقل  يارب  .دوب  هدیرب  ار  مدرم  ناما  یگنشت ، یگنسرگ و  .تشادن  ندییور  ناوت 

زامن هب  مدرم  داد  روتـسد  هفیلخ  هک  ییاج  اـت  دیـسر ، مه  یـسابع  دـمتعم  خاـک  هب  نآ  ربخ  هک  دوب  تخـس  یحطق  ردـق  نآ  .دـنداتفا 
.دنزیخرب اقستسا 

مه زاب  دنتفر ، مه  رگید  زور  .دماین  ناراب  اما  دندرک ، اعد  دـندناوخ و  زامن  دـنتفر ، یلـصم  هب  ناراب  بلط  يارب  دـندش و  عمج  مدرم 
دـندش و عمج  مدرم  مه  زاب  موس  زور  .تخوس  یم  یبآ  هرطق  ترـسح  رد  نیمز  دوبن و  يربخ  ناراب  زا  مه  راب  نیا  دـندناوخ ، زاـمن 

یم اعد  دندوب و  هتخود  نامـسآ  هب  ار  ناشنامـشچ  ناوج ، ریپ و  درم ، نز و  .دندوب  هدش  هتـسخ  راظتنا  زا  رگید  .دندناوخ  ناراب  زامن 
.دماین ناراب  مه  راب  نیا  اما  دندرک ،

هاگره هک  دوب  یبهار  ناشنایم  رد  .تفر  ارحص  هب  نابهار  نایحیـسم و  هارمه  یحیـسم ، نافقـسا  ياوشیپ  قیلثاج ، زور ، نیمراهچ  رد 
دنلب نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد 

ص 1062. لامالا ، یهتنم  کن : - 1
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.درک رت  بل  تدم  ینالوط  یشطع  زا  سپ  نیمز  .تخیر  یم  ورف  تشرد  یناراب  درک ، یم 

ره رد  بآ  .دـش  باریـس  نیمز  هک  دـیراب  ردـق  نآ  درک ؛ ندـیراب  هب  عورـش  ناراـب  .درک  ار  راـک  ناـمه  قیلثاـج  زین  زور  نآ  يادرف 
تشگزاب و مدرم  نایم  هب  روش  يداش و  دنتـشادرب ، كاخ  زا  رـس  اه  هناد  .دـندش  بآ  رپ  کشخ  ياهدور  تشگ و  يراج  يرابیوج 

.دنتشادن ناراب  هب  زاین  رگید 

دوخ اب  دندش و  لیامتم  تیحیسم  هب  نیملسم  زا  يرایـسب  یتح  .دندش  دیدرت  کش و  راچد  مدرم  .دوب  هدش  یتفگـش  بجوم  رما  نیا 
هب تسد  نایحیـسم  هک  نیمه  اما  دوشگن ، ار  شتمحر  ِرد  دـنوادخ  ام  ندـناوخ  زامن  اب  ارچ  سپ  میتسه ، قحرب  اـم  رگا  : » دـنتفگ یم 

»؟ دمآ یناراب  هنوگ  نیا  دنتشادرب ، اعد 

هچ تسناد  یمن  .دوب  هدش  هدنامرد  .دربن  ییاج  هب  هار  درک  رکف  هچره  .دیچیپ  یم  دوخ  هب  مشخ  زا  دـمآ ، راوگان  هفیلخ  رب  تیعـضو 
ماما تهبا  .دندروآ  نادنز  زا  ار  ناشیا  .دوب  نادنز  رد  یمارگ  نآ  .داتسرف  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  لابند  هب  سپ  .دنکب  دیاب 
تما دـمحموبا ! يا  : » درک ضرع  دـمآ و  ناـبز  هب  یتخـس  هب  .دوـب  هدرک  مگ  ار  شیاـپ  تسد و  .دوـب  هتخادـنا  ساره  هـفیلخ  لد  رد 

«. دندش هارمگ  هک  بایرد  ار  تدج 

یمن ناراـب  رگید  مدرم  : » تفگ هفیلخ  .دـنورب » ارحـص  هب  هبنـش ، هس  ادرف ، هک  هاوـخب  ناـبهار  قیلثاـج و  زا  : » دوـمرف شمارآ  اـب  ماـما 
کش و دیهاوخ  یمن  رگم  : » دومرف ماما  دراد »؟ يا  هدیاف  هچ  نتفر  ارحص  هب  نیاربانب  تسا ، هدمآ  ناراب  یفاک  ردق  هب  نوچ  دنهاوخ ؛

« .درک مهاوخ  ار  راک  نیا  ادرف  هللاءاش  نا  مزاس ؟ فرطرب  ار  ههبش 

یمیظع تیعمج  نایم  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  .دنتفر  ارحص  هب  هبنش  هس  زور  نابهار  هارمه  نافقسا  ياوشیپ  داد و  نامرف  هفیلخ 
.دمآ ناراب  دش و  يربا  نامسآ  تعرس  هب  .دنتشادرب  نامـسآ  يوس  هب  تسد  ناراب  بلط  يارب  قیلثاج  هورگ  .دمآ  ارحـص  هب  مدرم  زا 

«. روایب نوریب  تسوا ، ناتشگنا  نایم  رد  هچنآ  ریگب و  ار  بهار  نآ  تسد  : » داد نامرف  شنامزالم  زا  یکی  هب  ماما  ماگنه  نیا  رد 

.دوب هدـیچیپ  ناشنایم  همهمه  يادـص  .دـنوش  ربخاـب  ناوختـسا  نیا  ّرـس  زا  دنتـساوخ  یم  همه  .دـندرک  یم  هاـگن  هدز  تفگـش  مدرم 
دننام مه  هفیلخ  .تفگ  یم  ینخس  سکره 
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يرکـسع ماما  زا  .دوش  ربخاب  ارجام  تقیقح  زا  رتدوز  هچره  تساوخ  یم  مه  وا  .ارجام  نیا  توهبم  دوب و  هدش  مگ  رد  رـس  نارگید 
ناوختـسا هداتفا و  بهار  نیا  تسد  هب  هک  تسا  يربمایپ  ناوختـسا  نیا  : » دومرف ماـما  تسیچ »؟ ناوختـسا  نیا  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع 

دندید دـندومزآ ، ار  ناوختـسا  .دـندرک  میرکت  ار  ماما  دـندش و  يداش  قرغ  مدرم  .درابب » ناراب  هکنآ  رگم  دوش  یمن  رهاظ  يربمایپ 
.دوب (1) هدومرف  ماما  هک  تسا  روط  نامه 

تماما نیهارب 

يریدن هیقر 

زا هک  ینامالغ  اب  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  هک  مدینـش  اهراب  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  مداخ  رـصن  هزمحوبا ، زا 
.دنتشاد دوجو  ...و  یمور  كرت ، نامالغ  اهنآ  نایم  رد  .تفگ  یم  نخس  اهنآ  دوخ  نابز  اب  دندوب  فلتخم  فیاوط  اهروشک و 

لاح هدیدن ، ار  وا  یـسک  يداه  ترـضح  تافو  نامز  ات  هدش و  دلوتم  هنیدم  رد  هک  وا  متفگ  لد  رد  مدـش و  تفگـش  رد  نیا  زا  نم 
دنوادـخ دومرف : درک و  نم  هب  ور  ترـضح  نآ  هک  مدوب  راـکفا  نیا  رد  نم  دـسر ؟ یم  روهظ  هب  وا  زا  ییاـناوت  نیا  هک  تسا  هنوگچ 

وا هب  ار  زیچ  همه  تخانـش  تفرعم و  هدومن ، انـشآ  ءایـشا  همه  هب  ار  وا  هتخاس و  زیامتم  قیالخ  ریاـس  ناـیم  رد  ار  دوخ  تجح  لاـعتم 
رد هک  یثداوح  نامدرم و  ياه  لجا  اهراک ، ببـس  تخانـش  هدومن ، اطع  دوخ  تجح  هب  ار  اـه  ناـبز  همه  نینچمه  .دـیامن  یم  اـطع 

یقرف يداع  مدرم  دنوادخ و  تجح  نایم  دشابن ، نینچ  نیا  رگا  دهد و  یم  دوخ  تجح  هب  ار  همه  همه و  دیآ ، یم  شیپ  نامز  لوط 
.دوب (2) دهاوخن 

؟ یتسه يرافغ  وت 

يریدن هیقر 

ات  ) میدوب هفالخلاراد  هب  مالسلا  هیلع  دمحموبا  نتفر  هظحل  ندیسر  ارف  رظتنم  ارماس  رد  نایعیـش  زا  یعمج  قافتا  هب  : » دیوگ یم  یبلح 
زا يا  همان  انثا  نیا  رد  مینک .) ترایز  ار  ترضح 

ص 630. نایاوشیپ ، هریس  زا : ینیرفآزاب  - 1
ص 45. ارماس ، دیشروخ  - 2
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رد ناتناج  هکارچ  دـیامنن ؛ هراشا  نم  هب  دوخ  تسد  اب  دـنکن و  مالـس  نم  هب  امـش  زا  يدـحا  دیـشاب  هاگآ  هک  دیـسر  اـم  هب  ترـضح 
.تسا رطخ  ضرعم 

تماما دروم  رد  داد : خساپ  ینک ؟ یم  هچ  اجنیا  مدرک  لاؤس  .هنیدم  تفگ : ییاجک ؟ لها  مدیسرپ : .دوب  هداتسیا  یناوج  نم  رانک  رد 
مارآ مبلق  ات  منک  دـهاشم  يا  هزجعم  ای  مونـشب  يزیچ  ناشیا  زا  منیبب و  ار  وا  ات  ما  هدـمآ  هداتفا ، فالتخا  ام  مدرم  ناـیم  رد  دـمحموبا 
جراخ لزنم  زا  شمداخ  هارمه  مالسلا  هیلع  دمحموبا  هک  میدوب  وگو  تفگ  لوغـشم  ...و  متـسه  يرافغ  رذوبا  نادنزرف  زا  نم  .دریگ 

یم هچ  هیودـمح  تردام  دیـسرپ : ماما  .يرآ  تفگ : یتسه ؟ يرافغ  وت  ایآ  تفگ : درک و  یهاگن  ناوج  هب  دیـسر  اـم  هب  نوچ  .دـش 
ار وا  يدوب و  هدید  ار  ترـضح  نیا  زا  لبق  ایآ  مدیـسرپ : .تشذگ  وا  ربارب  زا  ترـضح  هاگ  نآ  .تسا  بوخ  داد : خساپ  ناوج  دنک ؟
(1) دوب ! یفاک  مه  نیا  زا  رتمک  يرآ ، داد : باوج  تخاس ؟ فرطرب  ار  تا  ههبش  دروخرب  نیا  ایآ  مدیسرپ : .هن  تفگ : یتخانش ! یم 

اعد

يریدن هیقر 

یتدم زا  سپ  .درک  مالعا  عونمم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  یسابع  تموکح  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامز  رد 
ار شندب  زا  تمـسق  کی  دیاب  دورب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  دهاوخ  یم  سکره  هک  دنتـشاذگ  طرـش  ترایز  يارب 
ار مدرم  تفر و  دنتشاد ، ار  البرک  هب  نتفر  دصق  هک  یناسک  رادید  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  لاس  کی  زا  سپ  .دنک  ادها 

کی هک  دوب  یناوج  اهنآ  نیب  .دـنوش  البرک  یهار  ناشندـب ، ياضعا  زا  یکی  عطق  اب  ات  دـنا  هداتـسیا  ینالوط  ياه  فص  رد  هک  دـید 
ار متسد  کی  ترایز ، يارب  هتـشذگ ، لاس  تفگ  ناوج  يا ؟ هداتـسیا  فص  رد  هچ  يارب  وت  دیـسرپ : وا  زا  ماما  .تشادن  رتشیب  تسد 

.درک (2) اعد  رایسب  وا  يارب  نخس  نیا  ندینش  اب  ماما  .داد  مهاوخ  ار  مرگید  تسد  مترایز و  قاتشم  زین  لاسما  .مداد  هیده 

ص 269. ج 50 ، راونالاراحب ، کن : - 1
ص 102. مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  هاگدید  زا  البرک  ثداوح  - 2
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تاناویح  هب  یگدیـسر  مردپ  مدوب و  ارماس  رد  مردپ  اب  تسا : هدش  لقن  ینیوزق  ثراح  نب  دمحا  زا 
دوب و شومچ  یلو  دوب ، دـننام  یب  یکباچ  یگرزب و  ییاـبیز و  رد  هک  تشاد  يرتسَا  یـسابع ، هفیلخ  نیعتـسم ، تشاد ، هدـهع  رب  ار 

.دوش راوس  نآ  رب  تسناوت  یمن  یسک 

راوس رتسا  نیا  رب  ای  دـیایب ؟ ات  یتسرف  یمن  يرکـسع  نسح  اضرلا  نبا  دزن  ار  یـسک  ارچ  تفگ : وا  هب  هفیلخ  نامیدـن  زا  یکی  يزور 
داتسرف و يرکـسع  نسح  ماما  دزن  ار  يدرف  هفیلخ  .يوش  یم  تحار  شتـسد  زا  دشک و  یم  دنز و  یم  نیمز  رب  زین  ار  وا  ای  دوش  یم 
رب تسد  تخادـنا و  رتسَا  هب  یهاگن  دـش ، هناخ  نحـص  دراو  ماما  .میتفر  ماما  هارمه  زین  مردـپ  نم و  .دـناوخ  ارف  هفـالخلاراد  هب  ار  وا 

لاوحا زا  سپ  دـناشن و  دوخ  دزن  ار  وا  هفیلخ  .درک  مالـس  وا  رب  تفر و  نیعتـسم  دزن  ماـما  .درک  قرع  رتـسا  .تشاذـگ  ناوـیح  لـفک 
نیا تدوخ  اضرلا ! نبا  تفگ : نیعتـسم  .دنک  ماگل  ار  بسا  دومرف : مردپ  هب  ماما  نزب ! ماگل  ار  رتسا  نیا  دـمحم ، ابا  ای  تفگ : یـسرپ 

ترـضح هب  نیعتـسم  .تسـشن  تشگرب و  دوخ  ياج  هب  دز و  ماگل  ار  رتسا  تشاذـگ و  رانک  ار  دوخ  يادر  ماما  .هدـب  ماـجنا  ار  راـک 
رب ماما  .دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  شدوخ  تساوخ  ماما  زا  هفیلخ  .دراذگب  ناویح  رب  نیز  تفگ : مردپ  هب  ماما  راذگب ! وا  رب  نیز  تفگ :

.تشگرب تشاذگ و  نیز  ناویح 

.دناود همتروی  تلاح  هب  سپس  .درب  هار  هناخ  نحص  رد  ار  نآ  تسـشن و  رتسا  رب  ماما  يوشب ؟ شراوس  یهاوخ  یمن  تفگ : نیعتـسم 
.دمآ دورف  نآ  زا  ماما  سپس  تفر و  هار  یمارآ  هب  رتسا 

.تسین امش  روخ  رد  یناویح  نینچ  .ما  هدیدن  نآ  يراوهار  ییوکین و  هب  یبکرم  دومرف : ماما  يدید ؟ هنوگچ  ار  رتسا  تفگ : نیعتسم 
.دشاب وت  نآ  زا  تفگ  هفیلخ 

(1) روایب .» دوخ  اب  ار  نآ  : » دومرف مردپ  هب  ماما 

ص 265. مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 1
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یتسود

يریدن هیقر 

هک ار  یـشرف  ترـضح  .مدـش  دراو  ماـما  رب  يزور  دـیوگ ، یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ناراـی  زا  یفوک ، مصاـع  نب  یلع 
نم هب  دوب ، هدنام  شرف  نآ  يور  هک  ار  یناسک  ياه  مدق  در  داد و  ناشن  نم  هب  دندوب ، هتـسشن  نآ  رب  ناگداتـسرف  ایبنا و  زا  يرایـسب 

مناوتان امش  هب  ندرک  کمک  زا  نم  متفگ : مدز و  هسوب  نآ  رب  متفرگ و  ار  ماما  تسد  سپـس  .مدیـسوب  ار  اه  مدق  ياج  .درک  یفرعم 
توـلخ رد  مشاـب و  رازیب  ناتنانمـشد  زا  منارورپـب و  لد  رد  ار  امـش  یتـسود  هـکنیا  رگم  مـهد ؛ ماـجنا  ناـتیارب  يراـک  مناوـت  یمن  و 

یم لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مردپ  یلع ! يا  : » دومرف ماما  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  نم  عضو  لاح ، نیا  اب  .منک  ناشنیرفن 
نعل و ار  اهنآ  نانمشد  ناهن ، رد  دناسر و  يرای  ارم  تیب  لها  دنک و  هلباقم  اهنآ  اب  دناوتن  یلو  دشاب ، رازیب  ام  نانمشد  زا  هکره  درک :

(1) دوب .» دهاوخ  دنمتزع  شزرا و  اب  ام  هداوناخ  رد  وا  دهد و  یم  ناشن  ناگتشرف  لباقم  ار  وا  تروص  دنوادخ ، دنک ، نیرفن 

حیسم يورردور 

يریدن هیقر 

تفگش يارجام  نآ  دوخ  هک  دروآ  شیارب  یسک  ار  همان  .میوگ  یم  ار  لوقاع  رید  بهار  نایحیسم ؛ نایم  رد  دوب  بیبط  نیرت  قذاح 
جراخ درم  نآ  يوزاب  زا  هک  نوخ  مجح  ندیـشک ، نوخ  هتخانـشان  یگر  زا  هدوبن  لومعم  نتفرگ  نوخ  هک  یناـمز  رد  .دوب  هدـید  ار 

.دیفس نوخ  نآ  رخآ  دوب و  هدش 

وا یگرزب  زا  مداتـسا  رگا  تفگ  یم  .دنا  هدیدن  ارجام  نیا  دننام  دنا و  هدـیواک  ار  بط  ياه  باتک  مامت  زور  هس  تفگ : یم  درگاش 
مالک نیمه  اب  .مدیـسرپ  یم  ار  تفگـش  هثداح  نیا  ببـس  شدوخ  زا  دـیاش  تساوخ ، یمن  رادرب  نامرف  عیطم و  ارم  درک و  یمن  داـی 

؛ دز یم  فرح  دز و  یم  فرح  درگاش  .دوب  هدش  یهار  دوب و  هدنک  لد  رید  زا  بهار  كدنا 

ص مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  یگدنز  رد  هاتوک  يریـس  ج 13 ؛ ناگدیزگرب ، - 1
.34
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.رباص یکز و  نوچ  یباقلا  دمحموبا و  هینک  اب  دنناوخ  یم  نایولع  ماما  ار  وا  تفگ : یم  .تفگ  یم  درم  نآ  هناخ  شمارآ  زا 

، توکـس .شندید  نآ  کی  يارب  دننک  یم  دنلب  دق  دنـشک و  یم  فص  مدرم  دور و  یم  هفیلخ  رادـید  هب  رابود  يا  هتفه  تفگ : یم 
.تسا هدیدن  رهش  رد  دایز  ار  وا  دش  دمآ و  تفگ : یم  .دور  یم  دیآ و  یم  یتقو  تسوا  ياه  مدق  شرف 

هظحل دیوگ  یم  نخس  یتقو  .شا  ینیبب  دیاب  تفگ : یم  .تسوا  لابند  هب  هشیمه  اه  هاگن  اما  دیوگب ، نخـس  وا  اب  یـسک  تسا  هدیدن 
تفگ نیا  اب  .دراد  هرهچ  رب  نابرهم  یهودنا  هشیمه  یلو  دنک ، یم  اپرب  تلد  رد  نیریش  ییاغوغ  شتوکـس  دنیرفآ و  یم  زیزع  ییاه 

نآ مه  زونه  درگاش  .درب  لخاد  هب  ار  بهار  دوشگ و  رد  یمداخ  .دندز  رد  هک  شیوخ ، ياهتنا  هب  بش  دندیسر و  رهـش  هب  دونـش  و 
هدرواین نابز  رب  چـیه  رگید  يا و  هدرک  دـصن  ار  وا  وت  هک  تردام  لاـح  هب  شوخ  دوب  هتفگ  وا  هب  بهار  .درک  یم  رورم  ار  اـه  هیناـث 

.ندینش يارب  دوب  هدش  شوگ  اپارس  دوب و 

هاگن نامه  یکاپ  هب  ریش و  نامه  گنر  هب  یـسابل  اب  بهار  هک  راظتنا ، هب  دوب  هداتـسیا  درم  نآ  يارـس  رد  رب  باتفآ  ندمآ  ات  درگاش 
ینارَوَد رد  ار  وا  دـندروخ و  یم  خرچ  شنهذ  رد  اه  شـسرپ  هک  یلاحرد  دیـسرپن  يزیچ  مه  راـب  نیا  درگاـش  .دـمآ  نوریب  ناـبرهم 

، دیود بهار  لابقتسا  هب  داتسا  .دناسر  داتسا  هناخ  هب  مارآ  هتـسب و  ورف  بل  بهار  هارمه  ار  دوخ  یتفگـش  .دندرک  یم  ریـسا  تفگش 
؟ يدرک نت  هب  یناملسم  سابل  اهر و  ار  شیوخ  نییآ  ارچ  دیسرپ : داتسیا و  شلباقم  رد  هظحل  کی  اما 

يادص شمارآ  ار ؟ حیسم  تخادنا : نینط  هرابود  داتسا  نازرل  يادص  ات  دش  توکس  مدروآ و  نامیا  مدید و  ار  حیسم  تفگ : بهار 
.تفر تسا و  هداتفا  قافتا  حیسم  يارب  اهنت  دییوگ ، یم  هک  هصق  نانچنآ  داد : همادا  بهار 

رد ار  رمع  یقاب  ما  هدـمآ  تفگ : یم  دز و  یم  رد  هک  تفای  زیزع  درم  نآ  يارـس  رد  رب  ار  وا  دـیود و  شلابند  هب  درگاش  يواکجنک 
.حیسم يورردور  منک ؛ رس  هناخ  نیا 
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هنارکش

يریدن هیقر 

ارماـس هب  ناشناردـپ  هارمه  هب  یکدوـک  ماـگنه  رد  رایـس  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوـبا  داـیز و  نب  دـمحم  نب  فـسوی  بوـقعیوبا ،
ماما .دـندروآ  هانپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  ناتـسربط  مکاح  ریبک ، یعاد  هیدـیز و  نایعیـش  سرت  زا  دـندرک و  ترجاهم 

زا ماما  .دندرگزاب  دابآرتسا  هب  ناگدنهانپ  دش  رارق  يدنچ  زا  سپ  .داد  هدژم  یناج  یلام و  تینما  هب  ار  اهنآ  ناشیا ، زا  لابقتسا  نمض 
دنتفریذپ ار  ماما  ياضاقت  ود  نآ  .دنراذگب  ترـضح  دزن  ملع  بسک  يارب  ار  ناشنادنزرف  هک  تساوخ  نسحلاوبا  بوقعیوبا و  ناردپ 

.دندش رفس  یهار  و 

مهاوخ ناتیارب  يریـسفت  نآ  هنارکـش  هب  دیـسر  داـبآرتسا  زا  ناتناردـپ  یتمالـس  ربخ  تقو  ره  تفگ : كدوک  ود  نآ  هب  ماـما  يزور 
.دشاب هدمآ  نآ  رد  دمحم  لآ  رابخا  زا  یضعب  هک  تفگ 

هک يرادقم  هب  زور  ره  لاس  تفه  تدـم  هب  اهنآ  درک و  لفط  ود  نآ  میلعت  هب  عورـش  ماما  اه  هداوناخ  یتمالـس  ربخ  ندیـسر  یپ  رد 
.دوب (1) نیزم  اهنآ  يود  ره  مان  هب  هک  دش  يریسفت  نآ  لصاح  دنتخومآ و  یم  سرد  دنتشاد  طاشن 

مهدزای دیشروخ  بورغ 

هنرگو تشادن ؛ بات  رگید  .دوب  هاگآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  لاح  يدب  زا  نایعیش ، زا  يرایـسب  نوچ  زین  یتخبون  لهـسوبا 
دید ار  ترـضح  راکادف  مالغ  دیقع »  » و نوتاخ » سجرن  ، » ماما رـسمه  دش ، هک  قاتا  دراو  .دورب  ماما  هناخ  هب  داد  یمن  هزاجا  دوخ  هب 

ایآ ایادخ ! هآ   » .دش ریزارـس  شنامـشچ  زا  کشا  رایتخا  یب  داتفا ، ماما  هرهچ  هب  هک  شهاگن  .دـنا  هتـسشن  تکاس  يا ، هشوگ  رد  هک 
رتشیب لاس  هکنیا 28  هن  رگم  هدـمآرد ؟ زور  لاـح و  نیا  هب  ناـملاظ  ناکافـس و  تسد  هب  هک  تسا  نـیمز  رب  وـت  تـجح  ناـمه  نـیا 

ار دوخ  ریگولگ  ضغب  .دنک  لرتنک  ار  دوخ  دیاب  دیمهف  دید ، هک  ار  دیقع  هاگن  تسا »؟ یناوج  رد  تداهـش  مه  وا  ریدقت  ایآ  درادـن ؟
«. نیملاظلا ِموَقلا  یَلَع  هّللا  ُهَنَْعل  الَا  : » درک همزمز  بلریز  دوب ، شنامز  ماما  دوجو  عمش  ندش  بآ  دهاش  هک  یلاح  رد  دروخورف و 

ص 113. مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  یناگدنز  خیرات  تبیغ ، هناتسآ  رد  - 1
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...یلو هتشرف ،

يریدن هیقر 

دـنتفر و مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دزن  راسی  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  داـیز و  نب  دـمحم  نب  فسوی  بوقعیوبا ، يزور 
هارمه ار  اهنآ  دنوادخ  دش ، دایز  مدآ  نادـنزرف  ناهانگ  یتقو  هک  دـنا  هتـشرف  ود  تورام  توراه و  دـننک  یم  اعدا  یهورگ  دـنتفگ :

هانگ یب  يدرف  دندیشون و  بارش  سپ  .دننک  انز  وا  اب  دنتساوخ  دندش و  ینز  هتفیش  هتشرف ، ود  نآ  .داتسرف  نیمز  هب  رگید  يا  هتـشرف 
يادـخ دـنزومآ و  یم  رحـس  ود  نآ  زا  نارحاس  دـنک و  یم  هجنکـش  باذـع و  لـِباب  رد  ار  ود  نآ  دـنوادخ  سپ ، نآ  زا  .دنتـشک  ار 

هانگ زا  ادخ ، فطل  اب  ناگتـشرف ، دشاب ! نینچ  هک  اشاح  : » دومرف ماما  .تسا  هدرک  لیدـبت  هرهز  هراتـس  هب  خـسم و  ار  نز  نآ  ناحبس 
ایند رد  اهنآ  تسا و  هداد  رارق  نیمز  رد  دوخ  نانیـشناج  ار  ناگتـشرف  نیا  دـنوادخ  .دنتـسه  نوصم  اوران  لاـمعا  رفک و  زا  موصعم و 

»؟ دنز یم  رس  يراوخ  بارش  انز و  سفن ، لتق  ناربمایپ  زا  ایآ  .دنتسه  موصعم  ناماما  ناربمایپ و  دننام 

تیاور دنتفگ : هرابود  اهنآ  .تسا » نج  وا  ریخ ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تسین ؟ هتـشرف  سیلبا  ینعی ، دنتفگ : اهنآ 
زا يا  هتسد  هب  ار  وا  تیالو  دیزگرب  تماما  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  تسا  هدش 

.دندنب یم  غورد  ام  رب  نانیا  : » دومرف ماما  .دروآرد  هغابروق  لکـش  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  دـندز و  زاب  رـس  اهنآ  درک و  هضرع  ناگتـشرف 
.دنا هنوگ  نیمه  زین  ناگتشرف  دنزرو ؟ یم  رفک  ادخ  هب  نانآ  ایآ  .دنتـسه  مدرم  يوس  هب  یهلا  ناگداتـسرف  ناربمایپ ، دننام  ناگتـشرف 

(1) دنراد .» دنمجرا  یتلزنم  تسالاو و  ناشماقم 

ص 219 مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  زا  یلیلحت  ارماس ، دیشروخ  اب  - 1
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يزاس همانرب  تاعوضوم  اه و  هدیا  مجنپ : شخب 
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زاس همانرب  فلتخم  ياه  هورگ  يارب  يداهنشیپ  تاعوضوم  اه و  هدیا 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  دالیم و  هژیو  )

فیدر

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رب  يرورم  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نخس  هریس و  رد  تیبرت  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  کبس  زا  یلمع  ياه  سرد  · 

مور رصیق  هون  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  جاودزا  ناتساد  · 

ص)  ) هللا لوسر  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رسمه  ماقم  · 

ارغص تبیغ  نارود  رد  نوتاخ  سجرن  ثیدُح و  هاگیاج  · 

ترضح نآ  تداهش  زا  سپ  مالسلا و  هیلع  يرکسع  ماما  نارود  رد  ثیدُح  یعامتجا  یسایس _  شقن  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رسمه  نوتاخ ، سگرن  لیاضف  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  رد  یتسیز  هداس  دهز و  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هریس  رد  ییوج  هفرص  گنهرف  جیورت  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هریس  رد  یقالخا  ياه  هزومآ  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تماما  نارود  رد  نوتاخ  همیکح  شقن  · 

هداوناخ هورگ 

1

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یملع  ياه  شالت  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نارای  یفرعم  · 
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تابتاکم اه و  همان  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یتیبرت  یقالخا و  ياه  مایپ  نیرت  مهم  · 

شیوخ نارود  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هتسجرب  هاگیاج  · 

ارماس رهش  یخیرات  تیمها  · 

ارماس رهش  یبهذم  تیمها  · 

نایعیش یترایز  ياه  رهش  زا  یکی  ناونع  هب  ارماس  رهش  هچخیرات  رب  يرورم  · 

تیالو ماظن  موادت  يارب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریبادت  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  ترضح  تماما  نارود  ینارحب  طیارش  · 

مالسا ظفح  يارب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رثؤم  تامادقا  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یملع  ياهراک  · 

هعماج یملع  یگنهرف و  تیاده  رد  ماما  شقن  · 

ناوج

2

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یکدوک  هرود  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ردام  ردپ و  اب  ییانشآ  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  لحم  هاگداز و  اب  ییانشآ  · 

مالسلا هیلع  تیب  لها  اب  یتسود  تیمها  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناریا  نارای  اب  ناناوجون  ناکدوک و  ییانشآ  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ثاریم  ناونع  هب  مق  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دجسم  اب  ناکدوک  ییانشآ  · 

ارماس رهش  یترایز  نکاما  یفرعم  · 
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ناوجون كدوک و 

3

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  ّتیصخش و  هب  ارذگ  یهاگن  · 
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تماما زا  لبق  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  نارود  رب  يرورم  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هریس  رد  قافنا  یسررب  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  ياه  هرود  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یتیبرت  هریس  · 

مدرم هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياه  شرافس  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هریس  رد  يراد  مدرم  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تامارک  لئاضف و  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناریا  نارای  یفرعم  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رظنم  زا  ینیسح  نیعبرا  يایحا  · 

مدرم تیاده  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شقن  هب  یهاگن  · 

ماع نابطاخم 

4

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  زا  دعب  كاندرد  ياهدادخر  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هریس  رد  يربت  یلوت و  لصا  ود  هب  مامتها  · 

شنارای اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تابتاکم  رب  يرورم  · 

ارماس رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  ربخ  ساکعنا  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هاگدید  زا  مدرم  یعامتجا  قوقح  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یهقف  تایاور  رب  يرورممالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هناخ  شیتفت  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يداقتعا  تایاور  رب  يرورم  · 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تماما  نارود  صاخ  طیارش  · 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هغالبلا  جهن  يروباشین و  لیعامسا  نب  قاحسا  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  همان  تهابش  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هژیو  یتبسانم  هتسب  ارماس : www.Ghaemiyeh.comهام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 183 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:162

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هتسجرب  نالیکو  نایوار و  یفرعم  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگنهرف  تامدقا  نیرت  مهم  · 

تعدب رصع  ردمالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یتیبرت  هویش  · 

( جع  ) يدهم ماما  مالک  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  · 

تبیغ شریذپ  يارب  نایعیش  يزاس  هدامآ  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شقن  · 

ارماس هیمست  هجو  رب  يرورم  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نارود  ياه  بالقنا  اه و  مایق  یفرعم  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  یفرعم  · 

صاخ نابطاخم 

5

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يداصتقا  راتفر  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رصع  يداصتقا  یگدنز  عضو  · 

یتلود لاوما  زا  نایسابع  هدافتسا  ءوس  لابق  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  عضوم  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رصع  رد  یسابع  يافلخ  يداصتقا  تسایس  یگژیو  · 

نایسابع رصع  رد  یمومع  داصتقا  راتخاس  · 

يداصتقا هورگ 

6

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  رصع  یعامتجا  یسایس ، عاضوا  · 

نایعیش زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تاراظتنا  · 
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تماما نارود  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یسایس  ياه  تیلاعف  و  تازرابم   · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  راتفر  مالک و  رد  یسایس  تیریدم  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رصع  رد  تلاکو  نامزاس  هاگیاج  شقن و  رب  رورم  · 
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یسابع تموکح  هفقو  یب  ياه  تبقارم  اه و  لرتنک  اهراشف و  دوجو  اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  اب  نایعیش  طابترا  هوحن  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  یتینما  ریبادت  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يرس  تازرابم  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هریس  رد  تسایس  تموکح و  · 

ارماس رد  ماما  تیعقوم  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تشادزاب  ياه  نارود  يرورم  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رصع  رد  تلاکو  هاگیاج  هب  یهاگن  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تماما  هرود  رد  نایعیش  یسایس  تاطابترا  شقن  · 

ناناملسم داحتا  مالسا و  تیوه  ظفح  ياتسار  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياهراکهار  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  ياه  تسایس  رد  يدربهار  لوصا  · 

نازاس هقرف  هیلع  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يزوس  هقرف  · 

مالسلا هیلع  هیرکسع  نسح  ماما  رظنم  زا  نید  غیلبت  ياه  شور  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياه  يرگاشفا  رب  يرورم  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامز  یفارحنا  بتاکم  اه و  هشیدنا  یمالک و  ياه  هقرف  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياه  تشادزاب  لیالد  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تماما  رصع  رد  یسابع  يافلخ  رصع  جیار  یلک و  ياه  هصخاش  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  رصع  رد  نایعیش  عاضوا  یسررب  · 

ربخ یسایس و  ياه  هورگ 

7
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یلمع  ياه  هریس  قالخا و  مراکم  · 

ّتنس لها  عبانم  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تماما  · 

تماما نارود  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياه  تیلاعف  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  هریس  دیاقع و  میرح  زا  يرادساپ  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رظنم  زا  تیعجرم  میکحت  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  ترضح  نخس  هریس و  رد  زامن  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ینافرع  ياه  لمعلاروتسد  · 

هیرکسع هفیحص  مهم  ياهروحم  رب  يرورم  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هتسجرب  نادرگاش  یفرعم  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  زا  دعب  تماما  ياعدا  باذک و  رفعج  ياه  شالت  اه و  هئطوت  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رصع  رد  نایعیش  يوپاکت  رب  يرورم  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تماما  رصع  رد  مق  · 

اه یفقاو  هیفوص و  لابق  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياه  يریگ  عضوم  زا  یقیداصم  · 

ثیدحلا ملع  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناریا  باحصا  شقن  · 

هعماج رد  دمحم  لآ  هاگیاج  نییبت  مالسلا و  هیلع  يرکسع  ماما  · 

هعیش یگنهرف  ثاریم  ظفح  ماما و  باحصا  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  هب  بوسنم  بتک  یفرعم  · 

نآرق رد  تماما  هاگیاج  نییبت  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مالک  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رظنم  زا  نموم  ياه  هناشن  · 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رظنم  زا  نیعبرا  ترایز  · 

هعماج تیاده  رد  تماما  ياهتیفرظ  زا  هدافتسا  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  · 

نید لئاسم  تاداقتعا و  نوماریپ  تاهبش  اهشسرپ و  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ییوگ  خساپ  هویش  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رظنم  زا  جع )  ) يدهم مایق  نارظتنم  هفیظو  نیرت  مهم  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تماما  ياه  هناشن  تازجعم و  · 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تاولص  همان و  ترایز  مهم  ياهروحم  رب  يرورم  · 

فراعم هورگ 

8
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مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  عوضوم  رد  یسانش  عبنم  مشش : شخب 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یسانش  عبنم :
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فیدر

ناونع

فلؤم

1

وگب مارب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ردپ  زا 

هاوخادخ هقیدص 

2

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تیصخش  یگدنز و  نوماریپ  یثحابم  تماقتسا : هوسا 

بسن ییابطابط  اضردمحم 

3

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

عفرا مظاکدیس 

4

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما 

یمیحر يدهم 

5

( مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  رب  هاتوک  یشرگن   ) ادیپ دیشروخ  نیرخآ 

نارکمج سدقم  دجسم  تاراشتنا 

6
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  یناتساد  تیاور  بش : همین  باتفآ 

یغتسم همطاف 

7

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  زا  ییاه  ناتساد  قافتا : نآ  زور ، نآ 

باهوروپ دومحم 
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8

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  زا  یلیلحت  ارماس : دیشروخ  اب 

یسبط داوجدمحم 

9

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  مهدزای ، ياوشیپ 

قح هار  رد  هسسؤم 

10

مالسلا هیلع  نییرکسع  یناگدنز  ءارماس و  رهش  هچخیرات 

يودهم نیدلا  حلصم  دیس 

11

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  زا  یلیلحت 

یشرق فیرش  رقاب 

12

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  نامز  یناگدنز و  زا  یلیلحت 

ناگدنسیون هورگ 

13

مالسلا هیلع  يرکسع  یلع  نب  نسح  دمحموبا  ترضح 

ناگدنسیون هورگ 

14
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح 

یناپمک هللا  لضف

15

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح 

یتوعد حتفلاوباریم 

16

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  ثیدح  لهچ  حیضوت  همجرت و  يرکسع : ياه  تمکح 

یثدحم داوج 

17

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  ارماس  دیشروخ 

نافلؤم هورگ 

18

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ارماس : دیشروخ 

این كاپ  نیریش 
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ص:171

19

( مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما   ) تبیغ هناتسآ  رد 

یقداص يدهم  یتشد و  دمحم 

20

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز 

یشرق فیرش  رقاب 

21

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز 

یشیاشخب یقیقع  میحرلادبع 

22

ءارماس هچخیرات  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز 

باحس مساقلاوبا 

23

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  یناگدنز 

يا هشمق يرباج 

24

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  ترضح  مهدزای  ماما  یناگدنز 

قح هار  رد  هسسوم 

25
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مالسلا هیلع  يرکسعلا  نسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

یناهفصا هدازدامع  نیسح 

26

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يامیس  یناگدنز و 

یسردم یقت  دمحمدیس 

27

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  همانیگدنز 

شاتهب هللادی 

28

( مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تشذگرس  ( ) (ج ناشخرد ناگراتس 

یفجن داوج  دمحم 
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ص:172

29

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  رون : ياه  همشچرس 

یفیرش دومحم 

30

ناکدوک يارب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دلوت  ناتساد  لیلس :

يردان رصان 

31

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  يداه و  ماما  هرابرد  تالاقم  هعومجم  ارماس : هوکش 

يردیح نسحدمحم 

32

( مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  ناتساد   ) راصح یب رهش 

يزاریش اضر 

33

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هجحلاوبا  يدهلا ، باب  بتکم  رد  قاحم  رد  هام 

یمئاق یلع 

34

، مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رد  ییاه  ههاتوک  اه : هزین  نایم  رد  هام 

یلزق يدهم 

35
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يرکسع نسح  ماما  یسورع  سلجم 

( نوتاخ سجرن  اب  مالسلا  هیلع  ماما  دنویپ  ناتساد  رعش  باتک  )

36

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  مهدزیس ، موصعم 

لضاف داوج 

37

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  مهدزیس ، موصعم 

یهللا تیآ يدهمدیس 
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ص:173

38

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  رب  یهاگن 

يدراهتشا يدمحم  دمحم 

40

مالسلا هیلع  يرکسعلا  نسحلا  انالوم  ناهج  نایعیش  ياوشیپ  نیمهدزای 

ناریا یلم  کناب  زادنا  سپ  قودنص 
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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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