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ع)  ) تیب لها  بهذم  زا  عافد 

باتک تاصخشم 

نویسنده :سید محسن حجت 

راتفگشیپ

ـف شک خیراتلل :  مث  هللا   ) مان اب  یباتک  هب  یبرع  یتنرتنیا  ياهتیاس  زا  یـضعب  رد  نیا  زا  شیپ  لاس  راهچ  هس  دودح  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
بجعت لامک  اب  اما  مدو  ـ من ـه  علاطم ار  ـ نآ زا  هحفـص  دـنچ  دوب ،  بلاج  ابیرقت  با  ـ تک ما  نـ مدرو ،  ـ خرب راـهطألا )  ـۀ  مئـألا ـۀ  ئربت رار و  ـ ـسالا

مهیلع تیب ـ  لها  بهذم  لباقم  هطقن  رد  تسرد  هکلب  تسا  هدشن  هتشون ـ  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  عا  ـ فد يارب  اهنت  هن  باتک  هک  مدش  هجوتم 
کی باـتک  فلؤم  هک  مدـش  هجوـتم  لوا  ناـمه  زا  تسا .  هد  ـ مآ رد  ریرحت  هتـشرب  بهذـم  ـن  یا هب  ندوـمن  دراو  هشدـخ  يار  مالـسلا و بـ

ءاملع و زا  ار  دوخ  یبیرف  ماوع  يارب  اما  عیـشت .  بهذـم  هب  دـسر  هچ  اـت   ، درادـن ربخ  مه  شدوخ  بهذـم  تقیقح  زا  یتح  هک  تسیباـهو 
زا یهتنم  دراد .  تنوکـس  فر  ـ ـشا ـف  جن رد  هدو و  گرزب بـ ياملع  زارطمه  تهاـقف  ملع و  رظن  زا  هک  ـد  نکیم یفرعم  ه  ــ عیـش ناد  ـ هتجم

تسا هداد  رس  زرابم  نم  له  يادن  هد و  ـ مآ ناد  ـ یم بـه  يو »  ـ سوم نیسح  دیس  راعتسم «  مان  ششوپ  ریز  هدیشک و  تلاجخ  دوخ  مان  ياشفا 
دهدب رارق  یسررب  دقن و  دروم  دراد ،  دوجو  عیشت  بهذم  رد  هک  ار  یتافارخ  دشوک  یم  هعیش  ملاع  کی  ناونع  هب  شدوخ  باتک  رد  وا  . 
فجن هیملع  هزو  رد حـ يدام  ـ تم نایلاس  یملاع کـه  مهنآ  تسا .  تافارخ  زا  نآ  ندرک  كاپ  بهذـم و  حالـصا  ددـص  رد  هک  هصـالخ  و 

 ، باتک همدقم  زا  روطس  نیلوا  هعلاطم  اب  اما  تسا .  هتشاد  تساخرب  تسشن و  هزو  رباکا حـ ناگرزب و  اب  هدومن و  قیقحت  لیصحت و  فرشا 
اب یتح  وا  اریز  دشاب .  دناوتیمن  مه  هعیش  ماوع  املع و  ریغ  زا  یتح  تسین  هک  هعیـش  نادهتجم  املعزا و  روکذم ،  صخـش  هک  ـد  ـش نشور 

دمهفیم ار  خیش  دیس و  نیب  قرف  هن  دسانشیم و  ار  یسرد  بتک  هن   ، دنادیم ار  لیصحت  شور  هن  درادن .  یئانـشآ  مه  هیملع  هزوح  تایدجبا 
تنـس و لـها  دـناو  ـ تب هکنیا  يارب  اـما  تسین ،  دـلب  ار  يوزوـح  هداـتفا  اـپ  ـش  یپ هداـس و  را  ـ یـسب تاحالطـصا  زا  یـضعب  یتـح  هـکلب  !!!! . 

شباتک رد  هک  ار  يرادخاش  ياه  غورد  اه و  تمهت  زین  د و  ـــ هد تعانق  عیشت  بهذم  فع  ناشبهذم و ضـ توق  هب  ار  تیباهو  اصوصخم 
 . دنکیم یفرعم  هعیش  نادهتجم  زا  هکلب  املع  زا  شدو  خـ دهد ،  هولج  هجوم  حیحص و  تسا ،  هداد  تبـسن  نآ  ناگرز  عیـشت و بـ بهذم  هب 

ننـست لها  هقیرط  بهذـم و  هعیـش بـه  ملاع  کی  سکعر  ای بـ دریگب  داقتنا  داب  ار بـه  عیـشت  بهذـم  ینـس  ملاع  کی  رگا  هک  تسا  نشور 
رد ار  شرمع  هک  يدـهتجم  هکلب  يداع  در  کی فـ مهنآ نـه  یعیـش  درف  کی  ناونع  هب  رگا  اـما  در  دـهاوخن کـ ریثأـت  یلیخ  دـنک ،  لاکـشا 

نمـض هللاءاش  نا  ام  دوب .  دـهاوخ  لوبق  لباق  رتشیب  شداـقتنا  راـتفگ و   ، دوش نادـیم  دراو  تسا ،  هدومن  يرپس  فرـشا  فجن  هیملع  هزوح 
زیزع ناگدـنناوخ  و  درک ،  میهاوخ  المرب  مو  ـ مع يار  ــ ار ب وا  ياهتمهت  اـه و  سیلدـت  اـهغورد و  باـتک  بلاـطم  رگید  همدـقم و  یـسررب 

رد باتک  نیا  هتبلا  دوشیم .  هایـس  شناتـسدمه  يور  هدش و  هدیلام  كاخ  هب  نئاخو  بلقتم  درف  نیا  ینیب  هنوگچ  دش کـه  دـنهاوخ  هجوتم 
ياه باوج  نابز  برع  يالضف  يوس  زا  دو ،  هدش بـ رـشتنم  مه  ـت  یوک روشک  رد  دو و  ــ یبرع ب نابز  هب  نوچ   ، رـشن پاچ و  لیاوا  نامه 
نیا اب  دندرکیم  رکف  هک  اهیباهو  اما  دومن ،  نآ  طبض  روکذ و  با مـ ـ تک يروآ  عمج  رما بـه  تیوک  تلود  نآ  زا  سپ  و  دش .  هداد  لصفم 

اهنابز رگید  نآ بـه  ه  ــ مجرت باتک و  شخپ  هب  مادـقا  نکمم  قیرطره  زا  دـنربب  لاؤس  ریز  ار  تیب  لها  بهذـم  دـنناوتیم ،  هسیـسد  هشقن و 
هدرتسگ روط  هب  نابز  یسراف  جا  ـ جح ـن  یب جح و  مسوم  رد  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  نیا  زا  شیپ  لاسود  دندومن و  یـسراف  نابز  اصوصخم 

نینچ ـن  یا ات  تسا ،  هدو  ـ من باتک  ـه  مجرت مادـقا بـه  يرظتنم »  داو  ـــ ج راعتـسم «  مان  اب  ـز  ین مجرتم  هک  تساجنیا  بلاج  دـندومن .  شخپ 
تیبلها ار (  باتک  مان  ـه  مجرت زا  سپ  مجرتم  تسا !! .  حالـصا  رکف  رد  هدش و  رادیب  هزات  تسه کـه  ینایعیـش  زا  ـز  ین وا  هک  ـد  نک دومناو 
یـسراف همجرت  یتقو  ام  دنکیم .  یفرعم  يوسوم  نیـسح  دیـس  ـر  تکد یمظعلا  هللا  تیآ  ار  باتک  فلؤم  هتـشاذگ و  دـننکیم ) عافد  دوخ  زا 
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سرتسد رد  هتـشون و  روکذـم  باتک  رب  نامدوخ  ناوت  هزادـنا  هب  یباوج  لاعتم  دـنوادخ  هوق  لوح  هب  مید تـا  ـ ـش نآرب  میدـید ،  ار  باـتک 
لطاب میـشاب و هـم  هدومن  ادا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیبلها  هب  ار  دوخ  ـن  یَد مه  اـت  میهد ،  رارق  یناـمیا  ناردار  نار و بـ ـ هاوخ

ن ــ تـشون زا  ام  دصق  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دنامن .  یقاب  يدرف  چیه  نهذ  رد  ههبـش  چـیه  ات  میئامن ،  تباث  ار  روکذـم  باتک  بلاطم  ندوب 
ی ــ نـس ناردارب  بهاذـم  زا  صاقتنا  ددـص  رد  ناونع  چـیه  هب  و  سب ،  تسا و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذـم  زا  عافد  طـقف  باـتک  ـن  یا

هربتعم بتک  زا  ار  یتایاور  ای  مینک  ـ یم لقن  ار  هعبرا  بهاذـم  ياملع  ياواتف  راظنا و  باتک  نیا  زا  يدراوم  رد  رگا  و  میتسین ،  دوخ  بهذـم 
ـر گا ات  میا  هدماین  نادیم  هب  مه  راعتسم  مان  اب  ام  نآ .  ریغ  هن  تسا و  دقن  دروم  باتک  فلؤم  ههبش  ع  ـــ فد تهج  هب   ، میروآ یم  تنس  لها 

دروم زیچان  لمع  نیا  هک  میراو  دیما  دنک .  رارقرب  سامت  ناسآو  تحار  دناوتب  تساوخیم ،  یحیضوت  ای  دمآ  شیپ  شیارب  یلاؤس  ـی  ـسک
هب روکذم  باتک  فلؤم  زا  باتک  نیا  رد  ام  دریگب .  رار  ــ مالـسلا ق هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  يدو  ـ نـشخ لاعتم و  دـنوادخ  ياضر  لوبق و 

یسمش راهب 1383  يدهملا  یمالسا  زکرم  دجسم و  ایلارتسا  یندیـس -  مینکیم .  ریبعت  هدنـسیون  هب  دوخ  زا  مجرتم و  هب  مجرتم  زا  ـر و  تکد
تجح نسحم  دیس  يدالیم  لیرپا 2004 

؟  دیوگیم هچ  مجرتم 

لوا تمسق 

انشآ مه  ناشیا  تارظن  اب  تـا  میشاب .  هتـشاد  مجرتم  همدقم  هب  هاتوک  يرظن  تسا  مزال  میزادرپب  باتک  دوخ  یـسررب  دقن و  هب  هکنآ  زا  لبق 
هک تسا  تهج  نیمهب  هدنسیون :  تسا !!! .  رازیب  تدشب  هقرفت  داجیا  زا  هدومن و  یفرعم  نیملـسم  تدحو  رادفرط  ار  دوخ  مجرتم  میوش . 

ناناملـسم نیب  تافارخ ، هب  یمالـسا  بهاذم  نیرتگرزب  زا  یک  ندرک یـ مهتم  اب  ات   ، تسا هدومن  همجرت  ار  ( خـیراتلل مث  هللا  باتک (  مجر  ـ تم
 ، لطاب ار بـر  قح  هراو  ـ مه هکینانآ  مرادـیم ،  ـم  یدـقت ناـیوج  قح  ماـمت  هب  ار  زیچاـن  رثا  نیا  مجرتم « :  دـنک !!  داـجیا  یلدـمه  تدـحو و 
یم ار  نانخـس  مامت  نآرق  ریبعت  هب  هک  یناسک  دنهدیم .  حـیجرت  را  گنن و عـ رب  ار  یبلط  قح  هقرفت ،  رب  ار  تدـحو  دـیلقت ،  رب  ار  ـق  یقحت

مجرتم ایآ  یلو  درادن ،  دوجو  یکش  تسا ! زیچ  یب  هکلب  زیچان  رثا  هکنیا  رد  اما  هدنـسیون :  دننکیم » .  يوریپ  ارنآ  نیرتهب  هاگنآ  دنونش و 
طـسوت هک  یباتک  بلاطم  دـص  رد  دـص  ندرک  لوبق  ایآ  تسا . ؟  هدومن  مدـقم  ار  قیقحت  هتـشاذگ و  رانک  ار  دـیلقت  شدوخ  ام  يوج  قح 

هب کیدزن  هک  یبهذم  ندومن  مهتم  ندرک و  ماندب  ایآ  تسین . ؟  هناروک  رو  دیلقت کـ هدش ،  هتشون  مسالا  لوهجم  لاحلا و  لوهجم  ر  ــ تکد
يوریپ لابند  مجرتم  اعقاو  ایآ  تسا !؟  راعو  گنن  رب  یبلط  قح  هقرفت و  ر  ــ تدحو ب حیجرت  دـننکیم ،  يوریپ  نآ  زا  ناملـسم  نویلیم   200

رد ـ ـص رد  نیکرـشم  يراصن و  دو و  ـ هی ياهینمـشد  نیملـسم و  مالـسا و  ياهیراتفرگ  زا  هکنآ  زا  سپ  مجرتم ، تسا . ؟  بوخ  نانخـس  زا 
نانمـشد هکنیا  ،و  دـنکیم یفرعم  تموکح  يزادـنا  رب  ياهمایق  ناونع  ار بـه  افلخ  نامز  رد  ياهـشروش  اهگنج و  دـیوگیم و  نخـس  مالـسا 

تما ـه  مه هکیئاج  نآ  زا  دسیونیم « : دـننک ،  دراو  هبرـض  نیملـسم  مالـسا و  هب  نکمم  هار  ره  زا  دـندوب  ددـص  رد  مالـسا  هدروخ  تسکش 
هداو ـ ناخ دار  ـ فا کت  کت  هکلب  هداو و  ـ ناخ اب  ًاع  ـ بط ـد ،  نراد تبحم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  دو  اب خـ ـه  کنانچ یمالسا هـم 

دننک و زا  ـ غآ اجنیمه  زا  ـد  ندر یعـس کـ مال )  ـ ـسا نا  ـ نمـشد اه (  ـ نآ دنراد  تبحم  نیعمجا  مهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  ناشیا  ـت  یب لآ  و 
ره نامیا  وزج  مالسلا  مهیلع  تیب  لآ  تبحم  هک  منکیم  دیکأت   ، دنـشاپب هقرفت  مخت  تما  نایم  رد  مالـسلا  ـم  هیلع تیب  ـل  ها بح  هناهب  ه  ــ ب
 ، دنتـسه نمـشد  نانآ  اب  هیقب  دـنراد و  تسود  ار  تیب  لها  یـصوصخم  هدـع  هک  دـندرک  دومناو  نینچ  ایوگ  ناـنآ  ـا  ما تسا ،  ناـم  ـ لـسم

مخز یمالـسا  هچراپکی  ودـحتم  تما  داتفا و  رگراک  نامزنآ  هداس  نا  ـ ناملـسم زا  یـضعب  نا  ـ یم رد  يدـح  اـت  ناـنآ  هسیـسد  نیا  ـه  نافـسأتم
هقرفت داجیا  هار  رد  مدـق  هک  یناسک  نیلوا  هک  درکیم  هئارا  تسرد  یخیرات  دنـس  کی  مجرتم  ياـقآ  شاـک  : هدنـسیون تشادرب . »  یگرزب 

زا ریبز  هحلط و  ، هشئاع نینمؤملا  ما  جورخ  مایق و  ناشیا  دار  ــ امتح م میرذ  ـ گب هد  ـ عاس ینب  ـه  فیقـس زا  ـر  گا دندوب .؟  یناسک  هچ  دنتـشادرب 
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هیلع یلع  اب  شندیگنج  رطاخ  ار بـه  نا  ـ یفس یبا  رـسپ  ـه  یواعم شاک  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  لباقمرد  رگید  فرط  زا  هیواعم  فرطکی و 
زا ام  لاح  ره  رد  تسا .  ناملسم  ره  نام  ـ یا وزج  ناشیا  دو  رار خـ ـ قا قبط  تیب  لها  تبحم  اریز  دناوخیم  نیدیب  تسا  تیبلها  زا  هک  مالسلا 

هسیسد هئطوت و  هب  تسد  تیب  لها  تبحم  هناهب  هب  هدعکی  روطچ   ، دنتشاد تسود  ار  مالسلا  مهیلع  تیبلها  همه  رگا   : مینکیم لاؤس  مجرتم 
نآ هب  یسک  هک  یمال  ـ سا زا  ـد  نیوگب دنیایب و  رفن  دنچ  دنتسه ،  مالسا  هب  لماع  ناملسم و  همه  هک  یمالـسا  روشک  رد  دوشیم  ایآ  دندز .؟ 

ا ز نانآ .؟  زا  يوریپ  رطاخ  هب  تبحم  ای  تسا ،  نامیا  ءزج  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  تبحم  اـهنت  اـیآ  یهگناو  مینک .؟  عاـفد  دـنکیمن  لـمع 
نآرق و هب  کسمت  هب  رما  ار  ام  شدوخ  زا  دعب  ادخ  لوسر  هک  دیآ ،  یم  رب  نینچ  نیا  ـت  ـسا نیفرط  لوبق  دروم  هک  نیلقث  فیرـش  ثیدح 
هب رتشیب  لیـصفت  يارب  دنناوتیم  مرتحم  ناگدنناوخ  اهنت .  تبحم  هن  تسا  تبحم  اب  مأوت  يوریپ  زا  ترابع  کسمت  و  دیامن ،  یم  تیب  لها 

هلمج زا  تسا ،  هدرک  ینعم  ار  هملک  دنچ  دوخ  همدقم  لوا  بلطم  رد  ، مجرتم دـنیامن .  هعجارم  تسیک )؟ هعیـش  و  ؟  تسیچ عیـشت  باتک ( 
ار یضفار  هک  ار  یتغل  باتک  مجرتم  ياقآ  رگا  هدنسیون :  دنک .»  كرت  ار  تیب  لها  هکیسک  تیبلا ،  لآ  َضَفَر  نَم  یضفار : تسا « :  هتفگ 

دلوت طـقف  ینعم  نیا  تسین و  ـد  ـشاب هدر  ینعم کـ نینچ  نیا  هک  یباـتک  اـما  دوب ،  بوخ  رایـسب  درکیم  یفرعم   ، تسا هدرک  ینعم  هنوـگنیا 
نایعیش ام  ـر  گا هک  دیوگب ،  هعیش  نافلاخم  هب  دو  هاوخلد خـ يانعم  ندرک  نایب  اب  تسا  هتساوخ  وا  انمض  تسا .  مجرتم  دوخ  نهذ  رد  هتفای 

همه اریز  تسا  هد  ـ ـش هفخ  ـه  فطن رد  هشقن  نیا  ًاملـسم  یلو  دـنا ،  هدر  كرت کـ ار  تیب  لها  اهنآ  هک  تسا  تهجنیا  زا  میئوگیم  یـضفار  ار 
نیمه هب  دننادیم و  بجاو  درف  ره  رب  ترـضح  نآ  زا  دعب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  اد  لوسر خـ تیب  لآ  يوریپ  نایعیـش  هک  ـد  ننادیم

 « . أبـس نب  هللادـبع  ناوریپ  یئابـس :  مجرتـم « :  دـننکیم .  لـمع  نآ  قـبط  هتفریذـپ و  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  ـل  ها بهذ  تسا کـه مـ تهج 
ات درب ،  یم  مان  ار  ییات  ـد  نچ د ،  ــ نا ه  ــ تسناد یمالسا  قر  ءز فـ هدر و جـ فیرعت کـ ار  ـه  قرف ـن  یا ییاهباتک کـه  زا  مجرتم  شاک  هدنـسیون : 

يار هناهاگآ بـ درک و  یمن  هفاضا  یمالـسا  ياهقرف  رب  ار  يرگ  ـ ید هقرف  غورد  هب  و  دـیدرگ ،  یم  نشور  ناگمه  رب  ناشیا  ـش  ناد ـل و  ـضف
تنـس زا  يداقتعا  لوصا  هب  يدـنبیاپ  زا  زا  هوال  هک عـ تسا  یـسک  نا  ـ ملـسم پـس  مجرتم « :  تخاس .  یمن  ـه  تـسد مالـسا  نا  ـ نمـشد ر  ــ بت
شرا ـ هطا تیب  لها  ـت  نس ـن و  یعمجا مهیلع  هللا  ناو  ـ ـضر ـش  یافو اب  نارای  با و  ـ حـصا تنـس  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مر  ـ کا لوسر 

زا يدرف  چ  ــ یه زا  دشاب و  ـه  تشاد تسود  ار  ـ نانآ مامت  و  دیامن ،  يوریپ  تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  نیع  هک  مالسلا  مهیلع 
یئا و ـ بس هن  یضفار  هن  یناملسم  نینچ  تسا و  لماک  نا  ـ ملسم ینس و هـم  ـه هـم  عیش یـصخش هـم  نینچ  دشاب  هتـشادن  لد  هنیک بـه  نانآ 
 : هدنسیون تسا . »  ناملسم  ـه و هـم  عیش بو هـم  ـی خـ نس ر  ـــ تسا و ه نا  ـ ملسم مه  ینـس و  مه  بوخ  هعیـش  ره  سپ  تسا ،  یبصان  هن 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ،و  دوشیم ریرقت  راتفر و  راتفگ و  لـماش  هک  دـنا  هدرک  ینعم  ـه  قیرط شور و  تغل بـه  رد  ار  تنس 
لا و ـ معا ياضما  ای  تسا و  هداد  ماجنا  هک  ياهراک  ا  ــــ تسا ی هدش  رداص  شکرابم  ناهد  زا  هک  ظافلا  زا  معا  تر  ـ ـضح نآ  شور  ینعی 

لوسر تنس  زا  تعاطا  لقن  لقع و  رظن  زا  دوشیم .  هتفگ  ریرقت  نآ  ًاحال بـه  ـ طصا تسا و  هدو  راوگرزبنآ بـ رضحم  رد  هک  نارگید  را  ـ تفگ
موصعم زا  ـه  چره تسا و  مو  ـ صعم ترضحنآ  نو  لقع چـ رظن  زا  اما  تسین .  یکش  نیا  رد  تسا و  بجاو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ 

اب هتبلا  درک ،  يوریپ  تسا  ـح  یحـص هک  يزیچ  زا  دیاب  تسا و  حیحـص  دصرد  ـد  ـص دو  ـ ـش رداص  ریرقتو  اضما  ای  راتفر  ای  راتفگ  ناونع  هب 
بو و ـ جو دو  ـ مرف رما  رگا  نو  ددرگیم چـ مولعم  هیفیلکت  ماـکحا  رگید  اـی  بابحتـسا  اـی  بوـجو  تا  ـ قوا ـر  ثکا را  ـ تفگ زا  هک  حیـضوت  ـن  یا
تسا و تهارک  بوجو و   ، بابحتـسا ـت ،  یلح زا  ـم  عا ءا  ـ ـضما راتفر و  اما  ماـکحا ،  ریاـس  دروم  ردروطنیمه  تمر و  دومر حـ یهن فـ ـر  گا

بوجو زا  معا  ـل  عف سپ  د  ــ ندش یمن  بکترم  مه  ار  هورکم  ملسو  ـه  لآو هیلع  هللا  یلص  ـر  بمایپ نو  دو و چـ ـ ـش یمن  لماش  ار  تمرح  طقف 
ار ام  دراد و  دوجو  میرک  نآرق  رد  هک  یتایآ  سپ  عرش  رظن  زا  اما  و  ددرگیم .  لماش  زین  ار  هورکم  ریرقت  اما  تسا ،  بابحتـسا  ه و  ــ حابا ، 

تیب لها  زا  تعاطا  اـما  و  تسا .  بوجو  نیا  رب  لـیلد  نیرتگرزب  دوخ  دـنکیم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لو  ـ ـسر زا  تعاـطا  ه  ــ رما ب
هیلع هللا  یلـص  ـر  بمایپ دنـشاب و  كاپ  يدیلپ  ها و  ـ نگ ره  زا  نانآ  هک  تسا  هدومرف  هدارا  دنوادخ  ریهطت  هیآ  رد  مالـسلا کـه  مهیلع  نیرهطم 
هانگ زا  اهنت  هن  نانآ  ندوب  موصعم  تروص  رد  دهدیم ،  روتسد  نانآ  زا  يوریپ  ه  ــ ار ب نیفرط مـا  نیب  هیلع  قفتم  ثیدح  رد  زین  ملـسو  هلآو 
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درادـن هابتـشا  اطخ و  هکیـسک  دـش  نایب  نیا  زا  لبق  هک  یلقع  لیلد  نامه  هب  اریز   ، تسا ـب  جاو نا  ـ ملـسم بـر هـر  هابتـشا ،  اطخ و  زا  ـه  کلب
دو ـ ـشیم ناش  ـل  ماش تیب  لها  هملک  ًاـتغل  یناـسک کـه  ـا  ما دو ،  ـ ـش تعاـطا  وا  زا  دـیاب  تسا و  حیحـص  ـد  ـص رد  دـص  شرا  ـ تفر راـتفگ و 
دیق نودب  تعاطا  اما  و  درادن .  دوجو  مه  نانآ  زا  تعاطا  بوجو  رب  یلیلد  دنتسین ،  نانآ  تمصع  هب  دقتعم  یمالسا  قرف  زا  کی  ـچ  یهیلو

 ، دنراد هانگ  یتح  هابتشا و  اطخ و  زا  نانآ  تم  ـ صع مد  رب عـ قا  ـ فتا یمالـسا  ـت  ما ـه  مه ـه  کیلاح رد  مهنع  هللا  یـضر  هباحـص  زا  طرـش  و 
نا ـ ها ـ نگ بکتر  مـ دو ،  ـ شیم قالطا  نانآ  رب  یباحـص  ـه  ملک یناسک کـه  زا  یـض  ـ عب اصوصخم کـه  ـد ،  ـشاب بجاو  ـد  یاب یلـصا  هچ  يور 
رب هک  مینادیم  نوچ  سب ،  میتسه و  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ـر و  بمایپ تعاطا  هب  مزلم  طقف  ام  دش  ضرع  هک  حیضوت  اب  دنا .  هدش  یگرزب 

میـشاب و نمـشد  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  هک  تـسنیا  شیا  ـ نعم باحـصا  تنـس  زا  يور  ـ یپ اـما  دـنا .  هتـشادن  رب  یمدـق  ادـخ  ياـضر  فـالخ 
د ــ ندوب مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نامز  رد  هک  یناسک  ای  دوب .!  باحصا  زا  وا  درکیم و  نینچ  نیا  هیواعم  نوچ  میهد  مانشد  ار  ترضحنآ 
زا دندیگنجیم  ترـضحنآ  اب  ـد  نتـسه تیب  ـل  ها زا  يوغل  رظن  زا  هک  هشئاع  با و  ــ حـصا زا  هک  ریبز  هحلط و  نوچ  دندیگنجیم ،  وا  اب  دـیاب 
مه اـب  ود  نیا  هکیلاـح  رد  ه  ــ یواـعم هب  مه  تفگ و  هنع  هللا  یـضر  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  ه  ــ دـیاب ب مه  شناتـسد  مه  مجرتم و  رظن 

و دنـشاب ،  قح  رب  گنج  فرط  ود  هـر  درادـن ،  ناکما  دـنا و  هداد  تسد  زا  گـنج  نآ  رد  ار  دوخ  نا  ــ نا ج ـ ـسنا نارازه  ـد و  نا هدـیگنج 
میشاب هتشاد  تسود  ار  هیواعم  دیاب  م  ــ ه دنتسه ،  رظنمه  وا  اب  هک  یناسک  مجرتم و  رظن  زا  دش .  دهاوخن  یضار  لطاب  زا  هاگچیه  دنوادخ 

ود ره  لوتقم  لتاق و  هک  درادـن  ناکما  تسا و  يدـع  رجح بـن  لتاق  هیواعم  هکیلاـح  رد  دـنا  یباحـص  ودره  اریز  ار  يدـع  نبرجح  مه  و 
َُهل َّد  ـ َعَأَو ُهَنََعلَو  ِْهیَلَع  ُهّللا  َبِضَغَو  اَهِیف  اًدـِلاَخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤآَزَجَف  اًدِّمَعَتُّم  اًـنِمُْؤم  ْل  ُـ تْقَی نَمَو  دـیامرفیم « :  دـنوادخ  راکتـسرد ،  دنـشاب و  بو  خـ

دنام و یم  نآ  رد  ـه  نادواج هکیلاح  رد  تسا  خزود  وا  تازاجم   ، دناسرب ـل  تق ـد بـه  مع يور  زا  ار  ینامیا  اب  درف  سک  ره  و  اًمیِظَع ،  ًاباَذَع 
نتـشاد تسود  ایآ  تسا . »  ـه  تخاس هدا  ـ مآ وا  يار  یمیظع بـ باذ  دزا و عـ ـ ـس یم  رود  شت  ـ محر زا  ار  وا  ـد و  نکیم بضغ  وا  رب  دـنوادخ 

لیلد یهگناو  تسا !؟  حیحـص  تسا  ـد  نوادـخ بوـضغم  نوـعلم و  تسا و  خزود  رد  هنادواـج  م  ــ یرک نآر  حیرـص قـ صن  ـق  بط هکیـسک 
نیا ایآ  و  تسیچ ؟  دنشاب  هدومن  ما  ـ یق ـن  یملسم مالـسا و  حلاصم  فالخ  اهنآ  زا  یـضعب  رگا  یتح  ـه  باحـص ـه  مه نتـشاد  تسود  بوجو 

لد هب  ار  رگید  مه  هنیک  دنـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  رگید  مه  دـنا  فلکم  هباحـص هـم  اـی  دوـش  یم  نیملـسم  رگید  لـماش  طـقف  فـیلکت 
؟  میشاب هتشاد  تسود  دنداد  مانشد  ار  وا  ای  ، دندیگنج مالسلا  هیلع  یلع  اب  هک  ار  یناسک  ارچ  تسه ،  ماع  فیلکت  رگا  و  دنشاب ؟  ـه  تـشادن
وا اب  نمؤم و  رگم  دراد  تسود نـ ار  یلع  هک  دنکیمن  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  شدنـس  هب  حیحـص  رد  ملـسم  رگم  . 
ای دـندوب  وا  تسود  دـندیگنج ،  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  ندوب ،  یباحـص  فصو  اب  هک  یناـسک  لاـح  قفاـنم .  رگم  دـنکیمن  ینمـشد 

تساد و نمـشد خـ قفاـنم  دـنا و  قفاـنم  قوف  حیحـص  ثیدـح  قبط  ـد  ندوب نمـشد  رگا  دـندیگنج و  ارچ  دـندوب  تسود  رگا  وا ؟  نمـشد 
نمؤم ار  نمؤم  هک  تسا  یـسک  ناملـسم  سپ  تسا . ؟  زیاـج  قفاـنم  نتـشاد  تسود  ـا  یآ و  تسا ،  شتآ  زا  لفـسا  كرد  رد  شهاـگیاج 

تـسود ار  ود  دنیبب و هـر  هجرد  کی  رد  ار  قفانم  نمؤم و  هکنیا  هن  دنک  يرود  وا  زا  دنادب و  قفانم  ار  قفانم  دنک و  یتسود  وا  اب  دـنادب و 
اب ینس  هن  هکنآ  هب  طورشم  تسا  یئابس  یضفار و  هعیش  چیه  هنو  یبصان  ینس  چ  ــ یه ه  ــ راتفگ ن ن  ــ یا هب  هجوت  اب  ـم « :  جرتم دشاب .  هتشاد 

ه ــ نیک نانآ  درف  کی  یتح  ای  مالسلا  مهیلع  ت  ــ یب لها  اب  هک  میدید  ینس  رگا  ضر )  ) هباحص اب  هعیش  هن  دشاب و  هتـشاد  هنیک  ع)  ) تیب لها 
یتح ا  ــ نیعمجا ی مهیلع  هللا  ناوضر  ربمایپ  باحـصا  اب  هک  میدید  يا  ه  ــ عیـش ر  ــــ گا تسا و  ـی  بـصان ـه  کلب تسین  ینـس  وا  ـد  ـشاب هتـشاد 

 ، ه ـــ شئاع نینمؤ  ـ ملا ما  راتفگ ،  نیا  قبط  هدنـسیون :  تسا . »  یئابـس  یـضفار و  هکلب  تسین  ـه  عیـش وا  ـد  ـشاب هتـشاد  ـه  نیک نانآ  در  کی فـ
نآ هنیک  مه  رخآ  ات  دـندیگنج و  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  اهنیا  همه  نوچ  دنتـسه ،  یبصان  ـه  مه صاع  ورمع بـن  ـه و  یواـعم ر ،  ــ یبز ه ،  ــ حلط

نانآ اب  نوچ  تسا  یـضفار  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  و  دـندرکن .  ینامیـشپ  زاربا  مه  راوگرزب  نآ  اب  گ  ــ نج زا  دنتـشاد و  لد  هب  ار  ترـضح 
یهار ود  رـس  رب  ام  لاح  درکن .  ینامیـشپ  تمادن و  راهظا  نانآ  اب  دوخ  گنج  زا  م  ــ تقو ه چیه  دیگنج و  ـد  ندـشیم هتفگ  یباحـص  ه  ــ ک

یم یبصان  میـشاب  هتـشادن  لد  هب  يا  هنیک  نانآ  زا  ـم و  یرادـب تسود  د  ــ ند ـ یگنج مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  هک  ار  یناـسک  رگا   ، میریگیم رارق 
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ار مالـسلا  هیلع  یل  ـر عـ گا و  تسا .  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دوخ  اب  ـی  نمـشد مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نا  ـ نمـشد یتسود بـا  نوچ   ، میوش
فرط ود  نیب هـر  عمج  ناکما  نوچ  میورب ؟  فرط  مادک  هب  میوش .  یم  یضفار  میرادب ،  نمشد  ار  وا  نانمشد  م و  ــ یشاب ه  ــ تشاد تسود 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  اد  لوسر خـ تسد  هب  ار  تواضق  هکنیا  زج  میرادن  يا  هراچ  یبصان .  مه  میـشاب و  یـضفار  مه  دوشیمن  تسین ، 

ـت یاور ـم  لسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يوانم  مینک .  يوریپ  دومن  نیعم  راوگرزب  نآ  هک  ار  هار  ود  نیا  زا  مادک  ره  میراپـسب و 
 « . میتسه شناگدنب  رب  دنوادخ  تجح  یلع  نم و  هدابع ،  یلع  هللا  ۀجح  یلع  انا و  دو « :  ــ مرف هک  دنک  یم 

مود تمسق 

اذه انا و  دومرف « :  هک  دننکیم  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  اد  ــ لو خ ـ ـسر زا  يد  ـ نه یقتم  يربط و  بحم  يدادغب  بیطخ  نینچ  مه 
لوسر زا  وا  ر  ــ یغ يرو و  ـ باشین مکاح  تمایق .  زور  رد  ت  ــ ما رب  میتسه  ادخ  تجح  یلع )  ) نیا نم و   ، ۀمایقلا موی  یتما  یلع  ۀـجح  یلع ) )

دقف ًایلع  عاطا  هللا و مـن  یـصع  ـد  قف یناصع  هللا و مـن  عاطا  ـد  قف ینعاطا  نم  دومرف « :  هک  دننکیم  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 
تیصعم ار  ادخ  ـد  نک ت  ــ یـصعم ار  هک مـ ره  و  هدومن ،  تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  ارم  ه  ـــ ره ک یناصع ،  دقف  ایلع  یـصع  نم  ینعاطا و 
يذـمرت تسا . »  هدومن  تیـصعم  ار  ــ دـنک م تیـصعم  ار  یلع  ه  ــ کره و  هدوـمن ،  تعاـطا  ارم  ـد  نک تعاـطا  ار  یلع  هکره  تسا و  هدوـمن 

هلآ ـه و  یلع هللا  یلص  ـر  بما ـ یپ زا  يد  ـ نه یقتم  يوانم و   ، یمثیه  ، يدادغب بیطخ   ، ریبک ریسفت  رد  هلمسبریسفت  لیذ  رد  يزار  ـر  خف  ، مکاح ،
يوانم مکاـح ،  نینچ  مه  تسه . »  یلع  اـب  قح  قح و  اـب  یلع  یلع ،  عم  ـق  حلا ـق و  حلا عم  یلع  دو « :  ـ مرف هک  دـننک  یم  تیاور  ملـس  و 

عم نارقلاو  نار  ـ قلا ـی مـع  لع دومرف « :  هک  دـننک  یم  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مر  ـ کا یبـن  زا  یجنلبـش  ورجح  نبا  یمثیه  یقتم  ،
یناس درادن کـ ناکما  میدومن ،  لقن  تنس  ـل  ها ياملع  بتک و  زا  هک  تیاور  همه  نیا  دوجو  اب  تسا .»  یلع  اب  نارق  نارق و  اب  یلع  یلع ، 

رار ــ مه ق یماقم  رد هـر  دشاب و  دـهاوخیم  هکره  میـشاب  ه  ــ تـشاد تسود  ـد  ندرک ینمـشد  وا  اب  دـندیگنج و  مالـسلا  ه  ــ یلع یلع  اب  ار کـه 
قـشع ود  ره  هب  و  دشاب ،  هتـشاد  تسود  مه  اب  ار  لطاب  قح و  تسردان  تسرد و  شیدنا ،  دازآ  ناسنا  درادـن  ناکما  نوچ  دـشاب .  هتـشاد 

تبـسن بـه نایعیـش  ام  یهگناو  مینک .  یم  راـختفا  دوخ  ندوب  یـضفار  مینک و بـه  یم  ضفر  ار  لـطاب  م و  ــ یتسه یلع  اـب  اـم  يرآ  دزروب . 
تلادع لئاق بـه  ینعی  دنتـشاد ،  رگیدمه  هب  تبـسن  هباحـص  دو  هک خـ میراد  ار  رظن  نامه  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هباحص 

اب الاب و  مینادیم  یتفارـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ار  ربمغیپاب  تبحـص  میتسین و  اهنآ  همه  تلادع  هب  لئاق  مه  ام  دـندوبن ،  هباحـص  همه 
يارب مه  هیعرش  فیلاکت  ، دشاب هک  سکره  تسا  راکهانگ  راکهانگ  ار  ــ یز هانگ ،  تیصعم و  زا  يرود  نامیا و  ـن  تشاد طر  ـ شب ـا  ما شزرا 

هب  ) هتکن دـنچ  هب  مینک  دـیلقت  نیـشناج  ار  قیقحت  ناونع  تحت  مود  بلطم  رد  مجرتم  درادـن .  دوجو  یتوافت  تسا و  ناسکی  اـهناسنا  همه 
مجرتـم رگا  هدنـسیون :  تسا . » .........  دـیلقت  هرئاد  زا  جرا  تادا خـ ـ قتعا شخ  هژ بـ ـ یوب یهلا  ـن  ید لوا :  دـنکیم « :  هراـشا  وا )  دوخ  لوق 

رد ـد  یلقت هک  دنا ،  هداد  يوتف  قافتالاب  هعیـش  يا  ــ هقف همه  هک  دـشیم  هجوتم  درکیم  یـسراف  لئاسملا  حیـضوت  باتک  هب  ارذـگ  هاگن  کی 
دقتعم ملع  نیقی و  يور  زا  تسا  دقتعم  هچنآ  هب  ات  ، دروایب تسد  لیلد بـه  يور  زا  ارنآ  دیاب  ناملـسم  ره  هکلب  تسین ،  زیاج  ـن  ید لو  ـ ـصا

 ، دنـشاب راجن  ای  طایخ  ای  سدنهم  ای  رتکد  دنناوتیمن  همه  هک  لیلد  نامه  ه  ــ دنـشاب ب دهتجم  دنناوتیمن  همه  نید  عورف  شخب  رد  اما  دشاب . 
، دـعاوق نتفرگ  دای  زا  دـعب  ات  دراد  یمولع  يریگارف  هب  زاین  نآ  كرادـم  زا  دوشیم ،  هتفگ  طا  ـ بنتـسا احالطـصا  هک  ماکحا  جارختـسا  اریز 

هوـق نیا  ندروآ  تسدـب  يارب  و  دـنک ،  جارخ  ـ تـسا كرادـم  رگید  ـت و  نـس نآر و  زا قـ ار  یهلا  ماـکحا  دراد  طا  ـ بنتـسا زا  نکمت  هکیدرف 
نیا دوخ  هک  دننک  لیطعت  ار  رگید  ياهراک  دیاب  دنوش ،  ـد  هتجم دو  ـد خـ نهاوخب همه  رگا  و  تسا ،  مزال  قیقحت  ندـناو و  سرد خـ اهلاس 

 ، تسین بهذـم  ای  هفئاط  کی  هب  صتخم  ای  دـیدج  رما  نید  عورف  رد  دـیلقت  رگید ،  فرط  زا  دوشیم .  هعماج  مظن  رد  لالتخا  ببـس  راـک 
همجرت رد  زین  مجرتم  شاک  یلو  دـننکیم .؟  دـیلقت  ـه  عبرا همئا  زا  هک  تسین  لاس  اهدـص  اهیلبنح  اـهیکلام و  اـهی و  ـ عفاـش اـه و  یفنح  رگم 

مود هتکن  رد  مجرتم  درکیمن . ؟  لوبق  دوب  هتـشون  بحاص  هک  ار  هچره  ، هناروک روک  درکیم و  مدقم  دیلقت  رب  ار  قیقحت  د  ــ قن درو  باتک مـ
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مهیلع تیب  لها  بهذم  بهذم ،  نیا  اریز  دش  ـد  هاوخن يرفعج  ـه  قح بهذم  لماش  انیقی  هک  دنزیم  مد  یبهذـم  یبلط  حالـصا  شبنج  زا  ،
دبع ـن  با هیمیت و  نبا  رو  ــ هظ هکلب  دـشاب .  هتـشاد  حالـصا  هب  جایتحا  تسا تـا  هد  ـ ـشن نآ کـم  زا  ای  هفاـضا  نآ  رد  يز  ـ یچ تسا و  مالـسلا 
تیب لها  هب  هتـسباو  ریغ  بهاذـمرد  حالـصا  موزل  زا  تیاکح  تنـس  لها  هتـشذگ  ياملع  ءارآ  لاو و  ـ قا مامت  ه  ــ ندز ب اپ  تشپ  باهولا و 

م ــ ینک یع  ـ ـس نا  ـ مدو ناو خـ هزاد تـ ـ نا ه  ــ ه ب ــ تسا ک ـن  یا اـم  همه  تیلوئـسم  ـد « :  یوگیم موـس  هتکن  رد  مجرتـم  دراد .  ار  مالـسلا  مهیلع 
رد ار  شدوخ  قوف  تراـبع  رد  مجرتم  هدنـسیون :  تسا . »  نآرق  طـقف  روحم  تسا کـه  ـن  ـشور ـم و  ینک ـل  ـص رو و  ـ حم ار بـه  ـن  یملـسم

نیفرط قاـفتا  درو  هحیحـص و مـ تاـیاور  قبط  راوگرزب  نآ  اریز   ، تسا هداد  رار  ملـس قـ هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  اد  لوـسر خـ لـباقم  ـه  طقن
نآر و طقف قـ دـیوگیم  اقآ  ـن  یا اـما  تسا ،  هدر  یفرعم کـ تنـس  نآر و  ار قـ رو  ـ حم تاـیاور  زا  یـضعب  ـق  بط ترتع و  نآر و  قـ ار ،  رو  ـ حم

رکذ ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ضرع  رد  زین  ار  باحـصا  هریـس  یهگناو  دراد .!!!  رارق  هیـشاح  رد  دشاب  یتنـس  رگا  و  سب ، 
لیلد داد و  ما  ـ نشد ناناملسم  رگید  هب  یناملسم  ـر  گا ایآ  تسیچ ؟  باحصا  هریس  زا  تیعبت  موزل  كردم  لیلد و  دیـسرپ ،  ـد  یاب هک  دنکیم 

رارکت وا  مراهچ  هتکن  تسا ؟  لوبق  اقآ  نیا  رظن  زا  درک ،  رکذ  دادـیم )  مانـشد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک   ) هیواعم هریـس  ار  راـک  ـ نیا زاوج  رب 
ـق بط هکلب  میریگ  یمن  رارق  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربارب  رد  هک  دش ،  نشور  میداد  هک  یباوج  اب  ام  و  تسا ،  موس  هتکن 

ضرع امش  تمد  ار خـ یمالسا  تباث  هدعاق  کی  دیوگ :  یم  مجنپ  هتکن  رد  مجرتم  مینادیم .  روحم  ار  ترتع  نآرق و  ترـضح  نآ  نامرف 
يداقتعا لو  ـ ـصا وزج  يز  ـ یچ هک  تسا  نکمم  ان  ـد  ـشاب هد  ـ ـش تباث  تحارـص  اب  نآرق  رد  دیاب  امتح  يداقتعا  لصا  ره  هکنیا  نآ  ـم و  نک

لیلد هدنـسیون :  تسین . »  هدیقع  دشاب  هدماین  تحارـص  اب  نآرق  رد  هچنآر کـه  نیارب هـ انب  دشاب ،  هدشن  نایب  راکـشآ  نآرق  رد  ـا  ما دـشاب 
دنکیم تباث  ار  قوف  هدـعاق  هک  یلقع  هدـعاق  نآ  تسا ،  لقع  رگا  لقن ؟  ای  تسا  لـقع  تسیچ ؟  مجر  ـ تم رظن  زا   ، هدـعاق نیا  ندوب  تباـث 

 ، ـد شاب ناناملسم  همه  لوبق  دروم  هک  دنـسلا  حیحـص  ـت  یاور کی  ای  نآرق  زا  هیآ  کی  مجرتم  ارچ  تسا  لقن  رگا  و  تسا ؟  هدعاق  مادک 
تسین ملسم  تباث و  هدعاق  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک ،  تا  ـ بثا ار  هد  ــ عاق نیا  تیجح  ات  تسا ،  هدرکن  ـه  ئارا هدعاق  نیا  ندوب  تباث  هراب  رد 

 . درک هعجارم  بهذ  نآ مـ بـتک  یبهذـم بـه  ره  تخانـش  يارب  د  ــ یاـب دـهاوخیم کـه  باـتک  ناگدـنناوخ  زا  مشـش ،  هـتکن  رد  مجرتـم   ؟
میرک نآرق  زجب   ، نایعیش الثم  تفرگ .  رظن  رد  زین  ار  بهذم  نآ  ناوریپ  لوبق  دروم  لو  ـ صاو ینابم  ـد  یاب اما  تسا  یبوخ  فرح  هدنسیون : 

رد یتیاور  دوجو  سپ  دننک .  یمن  قالطا  یباتک  ـچ  یه ار بـر  ـح  یحص مان  تهج  نیمه  هب  دننادیمن و  حیحص  رخآ  ات  لوا  زا  ار  یباتک  چیه 
نتم دنـس و  رظن  زا  هکنیا  رگم  دـشاب  نآ  نومـضم  هب  دـقتعم  هعیـش  هک  دوش  یمن  لیلد  ناونع  چـیه  هب  بتک  رگید  ای  یفاک  عورف  ای  لوصا 
ترو ــ نیا ص رد  دشاب ،  هتفرگ  تروص  سأی  دحب  زین  دیقم  صصخم و  زا  صحف  انمـض  دشابن ،  مه  ضراعم  هب  یلتبم  هتـشادن و  یلکـشم 
هعیـش هب  تسین  هعیـش  بتک  رد  الـصا  هک  یتیاور  اما  درک ، لالدتـسا  نآ  هب  تشاذگ و  قثوم  ای  حیحـص  ـت  یاور نآ  ما  دوشیم نـ هک  تسا 

ار رگید  مین  ندناوخ و  ار  تیاور  زا  یمین  ای  ندومن و  يراکتسد  تیاور  نتم  رد  ای  نداد و  رارق  دنتسم  ار  فیعض  تایاور  ای  نداد  تبـسن 
مجرتم تسا  تیناسنا  اوقت و  نید و  نادجو و  فالخ  رب  ندر  موک کـ ـ حم ار  ـعـه  یش یناسنا ،  ریغ  ياهـشور  نیا  اب  نتخادنا و  رـس  تشپ  هب 
شمسا دورب  اقآ  نیا  سپ   : هدنسیون تسا » مهم  اوتحم  تسین  مهم  مسا   :» دیوگیم ؟ ینس ای  ـه  عیـش کیمادک ؟  ناونع  تحت  موس  بلطم  رد 

تیب لها  مالسلا و  مهیلع  تیب  ـل  ها وریپ  ینعی  هعیش  میتسه و  هعیـش  نوچ  ام  یلو  تسین  مهم  شیارب  مسا  اریز  دراذگب  ودنه  ای  يدوهی  ار 
نیعمجا مهیلع  همالس  هللا و  تاولص  نیسح  ماما  زا  دعب  ماما  هن  نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  ربمایپ و   : زا دنا  ترابع  مه  مالسلا  مهیلع 

چیه :» مجرتـم درک .  میهاوـخن  ضوـع  يرگید  مسا  چـیه  اـب  ناو  ـ نع ـچ  یه مینکیم و بـه  راـختفا  مسا  نیا  هب  اـم  تسا و  مهم  اـم  يارب  مسا  ،
ـم یـا یحر ار  یـسک  ـد  یاب اقآ  نیا  رظن  زا  ًالوا  هدنـسیون :  دـهدن ».  شناگدـنب  هب  ار  بیغ  ملع  هلمج  زا  گرزب  راـگدورپ  تافـص  زا  یتفص 

هیآ دنچ  هب  اقآ  نیا  ًایناث  دشابیم .  لاعتم  دنوادخ  تافص  نوچ  مینکن  تافص  نیا  هب  فیصوت  ـم و  یئوگن هریغ  نابرهم و  ای  فوؤر  ای  روفغ 
هب مالسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  نتشاد  ملع  ـه بـا  طبار رد  نایعیش  هدیقع  هک  دیوگب  شباتک  ناگدنناوخ  ات بـه  هدرک  لالدتـسا  میرک  نآرق  زا 

بیغ دنوادخ  هدارا  نودب  ًالقتـسم و  ناراوگرزب  نآ  هک  دننک  یمن  هدرکن و  اعدا  تقو  چیه  نایعیـش  هکیلاح  رد  تسا .  لطاب  طلغ و  بیغ 
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دهاوخب ار  هکره  وا  تسا و  لاعتم  ـد  نوادخ صوصخ  بیغ مـ ـم  لع هک  ـد  ندقتعم نایعیش  هکلب   ، دننادیم دنهاوخب  هک  رادقم  ره  ای  دنناد  ــ یم
 : دادیم رارق  هعلاطم  تقد و  درو  زین مـ ار  میرک  نآرق  زا  هیآ  نیا  مجرتم  هک  دوب  بوخ  هچ  دزاسیم .  هاگآ  نآ  زا  دهاوخب  يرادقم  ره  هب  و 

چیه تسوا و  ـب  یغ يا  ـ ناد اًدَصَر ،  ِهِْفلَخ  ْنِمَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  نِم  ُُکلْسَی  ُهَّنِإَف  ٍلوُسَّر  نِم  یَضَتْرا  ِنَم  اَّلِإ  اًدَحَأ  ِِهْبیَغ  یَلَع  ُرِهُْظی  اَلَف  ِْبیَْغلا  ُِملاَع  » 
رارق اـهنآ  يارب  رـس  تشپ  ور و  شیپ  زا  یناـبقارم  هد و  ـ یزگ رب  ار  ناـنآ  هـک  ینـالوسر  رگم  دزا  ـ ـس یمن  ها  ــ گآ شبیغ  رارـسا  رب  ار  سک 

هیبیغ و رارـسا  زا  ـد  هاوخب هک  رادقم  ره  دـهاوخب و  هک  رهب  هک  دـنکیم  نایب  تحارـص  اب  د  ــ نوادـخ هکرابم  ـه  یآ نیا  رد  اریز  دـهدیم . » . 
هاگآ دوخ  بهذـم  تق  ـ یقح زا  هک  وا  لاثما  مجرتم و  ات  میتسین  دـقتعم  يزیچ  ـن  یا زا  رتشیب  مه  ام  و  درادـیم ،  ناـیب  ار  نآ  هب  طوبرم  روما 
نونک ات  هک  تسا  یباتک  نیلوا  عقاو  رد  تسد  يور  باتک  :» مجرتم دنهد .  رارق  لاکـشا  داقتنا و  دروم  ار  تیب  لها  بهذ  دـنیایب مـ دنتـسین 
ناوج لسن  صوصخب  ناققحم  يارب  یبلا  را جـ ـ یسب با  ــ تک عو  ــ مجم رد  اما  دراد  یصقاون  هچرگ  تسا  هدش  هتـشون  رظندروم  عوضوم  رد 

 .« دـنا هدیـشک  تمحز  اـهلاس  باـتک  نیا  هیهت  يارب  دومرف  ـد  یهاوـخ ـه  ظحـالم ناـشیا  ـه  مد ـ قم رد  هکناـنچ  مرتـحم  فـلؤم  نوـچ  تسا ، 
ًایناث دوب .  دهاوخن  نآ هـم  نیر  ـ خآ هدوبن و  اهناملسم  ـن  یب فاگش  فال و  ـ تخا داجیا  هار  رد  باتک  نیلوا  روکذم  باتک  ًالوا ،  هدنـسیون : 

بادهت  ، روکذم باتک  هک  ـد  نوش یم  هجوتم  ناتسود  ام  دودر  نمض  رد  هللا  ءاش  نا  هک  تسا ،  صقن  اپ  ات  رس  هکلب  دراد  صقاون  اهنت  هن  ، 
هکلب تسا ،  هد  ـ ـشن ـه  تـشون عبتت  قیقحت و  ساسا  اریز بـر  تسین  بلاـج  نا  ـ ققحم يار  با بـ ـ تک ًاـثلاث ،  تسا .  غورد  بذـک و  شـساسا  و 
نداد ـت  بسن سا و  ـ سا یب  غورد و  ـب  لاطم يروآ  ـع  مج ًاعبار ،  سب .  تسا و  نازادنا  قافن  نارگ و  هسیـسد  يارب  روکذم  باتک  تیبلاج 

نیر ـ تمهم اذـل  مجرتـم « :  دـشاب .  زغم  یب  گندـلا و  رایـسب  هدنـسیون  هکنیا  رگم  دـهاوخ  یمن  تمحز  اـهلاس  بهذـم  کـی  ناوریپ  هب  نآ 
فر شدوخ حـ زا  هک  دبآیم  یئاناوت  ققحم  گرزب و  ـد  نمـشناد ـل  باقم رد  ار  شدوخ  هدنناوخ  هک  تسا  ـن  یا ـر  ـضاح با  ـ تک تیـصوصخ 

ای تسا  روبجم  هک  ـد  هدـیم رارق  يراکنا  لباق  ـر  یغ ـق  یاقح ربارب  رد  ار  هدـنناوخ  دـنک و  یم  حر  ـ طم ـد  نـس اب  ار  شبلاـطم  ـه  کلب دـنز  یمن 
دش دنهاوخ  هجوتم  روکذم  باتک  رب  ام  دودر  ندناوخ  زا  سپ  زیزع  ناگدنناوخ  هللا  ءاش  نا   : هدنسیون دورب . »  عبانم  غارـس  هب  ای  دنک  لوبق 
هدش يراکتسد  ای  فیعض و  غورد و  ـب  لاطم ه  ــ ئارا اب  تسا کـه  يرادر  ــ هال ب هکلب کـ تسین ،  ـق  قحم کی  اهنت  هن  باتک ،  هد  ـ نـسیون هک 

یهاـم دوخ  بهذـم  دوخ و  عفنب  دو  ـ لآ لـگ  بآ  زا  هدومن و  نیبدـب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بهذـم  ه  ــ تبـسن ب ار  نارگید  ـد  هاوخیم ، 
تاکن هب  اج  نیمه  رد  هک  ما  هدرک  یئزج  تافرـصت  باتک  همجرت  رد  اریز  تسا  رکذـت  لـباق  هتکن  دـنچ  هطبار  نیا  رد  مجرتم « :  دریگب . 

 ، خـیراتلل هللا ثـم  باـتک (  یبرع  مسا  - 1 مجرتم « :  دوشن .  فرـصت  هک  درکیم  ءاـضتقا  تناـما  هدنـسیون :  درک . »  مهاوخ  هراـشا  نآ  مهم 
اهنت هدنـسیون :  مدرک .»  باختنا  نآ  يارب  ار  دننکیم )  عافد  دو  زا خـ تیبلها  مسا (  هد  ـ نب هک  تسا  راربالا )  ۀمئالا  ۀئربت  رارـسالا و  فشک 
هیقب باتک  یلصا  ناونع  تفه  زج  - 2 مجرتم «: تسا .!  ناش  دوخ  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  عافد  دوش  یمن  هد  ــ ید باتک  رد  هک  يزیچ 

ای دـشاب  مجرتم  دـشابیم  وگغورد  يور  ندرک  هایـس  اـم  ضرغ  هدنـسیون :  تسا .»  هدـش  هفاـضا  مجرتم  يوس  زا  یبناـج  نیواـنع  اـهرتیت و 
تد ــ حو ه  ــ ـه و ب تسنادن راگزاس  شناگد  ـ نناوخ قوذ  اب  ارنآ  مجرتم  هک  باتک  زا  ییاهشخب  -3 مجرتم «: دنکیمن .  یقرف  یلصا ،  هدنسیون 

رتشیب ناگد  ـ نناوخ ات  در  ـ کیم همجرت  مجرتم  زین  ار  اهـشخب  نآ  شاـکیا  ًـالوا   : هدنـسیون تسا . »  هدرک  فذـح  هدرکیمن  کـمک  ـن  یملـسم
هدـش و نآ  هجوتم  زین  مجرتم  هک  تسا  هیاپ  یب  ـف و  یخـس يدـحب  هدـش  فذـح  بلاطم  ایناث  دـندشیم .  باتک  بحاـص  تلاـهج  ـه  جوتم

هدرک نآ  همجرت  هب  مادقا  مجرتم  هک  دوش  یم  ناناملسم  تد  ـ حو ببـس  ـه ،  مجرت زا  سپ  دو  ـ جوم بلاطم  ـر  گم اثلاث  تسا .  هدرک  فذح 
همجرت زا  مجرتم  اما  تسا ،  ناد  ـ جو نامیا و  یفانم  اسب  بدا و چـه  فالخ  هدننز  اعقاو  باتک  نیا  تالمج  یضعب  - 5 ـم « :  جرتم تسا . 

باتک یلصا  هدنسیون  دوخ و  رارقا  نیا  اب  تسا و  هدومن  یگرزب  رارقا  هک  مینک  یم  رکشت  مجرتم  زا  هدنـسیون :  تسا . »  هدوب  ریزگان  اهنآ 
زا مرتـحم  فـلؤم  دوـمرف  دـیهاوخ  هظحـالم  باـتک  نتم  زا  هکناـنچ   :» مجرتـم تسا .  هدرک  یفرعم  ناـمیا  یب  نادـجو و  یب  بدا و  یب  ار 

یلصا مسا  هداد کـه  هزا نـ ــ جا ناشیا  طیحم بـه  راو  ـ شد ـط  یارـش ـه  نافـسأتم اما  تسا ،  فرـشا  فجن  رـصاعم  یملع  ياه  هرهچ  نیرتگرزب 
یـسک یتقو  هدنـسیون :  دـشابیم . »  ناشیا  راعتـسم  مسا  باتک  ل  ــ خاد رد  نینچ  م  ـــ د و ه ــ لج يور  مسا  نیا  رب  اـنب  ـد  ننک ـالم  رب  ار  دوخ 
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ه ــ ـد ب ـسر ات چـه  تسا ،  فرـشا  فجن  نینکاس  زا  ه  ــ مینادب ک اجک  زا  دیآ  یم  نادیم  هب  راعتـسم  مسا  اب  ـد و  یوگیمن ار  دوخ  یلـصا  مسا 
روشک کی  ای  يدوعـس  ای  تاراما  نکاس  هد  ــ ـش نوریب  فجن  زا  تسناوتیمن  فلؤم  ایآ  دـشاب .  فرـشا  فجن  یملع  ياـه  هرهچ  زا  هکنیا 
لوبق ار  شیاه  هتفگ  دـنراد  وا  زا  هک  یتخانـش  رطاخ  شباتک بـه  ناگد  ـ نناوخ تـا  ـد ،  نک نایب  ـالماک  ار  دوخ  بسن  مسا و  و  دوش ،  یموس 
غراـف ءاـطغلا  فشاـک  نیـسح  همـالع  تاـفو  زا  ـل  بق ناـشیا  اریز  تسا ،  لا  ـ ـس دو  ـک بـه نـ یدزن نو  ــ نکا ناـشیا  نس  مجرتم « :  دـننک . ؟ 

یلو تسا  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ناشیا  یملع  هبتر  هتبلا  تسا  هدومن  تافو  يرمق  هدعقیذ 1373  رد 18  ءاطغلا  فشاک  همالع  هدش و  لیصحتلا 
نـشور وا  دوخ  همدقم  ـد  قن رد  ًاد  ـ عب تسه  هلاس  دنچ  رتکد  هکنیا  هدنـسیون :  میدـناوخ . »  رتکد  طقف  ار  ناشیا  ام  دـنراد  مه  ارتکد  نو  چـ

یم زین  یگرزب  فدـه  ياراد  تسا و  هدومن  مایق  ادـخ  يارب  هلاس کـه  دون  در  کی مـ ـه  کنیا نآ  تسه و  اج  ـ نیا یلاؤس  اـما  ـد ،  ـش دـهاوخ 
یم رگید  لاس  دنچ  رگم  تسا ؟  نازیرگو  ناسرت  ادخ  هار  رد  گرم  زا  دیوگیمن و  نارگید  يارب  اراکـشآ  ار  دوخ  بسن  مان و  ارچ  دـشاب 

یباه نادان و  درف  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  رتشیب  هکلب  دوشیمن  تباث  اعدا  هب  دشاب  یمظعلا  هللا  ۀیآ  وا  هکنیا  اما  دنک . !؟  یگدـنز  دـهاوخ 
لها باتک (  یـسرربو  دـقن  هب  میزادرپ  یم  کنیا  و  نارگید .  بهذـم  هب  دـسر  اـت چـه  تسا  ـر  بخیب مه  دوخ  بهذ  زا مـ یتح  هک  تسا ، 

 . مینکیم ریبعت  هدنسیون "  هب "  دوخ  زا  رتکد " و  هب "  رو  ـ کذم باتک  هدنسیون  زا  نیا  زا  دعب  و  دننکیم )  عافد  دوخ  زا  تیب 

رتکد همدقم  دقن 

ـر کفت ثحب و  اهلاس  شالت  هر  ـ مث دیناوخیم  کنیا  هک  یناتساد  دیوگ « :  یم  باحـصا  لآ و  ربمایپ و  رب  تاولـص  ادخ و  دمحزا  دعب  رتکد 
هدیدرگ و دونـشوخ  نم  زا  مراگدورپ  ما  هدشن  هدناچیپ  نفک  رد  متـسه و  هدنز  ات  هک  مرادـن  نیا  زج  ییوزرآ  تسا و  قیقحت  ـه و  علاطم و 

هجوتم زیزع  ناگدنناوخ  لاعتم  دـنوادخ  هوق  لو و  ـ حب هللا و  ءاش  نا  هدنـسیون :  دـندرگ . »  دـنم  هرهب  نآ  زا  مناملـسم  ناردار  نارهاوخ و بـ
نـشور حضاو و  همه  رب  نآ  ندوب  تسردان  نالطب و  هملک  دنچ  اب  هنوگچ و  دهتجم  رتکد  نیا  قیقحت  ثحب و  اهلاس  هرمث  هک  دـشدنهاوخ 
شرورپ نیدـتم  يردام  رد و  ـن پـ ماد رد  و  ما ،  هدـش  دـلوتم  یعیـش  ًالماک  یطیحم  رد  البرک و  رد  هدـنب  همانـسانش }  : » } رتکد ددرگیم . 

نیر ـ تگرزب فرـشا کـه  ـف  جن هیملع  هزو  ار بـه حـ مرد مـ سپـس پـ مدر و  لیـصحت کـ نام  دو  رهـش خـ سرادم  رد  یناوج  نس  ات  ما ،  هتفای 
نارگ ـ ید ءاطغلا و  ـف  ـشاک لآ  نیـسح  ـد  محم ـد  یـس ماما  نو  يردـقیلاع چـ ـع  جارم املع و  ـر  ـضحم زا  ات  داتـسرف  تسا  ناهج  رد  هزو  حـ

رد مه  یناوج  نس  ات  دـشاب و  البرک  یلاها  زا  هلاـس و  دون  هک  دـهتجم  یملاـع  یعیـش  ياـه  هزوح  رد  اـم  : هدنـسیون میاـمن . »  ضیف  بسک 
 . دنتـسه ربخیب  یلک  رو  ـ طب فاصوا  ـن  یا اب  یملاع  دوجو  زا  زین  البرک  مدرم  و  میرادن ،  غارـس  دـشاب  هدـناوخ  سرد  البرک  رهـش  سرادـم 

یم اجکی  وا  دوشیم ،  هدافتـسا  وا  يارب  یفلتخم  ياهنـس  وا  باتک  بلاطم  ضعب  زا  هکلب  هدرک و  حـیر نـ ـ ـصت زین  دو  لاس خـ نس و  هب  رتکد 
هب رگا  تسا ،  هدوب  رتگرزب  لاـس  وا 30  زا  مو  ـ حرم ـر  عاش یلو  تسا  هتـشاد  تقافر  فور  ـ عم ـر  عاش یفجن "  یفاص  دـمحا  اب "  هک  دـیوگ 

یفاص نو  چـ  ، ـد شاب هدرک  يرپس  ار  شدوخ  رمع  زا  لاس  لاس 1420 ق 76  رد  باتک  رشن  ـع  قوم رد  رتکد  ـد  یاب سپ  مینک  تقد  هتکن  نیا 
وا ندو  ــ نامز ب دـیوگ  یم  شباتک  رگید  ياج  رد  رتکد  تسا .  هتفر  ایند  زا  ق  لاسرد 1379 ه ـ هدش و  دلوتم  ق  لاس 1314ه ـ رد  یفجن 

فجن زا  ردقلا  لیلج  ـد  یس نآ  ترایز  هرس و  سدق  يوسوم  نیدلا  فرش  نیسحلا  ـد  بع ـد  یس ترایز  هدو بـا  ــ نرا ب ـ قم فرـشا  ـف  جن رد 
رس تشپ  ار  رمع  زا  لاس  دقن 85  دروم  باتک  رشن  عقوم  رد  هدوب  هلاس  عقوم 20  نآ  رد  رتکد  رگا  تسا و  هدوب  ق  لاس 1355ه ـ رد  فرشا 

مجرتم نوچ  و  دنکیم ،  نایب  نشور  حضا و  رایسب و  ار  وا  نس  هک  دراد  یبلطم  باتک  یبرع  نتم  رد  رتکد  هکنآ  رتمهم  اما  تسا .  هتـشازگ 
ات مینک  هـمجرت  سپـس  لـقن و  ار  رتـکد  یبرع  نـتم  لوا  میریزگاـن  اـم  تـسا ،  هدر  ـ کن هـمجرت  دـیاب  هـک  رو  ـ طنآ ار  دروـم  نآ  هـمجرت  رد 

یلعرادـلد دیـسلا  تیقتلا  دـنهلل  یتراـیز  یف  دـیوگیم ( :  یبرع  ـن  تم رد  يو  ـد ،  نـسانشب لـماک  روـطب  ار  هبوـجُعا  نیا  زیزع  ناگدـنناوخ 
 ) شباتک زا  هخسن  ناشیا  مدومن .  راد  ـ ید یلع  رادلد  دیس  اب  متـشاد  دنه  هب  هک  يرفـس  رد  لوصالا " ) ) ساسا   ) هباتک نم  ۀخـسن  ینادهأف 

یناف راد  ق  لاس 1235 ه ـ رد  لوصالا )  ساسا  باتک (  بحاص  يو  ـ قن یلع  رادلد  دیـس  موحرم   " درک .  ءادها  نم  هب  ار  لوصالا ) ساسا 
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رـشن تقو  رد  سپ  هدو  هلاس بـ رادـلد 20 دیـس  موحرم  اب  تاـقالم  ـت  قو رد  رتکد  رمع  رگاو  تسا  هتفاتـش  یقاـب  يارـسب  هدو و  ـ من عادو  ار 
هب ار  تاـقالم  هیـضق  ندوب  غورد  تسین و  رواـب  لـباق  هک  تسا  یعیبط  ـر  یغ رمع  ـن  یا ،و  تسا هدوب  هلاـس  ق 205  ه ـ ینعی 1420  شباتک 

نیا زا  ناوخب  لـصفم  ثیدـح  دوخ  وت  تسا و  هدوـبن  هعیـش  ـز  گره ـر  تکد هکنیا  نآ  تسا و  زیچ  کـی  اـهنت  هجیتـن  و  دـناسر ،  یم  تاـبثا 
رب دّیـس "  ـه "  ملک قالطا  میوش  انـشآ  شتیهام  اب  رتشیب  هک  دوشیم  ببـس  هدـش و  بکترم  ـر  تکد يرگید کـه  گرز  ها بـ ـ بتـشا لـمجم . ! 
لآ دمحم  دیـس  دیوگیم ( :  الثم  دسیونیم  طلغ  راب  ـن  یدـنچ ار  ءاطغلا  فشاک  مو  ـ حرم مسا  یتح  ـد و  نا هدوب  خیـش "  هک "  تسا  ییاملع 

 . تسا ءاطغلا )  فشاک  لآ  نیـسح  دمحم   ) مه ناشیا  مسا  ـد و  نا هدوب  ـخ  یـش هدو و  ـ بن ـد  یـس ناشیا  هکیلاح  رد  ءاطغلا )  فشاک  نیـسحلا 
ـه جوتم ار  خیش  دیس و  نیب  قرف  زین  وا  اما  تسا  هتـشون  تسرد  ار  ءاطغلا  فشاک  مو  ـ حرم مسا  اریز  هدو  ـر بـ تکد زا  گنرز تـر  مجرتم  هتبلا 

تسا نکمم  هتبلا  تسا .  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هیرذ  صتخم بـه  یعیـش  فر  رد عـ دیـس  ـب  قل ـه  کیلاح رد  تسا ،  هدشن 
راکب ار  هملک  نیا  ظاـحل  نیا  هب  تسا ،  برع  مه  رتکد  دـشابیم و  یـسراف  رد  اـقآ "  هملک "  فدارم  یبرع  رد  دیـس "  " نوچ دوش :  هتفگ 

تاحالطـصا و ـد بـه  یاب تسه ،  هیملع  هزو  رد حـ لیـصحت  تهاـقف و  ملع و  یعدـم  یـسک کـه  میئو  یم گـ باوج  رد  رد  هک  تسا  هدر  بـ
صو ـ ـصن مدر کـه  ساسحا کـ هزو  رد حـ ـل  یـصحت یتدـم  زا  سپ  اـه }  هسوسو  رتکد { « :  دـشاب  هتـشاد  لـماک  یئانـشآ  هزوح  گـنهرف 

ـه بـه کـج ـشیمه ار  مدو  ــ نم خ اما  دراد ،  ـ یم او  تفگـش  تریح و  ه  ــ ار ب ــ یفلتخم م ـل  ئاسم د و  ــ نک یم  لوغـشم  دو  ــ ار بـه خ يداـیز مـ
هزو رد حـ سیرد  ـل و تـ یـصحت شور  مدآ  ـن  یا هک  دـناسر  یم  تراـبع  نیمه  دوخ  هدنـسیون :  مدرکیم . »  مهتم  كاردا  فعـض  یمهف و 

هب ار  یبرع  نابز  روتـسد  ات  دشاب  تامدقم  لوغـشم  دـیاب  ار  یلاس  دـنچ  ینید  مولع  هبلط  هک  اریز  تسا ،  هتـسنادیمن  ار  ـه  عیـش ـه  یملع ياه 
هب يراک  هرود  ـن  یا رد  هک  دوش  یلاع  هطـسوتم و  هیلوا و  حوطـس  سورد  لو  ـ غـشم ـد  یاـب لاـس  ـد  نچ نآ  زا  دـعب  دریگب و  ارف  لـماک  روط 

یملع زکارم  لثم  زین  مق  فجن و  هیملع  هزوح  رد  هک  تسا  هدر  یم کـ ـر  کف اج  همه  زا  لـفاغ  رتکد  اـما  درادـن .  نآ  رد  قیقحت  صوصن و 
دروم دص  رد  دص  دوش  ادیپ  هعیش  بتک  رد  هچره  هدرکیم  رکف  اقآ  نیا  هکنآ  رت  روآ  تفگش  دوش .  یم  سیردت  ثیدح  بتک  تنس  لها 

ثیداحا هب  لالدتـسا  هب  عورـش  دـشاب ،  ضراـعم  هب  نآ  ندوب  ـالتبم  اـی  ثیدـح  فعـض  هجوتم  هکنآ  نودـب  تهج  نیمه  هب  تسا و  لوبق 
ام ياه  باتک  رد  یثیدح کـه  هب هـر  ینعی  نیا  درادن و  حیحـص  مان  ه  ــ یباتک ب هعیـش  هکنآ  زا  لفاغ  تسا .  هدومن  هعیـش  دـض  فیعض بـر 

لوصا ملع  رد  هک  ثیدح  تیجح  طیارش  مامت  ققحت  زا  ند  نئمطم شـ زا  ـد  عب ـر  گم تسین  حیحص  لالتسا  کسمت و  تسا ،  هدش  هتـشون 
رد هزو  گرزب حـ دـیتاسا  زا  یکی  اب  ار  لـیاسم  متفرگ  میمـصت  درک  ادـیپ  همادا  تیعـضو  مد  ـ ید یتقو  رتکد « :  تسا .  هدـیدرگ  ناـیب  هقف 

ـد نک ـه  فخ ـه  فطن رد  رو  ـ طچ ار  اه  ـه  ـسوسو نیا  دنک و  جالع  هنوگچ  ارم  يرامیب  نیا  هک  دیمهف  دوب و  یکریز  درم  وا  اما  مراذـگب  نایرج 
 : دو ـ مرف مالـسلا  مهیلع  تیبلها  بهذـم  اعبط  متفگ  یناوخیم ؟  هچ  هزوح  رد   : دومرف درک و  باطخ  نمب  هاتوک  یتا  ـ ملک اب  هداس و  را  ـ یـسب

یتیب و لها  ناوریپ  زا  وت  نک ،  رود  تدوخ  زا  ار  اـه  هسوسو  ـن  یا سپ  دومرف :  هللا ! ذاـعم  متفگ :  ؟ يراد کـش  تیب  لـها  بهذ  رد مـ اـیآ 
شراگدرورپ زا  ار  شیو  ـم خـ لع تبترم  یمتخ  ترـضح  و  هلآو ،  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ناـشد  زا جـ ار  ناـشملع  مالـسلا  مهیلع  تیبلها 

زا مدو بـ سرد خـ هاگنآ بـه  ـد ،  یداد تا  ـ جن اه  هسوسو  نیا  زا  ار  هک مـ مرکشتم  یلیخ  متفگ :  سپس  مدنام  شوماخ  یکدنا  تسا .  هتفرگ 
 « . دـشیم رتـشیب  اهیمگردرـس  اـه و  شـسرپ  تفر  یم  رتولج  مسرد  هچره  دروآ ،  موـجه  ًادد  ـ جم اـه  ـه  ـسوسو تـالاؤس و  اـما  ـم ،  تـشگ

هزوح یـسرد  ياه  همانرب  زا  هد و  ـ یدـن ار  هیملع  هزوح  زگر  وا هـ هک  دراد  تلالد  رتشیب  امن  دـهتجم  رتکد  راـتفگ  زا  شخب  نیا  هدنـسیون : 
یتامدقم و مو  ـ لع هکیلاح  رد  دناوخیم ،  ار  مالـسلا  مهیلع  ـت  یب لها  ـب  هذم دش  هزو  دراو حـ ره کـه  تسا  هدرک  نامگ  وا  درادن ،  يربخ 

بهذم هب  ندرک  اد  ـ یپ ملع  هزو  رد حـ لیـصحت  زا  یئاغ  فد  هکلب هـ درادن .  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  بهذم  هب  یطبر  چیه  هفـسلف  ـق و  طنم
طابنتـسا هقیرط  ًارو  دش فـ هزو  دراو حـ ـه  کره ـه  کنیا هن  دشابیم ،  بهذم  نیا  دعاوق  قباطم  نید  ماکحا  جارختـسا  مالـسلا و  مهیلع  تیبلها 

، ؟ دناوخیم هچ  هک  دوش  لاؤس  تسا  هزوح  رد  لیصحت  لوغشم  هک  يدرف  زا  یتقو  تهج  نیمه  هب   ، دنک لیصحت  ار  داهتجا  دعاوق  مکح و 
مهیلع تیب  لها  بهذـم  هک  ـد  یوگیمن تسه و  نآ  ند  ـ ناوخ ـل و  یـصحت لوغـشم  هک  دـیوگیم  ار  يا  ـه  لحرم ای  باتک  مسا  باو  رد جـ وا 
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داهتجا و هجردب  لین  رد  ار  مدوخ  یملع  كردم  مدناسر و  نایاپ  ار بـه  مسرد  هکنیا  هصالخ  يواکجنک }  : » } رتکد دناوخیم .  ار  مالـسلا 
ینمض رارقا  ـم  هنیا هدنسیون :  مدومن . »  لصاح  فرـشا  فجن  هزوح  سیئر  ءاطغلا  ـف  ـشاک لآ  ـن  یـسحد ـ محم ـد  یـس شر  ـ ـصع دیر  زا فـ

لثم مه  هزوح   ، هدرکیم رکف  هراچیب  نیا  دـنکیم ،  ـت  باث نآ  گنهرف  هزو و  ـن حـ یناوق زا  ار  وا  ير  ـ بخیب اـمن کـه  دـهتجم  رتکد  زا  يرگید 
هب لین  زا  سپ  لیـصحت  غارف  هزوح  رد  نوچ  دوشیم و  هداد  لصحم  يارب  یکردم  امتح  لیـصحت  زا  ندش  غراف  زا  دـعب  هک  تسا  هاگـشناد 

فد ندناوخ هـ سرد  یلیـصحت  كرد  يارب مـ ای  نتفرگ  كردم  هکیلاح  رد  تسا ،  داهتجا  هزا  ـ جا كردـم هـم  امتح  سپ  تسا  داهتجا 
رد داهتجا  هزاجا  یناسک  مه  یهاگ  هتبلا  دنرادن .  داهتجا  هزاجا  يدـهتجم  چـیه  زا  هک  يرادـقم  یلاع  نادـهتجم  دنرایـسب  و چـه  تسین ، 

شیاعدا رتکد  و  دننک ،  قیدـصت  ار  وا  نارگید  ات  دـنک  هئارا  ار  شا  هزاجا  ـد  یاب یعدـم  درف  اعدا  تروص  رد  یلو   ، دـننکیم هدر و  تفای کـ
هک مدرک  ندیـشیدنا  هب  عورـش  عوضوم  نیا  رد  يدـج  رو  ـ طب کنیا  رتکد « :  دـنک .  تابثا  ار  اعدا  نیا  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  اما  تسنیا 
دو ــ جو يراکـشآ  حـیر و  ـ ـص صوصن  اهباتک  نیمه  رد  اما  میتسرپب ،  ار  اد  نآ خـ طسوت  ـه  کنیا اـت  ـم  یناوخیم ار  تعیرـش  روما  اـم  هنوگچ 

مالسلا مهیلع  تیبلها  بهذ  دض مـ رب  نآ  زا  ـد  ناوتیم هدرک  رکف  هک  ار  هچنآ  رتکد  هدنسیون :  دنکیم . » !؟  تباث  ار  اد  ـر بـه خـ فک هک  دراد 
ـر ظن زا  تا  ـ یاور صو و  ـ ـصن نآ  ای  هک  دـش ،  دـنهاوخ  هجو  ـ تم زیزع  ناگد  ـ نناوخ هللا  ءاش  نا  تسا و  هدروآ  با  ـ تک نیا  رد  ـد  نک هدافتـسا 

طـسوت ـه  کنیا ای  دنـشابیم و  رتکد  تایلعج  زا  دنرادن و  دوجو  هعیـش  ياهباتک  رد  الـصا  ای  ـد و  نتـسه دامتعا  ـل  باق ـر  یغ فیعـض و  يدـنس 
لیبق نیا  زا  ياهراک  ندرک و  ینعم  طلغ  ای  نآ و  رگید  مین  ندرواین  تیاور و  مین  ندروآ  ای بـا  و  ـد ،  نا هدـش  فیرحت  يراکتـسد و  رتکد 
لفاغ اما  دنک ،  نادر  يور گـ ناش  بهذم  زا  ار  بهذم  نیا  ناوریپ  هدومن و  هشدخ  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  بهذـم  هک  تسا  هتـساوخیم 

ـه نیـس ـد و بـر  مآ بیغ  تسد  اـم  هشیر  دـنک  خـیب  زا  هک  تساوـخ  یعدـم  تسا  نارگمتـس  ناـنئاخ و  نیمک  رد  لاـعتم  ـد  نواد هکنآ خـ زا 
نیمه مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  تسا  نکمم  اعقاو  ایآ  میناوخ ؟  یم  ام چـه  منادیمن  مجیگ  دنگوس  ادخب  يرآ  رتکد « :  دز  مر  ـ حمان

لاح نیع  رد  دوش و  هدیتسرپ  ادخ  وس  کی  زا  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنکیم ،  یمگردرـس  ضقانت و  راچد  ار  ناسنا  هیـضق  نیا  دـشاب ؟ 
!؟  ددرگ دراو  نعط  ناـشیا  هب  مه  دوـش و  يوریپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  مه  هـک  تـسا  نـکمم  هنوـگچ  ددرگ !؟  بیذـکت 

وا هکیلاح  رد  د  ــ نک سیرد  ار تـ ناش  بهذم  دشاب و  ـه  تـشاد تبحم  اهنآ  اب   ، دـنک يوریپ  تیب  لها  زا  یـصخش  هک  تسا  نکمم  ـه  نوگچ
درک میهاوخن  کش  زگره  ام  تسا  ـج  یگ تسا  هدر  رارقا کـ هکنیا  رد  هدنسیون :  دنک . » ! ؟  یم  نیهوت  اهنآ  هب  دهد و  یم  مانـشد  ار  نانآ 

ناگدنناوخ هللاءاش  نا  تسا و  طقاس  شزرا  رابتعا و  زا  ـد  ـسیو ـ نب جیگ  صخـش  هک  ار  هچنآ  تسا و  ذـفان  شدوخ  رب  یلقاع  ره  رارقا  اریز  ،
بهذم رد  ه  ــ ـد شـد ک هاوخ تباث  هچانچ  تسا ،  كرـشم  یکو  دیوگیم  رفک  یک  و  تساجک ،  رد  ضقانت  هک  دش  دنهاوخ  هجوتم  زیزع 

هللا و تاولـص  ـه  مئاو ربمایپ  هب  تبـسن  ـن  یهوت ای  ـن  عط دروم هـم  کـی  یتح  و  درادـن ،  دوجو  یـضقانت  ـه  نوگچیه مالـسلا  مهیلع  تیبل  ـ ها
رخآ ات  سپ  دـنا ،  هدومن  دراو  نعط  ـد و  نا هدرک  نیهوت  یناـسک  هچ  هک  دـش  ـد  هاوخ ـت  باـث هکلب   ، دوشیمن هد  ـ ید نیعمجا  مهیلع  همـالس 
یباین رد  ارم  تدوخ  تمحر  اب  رگا  مهاوخیم  ارت  فطل  تمحر و  ایادخ  :» رتکد ددرگ .  راکـشآ  امـش  يارب  تقیقح  ات  دیـشاب  ام  اب  با  ـ تک

گرز و ياملع بـ ـه  مه ـن  یا عضوم  مسرپ کـه  یم  مدو  زا خـ مدرگیمرب و  ًاددـجم  دوب ،  مهاوخ  ناراک  ناـیز  زا  هکلبو  ناـهارمگ  زا  ًاـمتح 
ما هد  ـ ناوخ نو  ـ نکا نم  ـه  چنآ ـد ،  ندـید یمن  اهنآ  منیب  یم  مراد  نآلا  نم  هک  يزیچ  ایآ  تسا ؟  هدوب  هچ  هراب  نیا  رد  ام  ـه  تـشذگ نار  ـ بهر
اه باتک  نیا  زا  يرایـسب  هکنیا  تسا  روآ  فسأت  كاندرد و  رایـسب  ـه کـه  چنآ هکلب  دنا  هدناوخن  اهنت  هن  يرآ  دنا . !؟  هدـناوخ  یمن  اهنآ 

یناشیرپ ـم و غـم و  نک لد  درد  وا  اب  هک  متـشاد  جایتحا  یـصخش  هب  نم  دادـیم  جـنر  یلیخ  ارم  هک  دوب  يزیچ  نیا  تساـهنآ  دوخ  ـه  تـشون
نیا زا  یقرف  ـچ  یه تسا و  ـه  عیش دوجوم  ناربهر  املع و  عضوم  هعیش  هتشذگ  ناربهر  املع و  عضوم   : هدنـسیون میوگ . »  زاب  وا  هب  ار  مدوخ 

ار مالـسلا  مهیلع  تیبلها  بتکم  هبذاج  یئایوپ و  ـد  نا هتـسناوتن  هک  دنتـسه  وا  ناراـی  اـمن و  ـد  هتجم رتکد  نیا  ـه  کلب درادـن ،  دوجو  ظاـحل 
زا دـعب  اـصوصخ  دـنیامن . دراو  همطل  بهذـم  نیا  هـب  دـنا  ـه  تـساوخ ریوزت  غورد و  اـب  هد و  ـ مآ ـئـه بـر  طوـت رکف  اذ بـه  و لـ دـننک ،  لـمحت 

اصو ـ صخ ناهج و  ما  ـ مت ثعاب شـد  هک  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح  يربهر  ه  ــ ناریا و ب رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
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تموکح دراداو و  كرحت  ار بـه  ـه  عماج رـضاح  رـصع  رد  دـناوتیم  هک  دنـسانشب  هاگآ  رادـیب و  بهذـم  کی  ار  عیـشت  بهذـم  ناناملـسم 
مهیلع تیب  لها  بهذم  نانمـشد  دشاب ،  هتـشاد  يرامـشیب  ناراداوه  نراد و  ـ فر ــ شدو ط يار خـ نا بـ ـ هج رـس  ات  رـس  رد  د و  ــ هد لیکـشت 

ياهراک لاس  دنچ  نیا  یط  اذل  ـد ،  ننک مان  دب  يروج  کی  ارنآ  ناوریپو  بهذـم  نیا  دـیاب  هد  ـ ـش روط  ره  هک  دـنداتفا  رکف  نیا  هب  مالـسلا 
نارود سوجملا " ) رود  ءاجو  باتک (  هدش  رـشن  هد و  ـ ـش هتـشون  ياهباتک  هلمج  زا  دنتـشون  یفلتخم  ياه  با  ـ تک دنداد و  ماجنا  يددعتم 

رب ینتبم  همه  هک  يددـعتم  ياه  باوج  هدـش  هتـشون  ياهباتک  يارب  هتبلا  تسا .  خـیراتلل )  مث  هللا  باتک (  دـمآ " و  هراـبود  اهتـسرپ  شتآ 
زیزع ناگدنناوخ  هکنانچ  دننکیم )  عافد  دوخ  زا  تیب  ـل  ها مان (  یسراف بـه  رد  هک  مه  دقن  دروم  باتک  تسا .  هدش  هداد  تسیملع  دعاوق 
یموش دـصقم  هب  ار  شنارای  شدوخ و  هتـساوخ  يزاسوج  غورد و  اب  نآ  فلؤم  هک  تسا ،  خـیراتلل )  مث  هللا  باتک (  همجرت  دـنراد  هجوت 

و تخاس ،  میهاوخ  راکـشآ  لاعتم  دنوادخ  هوق  لوحب و  ار  وا  فیثک  تقیقح  ثیبخ و  نطاب  هیباوج  نیا  رد  ام  دنزاس .  کیدزن  دنراد  هک 
 . درک میهاوخ  بآ  رب  شقن  ار  شنمدد  نانمشد  نالهاج و  نیا  ياه  هشقن  یضقن  ًانایحا  یملع و  دودر  اهباوج و  اب 

؟  هنوگچ اجک و  زا  قیقحت 

یناوخ زاب  ـه  ناققحم ـد  ید اب  ار  نآ  ًادد  ــ جم ما  هد  ـ ناوخ ـه  چنآ هکنیا  نآ  و  دیسر ،  ـم  نهذب یبلاج  حرط  ماجنارـس  قیقحت } زاغآ   : » } رتکد
رد يز  ـ یچ ـد  یاب مدر  یم کـ ساسحا  در کـه  یم کـ بلج  ارم  هجوت  يدایز  لئاسم  صوصن و  مدناوخ  ار  ربتعم  رداصم  همه  نیا  رب  انب  ـم  نک

یناورف ياهتشاد  دای  مدید  مدرک  مامت  ار  ربتعمرداصم  هعلاطم  هک  یماگنه   ، مدو ـ من یسیون  هیشاح  تشاد و  دای  هب  عورش  مسیو  ـ نب نآ  ياپ 
یطیارش ـد  نواد ـد خـ یاش هکنآ  ـد  یما مدو بـه  ـ من يراد  ـ هگن ییا  رد جـ مدر و  رو کـ عمج و جـ ار  اهنآ   ، تسا هدش  ـه  تـشابنا ما  هناخباتک  رد 

لقا تسا و حـد  ـه  تشون ـی  گلاس نس 80  رد  ار  شباتک  تسیعدم  هک  یسک   : هدنـسیون درک . »  هدافتـسا  اه  ـ نآ زا  ناو  ـ تب ـد کـه  نک ـم  هار فـ
تسا هتشاد  کش  نآ  ـل  ئاسم صو و  ـ صن نآ و  ياهباتک  بهذ و  اب مـ ـه  طبار رد  ندش  دهتجم  زا  لبق  تسا و  دهتجم  تسا کـه  لاس  هاجنپ 

طقف عبانم  اهباتک و  نآ  رد  اهباسح  هچ  يور  و  تسا ،  هدـش  يروآ  عمج  ـه  حفـص ـد  نچ ـد و  ـص هچباـتک  کـی  هب  وا  تایکـش  همه  روطچ 
هک ار  هعیش  ياملع  ياه  حیضوت  حر و  ـ ـش هنوگچ  تسا و  هدیدن  ار  حیحـص  ثیداحا  تایاور و  ـز  گره تسا و  هد  ـ ید ار  فیعـض  تایاور 
ای دهتجم 75  کی  هلاس  تصش  تاقیقحت  هجیتن  ایآ  تسا .  هدرکن  هعجارم  دنا  هداد  حیـضوتو  حرـش  ار  تایاور  رثکا  فلتخم ،  حورـش  رد 

ـط باور رتکد « :  تسا . ؟  هدش  لماک  فیعض  تیاور  دنچ  هب  کسمت  اب  هک  تسا  تم  ـ هت غورد و  یتشم  نداد  ـل  یوحت ـه  لاس 90 یـا 205 
ـم ـسرب ـه  جیتن مدر کـه بـه  یم کـ تساوخرب  تسـشن و  نا  ـ نآ اب  ـد  یما ـن  یا اب  دو و  ــ ه ب ــ نـسح ـی  نید ـع  جار املع و مـ ـه  مه اب  ناک  امک  مـن 
مد کـه ـ ـش ـع  ناق دـص  رد  ـد  ـص هرخالاب  ـه  کنیا ات  دو ،  هدـش بـ رایـسب  لئاسم  دـننک  کمک  نم  هب  متفرگ  يراوشد  میمـصت  يزور  ـر  گا اـت 

مهم هدوب  هنـسح  عجارم  املع و  اب  وا  طباور  هکنیا   : هدنـسیون مدوب . »  یبسانم  تصرف  راظتنا  رد  ـط  قف اما  مریگب ،  ار  مدوخ  راوشد  میمـصت 
نوچ درادـن ،  یحیرـصت  ای  هراشا   ، هنیمز نیا  رد  وا  ـر ؟  یخ ای  تسا  هتـشاد  هرظانم  ثحب و  نانآ  اـب  ـر  تکد اـیآ  هک  تسنآ  مهم  هکلب  تسین 

{ نارکفمه  :» } رتکد تشگیم .  راکـشآ  نار  ـ گید يارب  ـر  تـشیب شا  یئوگغورد  تفگ  هچ  وا  متفگ و  ه  ــ عجرم چ نالف  اب  تشون  یم  رگا 
دوجو ـه بـ عیش بهذ  رد مـ هک  یفارحنا  شر  ـ یذپ زا  مدید کـه  یم  یبلاج  رایـسب  هنومن  ار  يوسوم  یـسوم  رتکد  دیـس  همالع  مزیزع  تسود 

داد ماجنا  تافارحنا  ـن  یا حیحـصت  يارب  ناشیا  ياه کـه  شالت  در و  نـالعا کـ ار  شدو  تفلاـخم خـ ًاـنلع  دو و  ـ من يراد  دو  دوب خـ هد  ـ مآ
ـد یس اناو  ـد تـ نمشیدنا نام  ـز  یزع ردار  زا بـ عیشت "  ـه  شیدنا ـد  شر یعیشلا " )  رکفلا  روطت  باتک (  ـد  عب يدنچ  تسا .  نیسحت  لباق  رایـسب 
ناردارب و ـم و  نک ـر  هاظ ار  کـه حـق  تسا ،  هد  ـ یسر ار  نآ فـ تصرف  کنیا  متفایرد کـه  نآ  ـه  علاطم زا  سپ  ـد ،  مآ رازاب  هب  بتاک  ـد  محا
ار رو  ـ کذم صخـشود  هلاس  ای 205  يدـهتجم 85  هک  تسا  بجعت  یـسب  ياج  هدنـسیون :  میامن » .... هاـگآ  ار  ما  هدروخ  بیرف  نارهاوخ 
هک فرط  رهب  ار  وا  نارگید  هکنیا  هن  دـشاب  شدوخ  رظن  يأر و  عباـت  دـیاب  هیقف  هکیلاـح  رد  ـد ،  نک یفرعم  دوخ  يوـگلا  اـمنهر و  ـر و  بهر

تسا و ـح  ـضاو ناگمه  رب  شنالطب  دنا ،  هتـشون  بتاک  ـد  محا يوسوم و  یـسوم  دیـس  ار  هچنآ  یهگناو  دـنهد .  قوس  دنتـشاد  ـت  ـسود
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هجرف هللا  لجع  يد  ـ هم ترـضح  اب  ـه  طبار رد  شداقتعا  هک  بتاک  دـمحا  اصوصخم  تسا ،  هدـش  هتـشون  ناـنآ  در  رد  یفلتخم  ياـهباو  جـ
 . دش دهاوخ  دلوتم  ًادعب  هن  تسا و  هدش  دـلوتم  يد  ــ هم ترـضح  هن  ـد  یوگیم وا  اریز  تسا  مالـسا  تما  مامت  عامجا  اب  فلاخم   ، فیرـشلا

یتوافتم شور  شتلع  ـد  یاش تسا  توا  ـ فتم یکدـنا  بتاک "  يوسوم و   " نایاقآ بولـسا  اب  میاه  هتخودـنا  حرط  رد  نم  بولـسا  رتکد « : 
توافتم ناگدربمان  اـب  رتکد  شور  هکنیا  رد  هدنـسیون :  تسا . »  هتفرگ  شیپ  رد  هعلاـطم  قیقحت و  ماـگنه  رد  اـم  زا  کـی  ـد کـه هـر  ـشاب

رطاخب ای  الاح  دندش ،  فر  ـ حنم ـد و  ندوب ـه  عیش ًالبق  ود  ـ نآ ـد کـه  نناد یم  همه  دنتـسه و  هدش  هتخانـش  رفن  ودنآ  اریز   ، تسین یثحب  تسا 
مه ار  هزوح  دـعاوق  نیناوق و  تسین ،  هد  ـ ـش هتخانـش  شتیهام  رتکد  اما  دوب .  هدـشادیپ  اهنآ  نهذ  رد  یتاهبـش کـه  رطاخب  اـی  اـیند  عماـطم 

 : ر ــ تکد تسا .  هدوبن  هعیش  ناونع  چیه  هب  البق  وا  دوشیم کـه  ادیپ  مزج  ظاحل  نیمه  هب  دهد و  زییمت  ـد  ناوتیمن مه  ار  دیس  خیش و   ، دنادیمن
ـد نا هدش  قفوم  نانآ  يودره  هکنوچ  دراد  یلک  توافت  نم  طیارـش  اب  زین  روکذـم  ناتـسود  یگدـنز  طیارـش  هک  منک  ضرع  مه  ار  ـن  یا » 

لخاد رد  زونه  هدـنب  یلو  دـنیامن  زاغآ  اجنآ  زا  ار  ناشراک  ـد و  ننک یگد  ـ نز یبرغ  يا  رو هـ ـ ـشک زا  یکی  رد  ـد و  نیوگ كر  ار تـ ـه  قطنم
رکف یلیخ  درادـن ،  یناوخمه  نانآ  تاناکما  اب  مراد  رایتخا  رد  یتاـناکما کـه مـن  ـًا  عبط مر و  یم بـ ـر  ـسب فرـشا  فجن  دو  رد خـ قارع و 

زا ادخ  هب  لکوت  متفرگ کـه بـا  میمـصت  ماجنا  رـس  منامب ؟  اجنیمه  هکنیا  ای  مریگ  شیپ  رد  ار  ترجه  هار  نم  ایآ  ؟ درک دیاب  هچ  هک  مدرک 
يارب یلیلد  اریز  تسین  رتشیب  اعدا  کی  طقف  تسا  قارع  لخاد  رد  رتکد  ًالعف  هکنیا  هدنـسیون :  منک .» راـک  اـجنیمه  مورن و  نوریب  مروشک 
لماک نایب  دنک و بـا  ترجاهم  هک  دوب  مزال  وا  رب  تسنادیم  لطاب  ار  عیشت  لها  ار حـق و  تنس  ـل  ها وا  رگا  نمـض  رد  دراد  ـ ندوجو تابثا 
ننست لها  بهذم  رد  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  درکیم ،  داشرا  دوخ  ملق  نابز و  اب  ار  ناناملـسم  هدومن و  یگرزب  داهج  شیوخ  بسنو  مسا 

رد وا  ندـنام  یهگناو  دـهدیم .  همادا  دو  تلذ خـ زا  یگدـنز پـر  هب  تلزع  هیواز  رد  هدومن و  ناـمتک  ار  قح  ـه  نوـگچ  ، تسا تعدـب  هیقت 
دهاوخ لوبق  یسک  هچ  سپ  دسریم ،  پاچ  راعتـسم بـه  مان  اب  مه  شباتک  دسانـش و  یمن  مدرم  ار  وا  دو  اریز خـ درادن  يرثا  فرـشا  فجن 

فلتخم راشقا  زا  يدایز  هدع  ـد کـه  ینادب مه  ار  نیا  افاضم  يربخشوخ }  : » } رتکد دراد .  دوجو  فرشا  فجن  رد  یـصخش  نینچ  در ،  کـ
دننیب یم  تیعقاو  فالخ  رب  هک  هچنآ  تلع  هب  هبلط  ـا و  ملع زا  ـی  ضعب یتح  نا و  ـ یهاگ ـ شناد نارک و  ـ فنـشور نایم  رد  صوصخ  هب  ام  مدرم 

راـظتنا رد  ناـنآ  ماد  ره کـ و  تسا ،  تحاراـن  ادـیدش  ناـش  نادـجو  دـننک  یم  توکـس  نآ  ـد و بـر  نناوخ یم  اـهباتک  رد  دنونـش و  یم  و 
مراد تلئسم  گرزب  دنوادخ  زا  ـد ،  نتـسه ـق  یقحت ـه و  علاطم مر  ـ گر ـ ـس نانآ  زا  يدا  ـ یز هد  ـه عـ کنیا ـا  مک دنرب ،  یم  رـسب  یبسانم  تصرف 
دننک باختنا  ار  ناشدوخ  هار  لالدتسا  قیقحت و  ساسا  رب  دننک و  هدافتسا  نآ  زا  دنناوتب  نانآ  هک  دهد  رارق  يا  ـه  لیـسو ار  باتک مـ نیا  هک 

يرذـع ـر  گید تسا و  هد  ــ ـش ما  ـ مت وا  رب  تجح  ـد ،  نز زا  رـس بـ نآ  شریزپ  زا  دسانـشب و  ار  هکیـسک حـق  تسا و  ها  ـ توک رمع  هک  اریز  ، 
یم باتک  راعتـسم  مان  اـبو  دـنکیم  یفخم  ار  شدوخ  ارچ  سپ  دـیوگیم  ـر  تکد هک  تسا  نینچ  ـن  یا هیـضق  رگا  ًـالوا  هد :  ـ نـسیون درادـن . » 

ار دو  هک خـ تسین  راوازـس  اـیآ  دنتـسه  رظن  مه  رکف و  مه  وا  اـب  راـشقا  رگید  وجـشناد و  هبلط و  زا  معا  مدرم  همه  ـن  یا هچناـنچ  دـسیون ، 
هلیـسو ار  وا  باتک  هک  هتـساوخ  ادخ  زا  هدومن و  هک  یئاعد  تمـسقرد  ایناث  دیازفایب . ؟  شیپ  زا  رتشیب  نایوج  قح  داد  ـ عت رب  ـد و  نک ـر  هاظ

لو ـ قب تساوخ و  یم  ادخ  هک  روطنآ  هکلب  تساوخیم  رتکد  هک  روطنآ  هن  اما  دـش  باجتـسم  اعد  ـن  یا میئوگب :  دـیاب  دـهد ،  رارق  هدافتـسا 
ـر یوزت غورد هـا و  ـه  جوتم هکنآ  زا  سپ  رتکد  باتک  ناگد  ـ نناو زا خـ يرایـسب  ار  ـ یز دهاوخ "  ادخ  رگ  ریخ  ببـس  دوش  ود  فور " عـ ـ عم

رگید فلتخم  ـب  هاذم ياهیژک  هعلاطم  قیقحت و  رثا  رد  دش و  رت  مکحم  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ـه  قح بهذم  هب  ناشنامیا  دـندش  وا  يا  هـ
یمرتحم کـه بـا هذتاسا  عجارم و  زا  هدع  هک  مناسرب  ناتکرابم  عمـس  ار هـم بـه  يربخـشوخ  نیا  رتکد :  دـیدرگ .  رت  نشور  رتشیب  ناشیارب 

زین اـهنآ  ـه  علاـطم ـد و  ید زا  ما  هتفاـی  تسد  اـهنآ  هب  نم  هک  یقیاـقح  دـنا و  هتفریذـپ  ار  متوعد  هللا  دـمحب  مراد  يرت  کـیدزن  هطبار  ناـنآ 
ناشیا توعد  هذتاسا  عجارم و  زا  یئدع  هدنسیون :  دنتسه . » .......  يرگنشور  توعد و  لو  ـ غشم نانآ  تسا کـه  یتد  تسا و مـ ـه  تـشذگ

رد زین  هذتاسا  عجارم و  یتح  هک  ور  ـ یپ ـد و  یرم ـه  مه ـن  یا ـن  تـشاد اب  مه  اقآ  دوخ  دنرادن و  یجراخ  دوجو  مادک  چیه  اما  دـنا  هتفریذـپ  ار 
دیوگیم رتکد  هک  دوب  نانچ  هیـضق  رگا  تسا .  هدو  ـ من یفخم  ار  شدو  یتخبد خـ تلالـض و بـ لاچ  ـه  یـس رد  مه  زونه  دنتـسه ،  نانآ  نیب 
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ـد هاوخ ـا  پب یناورف  ياغوغ  باتک  ـن  یا مناد کـه  ـ یم هکنیا  اـب  ینیب } شیپ   : » } رتکد دـنام . !!  یمن  یقاـب  هعیـش  رگید  قارع  رد  دـیاب  سپ 
تسا کـه یعیبط  مرادن  یکاب  چیه  ما و  هتفرگ  رظن  رد  ار  ـا  هنیا ـه  مه هدنب  اما  دش  دهاوخ  ریز  ارس  نم  يوس  يرا بـه  ـ یسب تا  ـ ماهتا در و  کـ

تسین يروآ  بجعت  يز  ـ یچ ـن  یا ما ،  ـه  تخورف ایند  زا  یکدنا  غلبم  هب  ار  ـم  نادج نید و و  هک  نیا  موش و  یفرعم  اکیرمآ  لیئارـسا و  ـر  کون
هک دیمهف  یم  اجک  زا  رتکد  الوا  هدنسیون :  دنا . » .......  هدرک  دراو  یتاماهتا  نینچ  زین  يوسوم  یسو  ـر مـ تکد ـه  مالع نا  ـ متسود البق بـه  ، 

غورد شیاپ  ات  رـس  هک  یباتک  ایناث  دنادیمن . ؟  ادخ  هب  رـصحنم  ار  بیغ  ملع  ایآ   ، دننکیم دراو  یتاماهتا  هچ  دنیوگیم و  هچ  وا  اب  هطبار  رد 
یم لطاب  ار  مصخ  ياه  هتفگ  لیلد  اب  مینک و  یم  هماقا  لیلد  لباقم  رد  لیلد  ام  اثلاث  دـنک  داجیا  اغوغ  ادـص و  رـس و  ـد  یاـب تسا  نا  ـ تهب و 

هب راعتـسم  مان  اب  درب و  یم  رـسب  اـفخ  رد  هک  یـسک  اـعبار  تسین .  اـم  طوبرم  دوشیم  قازترا  اـجک  زا  تسا و  هرا  هچ کـ وا  هکنیا  میزاـس ، 
ـب تاک ـد  محا ار و نـه  يو  ـ سوم یسوم  اسماخ نـه  دشاب . ؟  هتـشاد  ساره  سرت و  دیاب  ارچ  اهادص  ورـس  اه و  تمهت  زا  تسا  هدمآ  نادیم 
هد ـ نب ـل  تق یپ  رد  کنیا  مه  دـیاش  نابلط } حالـصا  ریـسم   : »} رتکد تسا .  هدر  ـ کن ـم  هتم يرگید  زیچ  هب  ینادان  لـهج و  هب  زج  یـسک  ار 

یفور کـه بـه ـ عم ـم و  هم رایـسب  ياه  هرهچزا  یکی  ـد ،  نا ـه  تـشک ـد  ندوشگ هب حـق  نابز  ـًال  بق ار کـه  ير  ـ گید ناـسک  ـه  کناـنچمه دنـشاب 
رتـکد ناـم  روکذـم  تسود  ردـپ   ) یناهفـصا يوـسوم  نسحلا  ـو  با ـد  یـس یم  ـ ظعلا هللا  ـۀ  یآ ـل  حار ما  ـ ما ـد  یـشر ـد  نزرف ـد  نا هد  ـ ناـسر ـل  تق

میمـصت هک  یماگنه  دو  ـ جو نیا  اب  دوب ،  قاـفتالاب  هعیـش  ياـملع  همه  ـم  ـشچ رو  وا نـ یتسار کـه  هب  گرزب  هللا  ۀـیآ  دوب  يوسوم ) یـسوم 
زاب شیحالـصا  همانرب  زا  ار  وا  هکنآ  يار  ـد و بـ ندر ـ کن شلمحت  دـیادزب ،  عیـشت  نماد  زا  ار  تاـفارخ  حالـصا و  ار  ـه  عیـش بهذ  تفرگ مـ

ـز ین وا  ار کـه  يورـسک "  ـد  محا نآ "  زا  شیپ  هکنیا  امک  دندیرب .  رـس  بارحم  لخاد  رد  يدنفـسوگ  ـد  ننام ار  شز  ـ یز ـد عـ نزرف دنراد ، 
 ، ـد ندر هکت کـ ـه  کت ـد و  نتشک دوب ،  هدمآرب  عیشت  بهذم  حیحصت  یپ  رد  دو و  هدر بـ نالعا کـ يور  ـ جک فارحنا و  زا  ار  شدوخ  يرازیب 

اـضما يراموت  نویناحور  زا  رفن  ( 600  ) دومرفیم ناشیا  دوخ  هکنانچ  دندرک و  ریت  زامن  رـس  ار  ـی  عقرب ـل  ـضفلا وبا  دیـس  گرزب  هللا  ۀـیآ  ) 
ير کـه بـه سـر ـ گید ناسک  و  یناهفـصا )  هنگنز  ـا  ـضر دا  ـ تـسا يزار  ـ یـش نایر  ـ فظم یلع  ـر  تکد ـز  ین تسا و  يدوهی  ـی  عق رب  ـد کـه  ندر کـ

هدرک هنخر  بهذـم  هب  هک  یلطاب  دـئاقع  تافارخ و  شریذـپ  زا  هک  سک  تسین هـر  ناش کـم  داد  ـ عت ـد  نا هد  ـ ـش راتفرگ  یهباـشم  تشو  نـ
 « . موش يزیمآ  بصعت  روـک و  هئطوـت  نینچ  یناـبرق  هک  منادـیمن  دـیعب  مه  هد  ـ نب تسا ،  هد  ـ ـش ـه  یفـصت ناـکمالا  یتـح  هدز  زابرـس  تسا 
نوچ  ، درادن ییانعم  وا  يارب  ندش  ـه  تشک زا  سرت  دراذگیمشدو  رب خـ را  ـ عتسم ـم  سا ـد و  نک یمن  یفرعم  ار  شدوخ  هک  یـسک  هدنـسیون : 

يوسوم و ـل  تق مادقا بـه  راب  دـنچ  الاح  ات  نایعیـش  رگم  دـنک .  وا  لتق  هب  مادـقا  ات  دراد  ربخ  وا  سردآ  زا  هن  ـد و  ـسانش یم  یـسک  ار  وا  هن 
دو نا خـ ـ نمشد لالدتسا  اب  خیرات  لوط  رد  هعیش  دنراد . ؟  یناظفاحم  اهنآ  ایآ  تسا ؟ هدیـسرت  نینچ  نیا  رتکد  هک  دنا  هدومن  بتاک  دمحا 
هد ـ ـش فرـشم  هکم  هنیدـم و  هب  سکره  تسا کـه  نا  ـ یباهو را  رازآ کـ ریفکت و  راتـشک و  تشک و  تسا .  هدومن  موکحم  تسکـش  ار بـه 

هکنیا امک  دننالوبقب .  نارگید  رب  ار  ناش  دوخ  طلغ  هار  ـد  نهاوخ یم  يردـلق  اب  دـنیوگیم و  روز  مدرم  رب  نانآ  هنوگچ  هک  ـد  نادـیم ـد  ـشاب
یئاسانش رب  یگرزب  لیلد  دوخ  نانآ  نایماح  نابلاط و  روتسد  هب  هچ  ناخ و  نمحرلادبع  رما  هب  هچ  ناتـسناغفا  رد  هعیـش  رفن  نارازه  راتـشک 

رگید رانچاراپ و  ـه و  تیوک ياهرهش  رد  ـه  عیش نانمـشد  هلاسره  تالمح  تسام .  هاوگ  زین  خیرات  تاحفـص  تسا و  نا  ـ ـشک مدآ  نالتاق و 
هنکما دـجاسم و  لخاد  رد  تـالمح  ـن  یا یتح  دراذ و  ـ گیم ياـجب  حورجم  هتـشک و  اـه  هد  مرحم  هک هـر  ناتـسکاپ  نیـشن  هیعیـش  قطاـنم 
تسا هتشون  هر  ـ ـس سد  یناهفـصا قـ یمظعلا  هللا  ۀیآ  هب  عجار  هچنآ  تسا .  ام  ياعدم  رب  يرگید  هدنز  دهاش  دوخ  دریگیم  تروص  هسدقم 

نا مو مـ ـ حرم دلاو  نابز  زا  ار  ناشیار  ـ ـسپ ـل  تق ـه  یـضق ـا  هراب هکلب مـا  درادـن .  یکردـم  لیلد و  ـچ  یه تسا و  ساسا  یب  ـه و  یاپ یب  ـال  ماک
هللا ۀـیآ  موحرم  نادرگاش  زا  دوخ  نا کـه  ـ تـسناغفا نایعیـش  دـیقف  ـر  بهر هرـس ،  سدـق  تجح  ـد  محا ـی  لع ـر  یم یمظعلا  هللا  ـۀ  یآ تر  ـ ـضح

تشاد یلام  یلوپ و  هبنج  طقف  بلطم  میا و  هدینش  دو  ـل بـ یصحت لوغشم  فر  ـ ـشا ـف  جن رد  نا  ـ ـشیا رـسپ  لتق  ـع  قوم رد  دوب و  یناهفـصا 
بزج ار  وا  ـی  تسیسکرام دیاقع  اریز  دربب  نیب  زا  ار  مالسا  لصا  تساوخیم  وا  هک  تفگ  دیاب  يورـسک  دمحا  اب  هطبار  رد  رگید .  زیچ  ه  ــ ن

یعقرب و هیضق  دیدرگ .  وا  ـل  تق ببس  نانجلا  حیتافم  باتک  ندز  شتآ  مالسا و  هب  وا  ـح  یرص ياه  نیهوت  دوب و  هدومن  یتسینومک  بازحا 
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رد شدوخ  هنرگ  دوب و  ربخ  یب  اهمـسا  ـن  یا زا  ـر  تکد ظا  ـ حل نیمه  هب  تسا  یلعج  غورد و  طلغ و  سا  ـ ـسا زا  هریغ  نایرفظم و  یلع  رتکد 
يار مراد بـ يا نـ ـه  مهاو چیه  هدنب  هتبلا  یگدامآ }  : » } رتکد دـنک .  هفاضا  ارنآ  ات  دیـسریمن  مجرتم  هب  تبون  تشون و  یم  ارنآ  باتک  نتم 
چیه رگید  مهد و  ناـشن  ناـنآ  ار بـه  تقیقح  هار حـق و  منک و  تحیـصن  ار  منارهاوـخ  ناردار و  تـسا کـه بـ ـی  فاـک را  ـ ختفا ـن  یمه مـن 

هتـسناوت هار  نیمه  زا  رگید  نایاقآ  هکنانچمه  دوب  یفاک  میارب  سمخ  ـه و  غیـص متـشادیم  رظن  رد  ار  ایند  عماطم  رگا  هد  ـ نب مرادن ،  يوزرآ 
متخانـش ار  ـه حـق  کنیا زا  سپ  هللا  ـد  محب هد  ـ نب اما  دـنوش ،  راوس  متـسیس  نیرخآ  ياه  نیـشامو  دـننک  عمج  یتفگنه  ياـه  ـه  یامرـس دـنا 
تسدب تراجت  فیرش  هشیپ  لالح و  هار  زا  ما  هداوناخ  مدوخ و  يارب  يریمن  روخب  کنیا  منک و  یلاخ  ـر  تـشیب ار  مدر  ـب مـ یج ـم  تـساوخن

هعتم تسا  هدیـسر  دون  هب  شنـس  هک  یمدآ  دشاب .  هتـشاد  همهاو  ارچ  زا چـه و  دنکیمن  یفرعم  ار  دوخ  هک  یـسک  هدنـسیون :  مروآ . »  یم 
 . تشاد دهاوخ  يرثا  يارب چـه 

هنومن نادهاز  دیلقت ،  عجارم 

 . دنا هتشادن  نیشام  الصا  فرـشا  فجن  ـع  جارم ـد و  نا ـه  تـشادن متـسیس  نیرخآ  الاب و  لدم  ياه  ـن  یـشام ـز  گره ـد  یلقت راو  ـ گرزب ـع  جارم
عمج دنتفرگ و  یم  دوخ  يارب  نانآ  رگا  دـنناسر و  یم  هک  دـنناسرب  نآ  یعرـش  فراصم  دـننکیم تـا بـه  ضبق  دـیلقت  عجارم  زین  ار  سمخ 

ـم و یا هدو  ـا بـ هرهـش ریاس  فجن و  مق و  رد  ماظع  عجارم  یگدـنز  دـهاش  دوخ  ام  دـندوب ،  یم  اـهردرایلم  زا  هزور  ـ ما ـد  یاـب هک  دـندرکیم 
ترایز هک  ـد ،  نتـسه هنومن  ناد  ـ هاز دیلقت  عجارم  هک  دننادیم  ـد  نا هدر  رفـس کـ فرـشا  فجن  اصوصخم  مق و  ياه  ـر  هـش یناسک کـه بـه 

اب دیوگیم  رتکد  هک  تسنیا  روآ  هدنخ  دنکیم .  یعادـت  ار  نیعمجا  مهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  ـه  مئا ءا و  ـ یبنا ـی  نارو يا نـ هر هـ ـ هچ نانآ 
زا وا  ـا  یناث دوبن و  یتراجت  مادـص  طوقـس  زا  لـبق  اـت  قار  رد عـ ـالوا  ه  ــ دروآ ک یم  تسدـب  ار  شا  هداوناـخ  دوخ و  فراـصم و  ترا  ـ جت

ینامز تدم  تسا .  هدروآ  اجک  زا  تسا  لوغشم  تراجت  هب  نآ  اب  هک  ار  يا  هیامرـس  سپ  هدوب  لیـصحت  لوغـشم  شدوخ  لوق  هب  یناو  جـ
هب ار  لاوما  نآ  اـیآ  تسا و  هدوـب  لاـس  دـنچ   ، هتـشادن دـنک  شاـعم  رارما  قـیرط  نآ  زا  هک  يرگید  را  هدر و کـ قازترا کـ سمخاـب  هک  ار 
هد ـ نب رتکد :  تسا .  روآ  نامـض  مارح و  نآ  رد  فرـصت  نتفرگ و  سمخ  ناـشیا  رظن  قبط  نوچ   ، ریخ اـی  هد  ـ نادر ـ گر شیلـصا بـ ناـبحاص 

ـد و نبایرد تسه  هنوگنآ کـه  ار  تقیقح  ـد  نناوتب ـم  نارهاوخ ناردار و  ات بـ ـم  نک ناو  ـ نع ار  یصخشم  ـب  لاطم با  ـ تک ـن  یا رد  مدر  یعس کـ
ـه تـشر فل بـه  ـ تخم ياه  ـه  نیمز رد  زین  يرگید  ياـه  باـتک  مراد  میمـصت  هللاءاـش  نا  ،و  دـنامن یقاـب  یماـهبا  یلاکـشا و  سک  ـچ  یه يارب 

هللاءاش نا  ًالوا  هدنـسیون :  دـنک . »  باختنا  ار  شدوخ  هار  هناهاگآ  سکره  دـنبایرد و  ار  قیاقح  نیملـسم  همه  هکنیا  اـت  مروآ  رد  فیلأـت 
لها بهذـم  رب  هک  ار  رتکد  ياه  تمهت  اه و  غورد  در و  دـنهاوخ کـ كرد  ار  دـقن  دروم  باتک  تقیقح  ـت و  یهاـم مر  ـ تحم ناگدـنناوخ 

رد بآ  زا  هیاپ  یب  فیخـس و  نینچ  ـن  یا ـد و  ـشاب شالت  لاس  ها  ـ جنپ هجیتن  هک  یباتک  اـیناث  دـش .  دـنهاوخ  هجوتم  تسا  هدو  ـ من دراو  تیب 
ای تسین ؟  دوجوم  هعیش  یخیرات  يریسفت و  یثیدح و  نو  ـ تم اه و  باتک  رگم  رگید  فر  زا طـ تسا ،  مو  ـ لعم مه  يدعب  بتک  لاح  دیایب ، 

تقیقح نآ  سپ  تسا  تمهت  غورد و  هار  زا  قیاقح  ندرک  راکشآ  رگا  ، دزاس راکـشآ  ار  یقیاقح  دهاوخ  ات بـ تسا  رتکد  را  ـ یتخا رد  ـا  هنت
دادعت تقیقح کـه  نا  ـ قشاع نا حـق و  ـ بلاط يو  زا سـ نم  باتک  ـن  یا هک  منئمطم  يراو } دیما   : » } رتکد دشاب .  شنارای  رتکد و  دوخ  لام 

یگدنز هک  ینایاقآ  ـا  ما تسا و  هد  ـن عـ یمه ـر بـا  تشیب ـز  ین نخـس مـا  يور  ـد  ـش ـد  هاوخ لا  ـ بقتـسا یمرگ  تسا بـه  رایـسب  هللا  دمحب  ناش 
یم زیزع  ناگدـنناوخ  تسدـب  ار  تواضق  ریخ  ای  تسا  هدرک  لابقتـسا  ـر  تکد باتک  زا  یـسک  اـیآ  هکنیا  اـما  هدنـسیون :  هفرم و . » ......... 

ار ماظع  عجارمو  املع  هکنیا  اماو  تسا .  طقاس  راـبتعاو  شزرا  زا  درادـن و  ـت  لاـخد هزا  ـ جا یملع  ياهنادـیم  رد  اـهفازگ  فـال  میراـپس و 
دو رتکد خـ تسا کـه  بجعت  ياج  تسا و  یگتخپ  هن  یناوج و  یگبرجت و  یب  رب  لیلد  تسا  هداد  رارق  ءازهتـسا  رخـسمت و  دروم  ناـنچنآ 
هب ندیـسر  زا  شیپ  ـن  ـشج دوخ  ینهذ  یلایخ و  روما  يارب  هتخپ  هن  یناوجون  نوچدعب  دـنک و  یم  یفر  ـ عم هلاس  یتح 205  ار 75 و 85 و 

ـم ینادـیم نآ  نداد  باو  هب جـ مزلم  ار  دوخ  هن  میدرک و  لقن  هتفگ  شخب  رد  هک  ار  ـه  چنآ مامت  هن  ام  ظاـحل  نیمه  هب  دریگ . !  یم  بولطم 
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ترا و ـ قح ياه  هد  ـ قع زا  یـشا  لیلد نـ یب  ینعم و  یب  يا  ـ هفر تا و حـ ـ یدـنرچ اـما  میتسه ،  لـیلد  یقطنم و  لالدتـسا  ـع  باـت اـم  ار کـه  ـ یز
 . سب تسنآ و  هدنسیون  هدنیوگ و  تیاده  يارب  اعد  طقف  نآ  باو  تسا و جـ یناور  ـل  ئاسم

؟  تقیقح ای  هناسفا  أبس  نبا  هللا  دبع 

هراشا

أبـس یـک ـن  با هللا  ـد  بع هک  تسنیا  تسا  ـج  یار نایعیـش  اـم  دزن  رد  هچنآ  تقیقح } اـی  هناـسفا  أبـس  نـبا  هللا  ـد  بع لوا –  لـصف   : » } رتـکد
عارتخا ار  هناسفا  نیا  نانآ  تادـقتعم  هعیـش و  رب  ـن  عط ندر  دراو کـ يار  ـت بـ نـس لها  درادـن و  یتقیقح  ـچ  یه هک  تسا  یلایخ  تیـصخش 

 : هدنسیون دنراد .»  زاب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  نایعیـش و  زا  ار  مدر  هکنیا مـ ات  ـد  نهد یم  تبـسن  وا  هب  ار  عیـشت  زاغآ  و  دنا ،  هدرک 
تسا و ـه  تشاد دوجو  أبس  نب  هللادبع  تسنآ کـه  ـه  عیش ـن  یب فور  ـ عم روهشم و  دنک  یم  اعدا  امن  ـد  هتجم رتکد  هک  هچنآ  سکعرب  تسرد 

هرابرد هرـس  سدق  یلح  همالع  دنا .  هدرک  فیـصوت  ولغ  ـر و  فک هقدنز و  ار بـه  وا  دـنا و  هدرب  مان  وا  زا  ناش  بتک  رد  ام  راو  ـ گرزب ياملع 
وا اد و  مالـسلا خـ هیلع  یلع  درک  یم  ناـمگ  وا  دـینازوس ،  شتآ  ه  ــ ار ب وا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  ینو  ـ علم یلاـغ  تسا ": هتفگ  وا 

ربمغیپ و شدوخ  درکیم کـه  اعدا  أبس  نبا  هللا  ـد  بع تسا " :  هتفگ  نینچ  وا  هراب  رد  لاجر  ياملع  زا  یکی  یـشک  ورمع  وبا  تسا "  ربمغیپ 
رفن داتفه  اب  ار  وا  درکن  هبوت  نو  داد و چـ تصرف  وا  زور بـه  هس  ـد و  نک ـه  بوت در  رما کـ ار  وا  ترضح  سپ  تسه ،  ادخ  مالـسلا  هیلع  یلع 

تـسا و ـه  تفرگرارق نـعل  ـن و  عط دروـم  سپــس  هد و  ـ ــش هدرب  ماـن  وا  زا  ـز  ین هعیــش  یلاـجر  ـب  تک رگید  رد   " دـینازوس . شتآ  رد  رگید 
تـسا مه  هچنآ مـ دـننک .  هعجارم  مجارت  لاجر و  بتک  ًاصوصخ  یع  ـ یـش عبا  ـ نم بتک و  عال بـه  ـ طا يار  ـد بـ نناوت یم  ـز  یز نا عـ ـ گد ـ نناوخ

تسا مالسلا  مهیلع  تیبلها  بهذم  هک  ام  بهذ  دنا و مـ هدرک  مالعا  صخـش  نیا  زا  ار  دوخ  يرازیب  خیرات  لو  رد طـ نا  ـ یعیـش تسنیا کـه 
أبـس نبا  هراب  رد  ءاطغلا  فشاک  لآ  نیـسح  دمحم  همالع  زا  هدنب   :» رتکد درادن .  خـیرات  ماندـب  مومذـم و  صخـش  نیا  اب  طابترا  هنوگچیه 

مالـسلا ـم  هیلع را  ـ هطا تیب  ـل  ها اب  يا کـه  هنیک  رطاخب  اه  یـسابع  اه و  يوما  هک  تسا  يا  هناـسفا  أبـس  نبا  ـد " :  ندومرف ناـشیا  مدیـسرپ 
لاح ات  ام  هدنـسیون :  دـنک . »  لوغـشم  اه  هناسفا  هنوگنیا  اب  ار  شدوخ  دـیابن  لقاع  صخـش  کی  نیا  رب  اـنب  دـنا  هدرک  عارتخا  ـد  نا ـه  تـشاد

ایآ ـم  ینادیمن هکیلاح  رد  مینک  رواب  میناوتیم  روطچ  ار  وا  دنس  كردم و  نودب  ياه  هتفگ  نیا  رب  انب   ، میا هد  ـ ینش رتکد  زا  يدایز  ياهغورد 
نکمم ققحم  کی  نوچ  دش  دهاوخن  ادیپ  یلکـشم  مه  لوبق  ضرفرب  ریخ . ؟  ای  تسا  هدینـش  يزیچ  وا  زا  تسا و  هدـید  ار  ءاطغلا  فشاک 
هتـشاد ای  تسا  هتـشادن  دوجو  نیازا  شیپ  لاس  رازه  رد  بسن  ماـن و  نیا  اـب  صخـش  نـالف  ًـالثم  ـد کـه  نک تباـث  ناـهرب  ـل و  یلد اـب  تسا 

اهلوصا ۀعیـشلا و  لصا  ناشیا (  فورعم  باتک  رد  اما  رتکد « :  درادـن .  هعیـش  لک  هب  یطبر  تسا و  یـصخش  رظن  کی  هیـضق  نیا  ،و  تسا
ار ـه  عیش ـه و  عیش هب  ار  وا  هک  یناسک  ، أبس نب  هللا  دبع  اما   : دیامرف " یم  دنکیم  تلالد  صخش  نیا  دوجو  رب  هک  مدید  یبلطم  ص 41-40 ) 

 ..... "  « . دـننکیم نالعا  ار  وا  زا  يرازیب  وا و  رب  ار  نا  ـ ـش دوخ  نعل  یلک  روطب  هعیـش  بتک  همه  هک  دـننادب -  دـیاب  ـد -  نناپـسچ یم  وا  هب 
دو یمن شـ هدید  یضقانت  دا و  ـ ضت چیه  داد ،  تبـسن  ناشیا  هب  البق  رتکد  هک  ار  هچنآ  ءاطغلا و  فشاک  موحرم  شیامرف  نیا  نیب  هدنـسیون : 

رکذ ار  دوخ  زا  شیپ  ياملع  رظن  مه  روکذم  باتک  رد  تسا و  هدو  ما بـ ـن نـ یا یـصخش بـا  ـه کـه  تـشادن لوبق  دوخ  وا  تسا  نکمم  نوچ 
نعل و ار  وا  مه  ظاحل  نیمه  هب  دنا و  هتـسناد  رفک  طلغ و  ار  وا  هار  دـنا و  هدرکن  راکنا  ار  یـصخش  نینچ  دوجو  نانآ  هکنیا  دـشاب و  هدرک 
ـد هاوخن اود  ـر  تکد زا  يدرد  زاب  تسا ،  هتفریذـپ  خـیرات  رد  ار  یـسک  نینچ  دو  ـ جو مه  وا  دوخ  دوش  هتفگ  هک  ضرفرب  دـنا .  هدومن  نعط 

دنرادن رتشیب  ای  رظن  ود  ـه  لئسم کی  رد  یهاگ  تنـس  ـل  ها ياملع  ـر  گم تسا  يداع  رما  کی  املع  نیب  رظن  يآر و  لیدبت  ًالوا  نوچ  دش ، 
هب یطبر  هچ  دننکیم  تنعل  ار  وا  هتـسج و  يرازیب  وازا  هعیـش  همه  هک  یتیـصخش  نینچ  دوجو  ایناث  و  درادن ؟  میدق  دیدج و  یعفاش  رگم   ؟

متـساوخ ـح  یـضوت ءا )  ـ طغلا فشاک  ناـشیا (  دو  زا خـ یتقو  تسا ،  تیـصخش  نیا  دوجو  هب  فارتعا  نیا  کـش  نودـب   :» رتکد دراد  هعیش 
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دیعب ما کـه ( :  ـه  تـشون همادا  رد  اذل  ـد  نتـسه تنـس  ـل  ها شنابطاخم  رو  ـ کذم باتک  نوچ کـه   ، تسا هیقت  ما  هتفگ  نم  هچنآ   : " دـندومرف
لا ـ یخ نایارـس و  ناتـساد  هک  تسا ،  ياه  هناسفا  همه  نآ -  لاثما  و  أبـس -  نبا  هللا  ـد  بع تسا  یعدم  هک  یـسک  ـه  تفگ دسر  یمن  ـر  ظن بـه 

يرازیب نالعا  وا  زا  خیرات  لوط  رد  هعیـش  هک  أبـس  نبا  هللا  دبع  مان  یـصخش بـه  دوجو  فارتعا بـه  هدنـسیون :  دـنا . » )  هدرک  عارتخا  نافاب 
تنـس لها  ـر  ظن فلاخم  هک  ار  هعیـش  دـیاقع  ءاطغلا  فشاک  موحرم  نآ  فلؤ  هک مـ یباـتک  رد  مهنآ  دراد  هیقت  یطبر بـه  تسا چـه  هدرک 

ـر کـه گید ياه  ـه  ناسفا أبـس و  نبا  هللا  ـد  بع ما  ـ نب هدر  ـف کـ یلأت یبا  ـ تک يرکـسع  یـضترم  ياقآ  رتکد « :  تسا .  هدیناجنگ  اورپ  یب  تسا 
هللا دبع  دوجو  زا  روکذم  باتک  رب  شا  همدـقم  رد  هینغم  داوج  دـمحم  ياقآ  ـه  کنانچ تسا  هدر  راکنا کـ ار  یتیـصخش  نینچ  دوجو  نآ  رد 

هچرگ تسا  یقیقح  تیـصخش  ـأ یـک  بـس ـن  با ـم کـه  ینیب یم  ـم  ینز قرو بـ ار  نا  دو مـ ربتعم خـ بتک  رگا  اما  تسا ،  هدـش  رکنم  أبـس  نبا 
تشاد و دهاوخ  هتشاد و  دوجو  رظن  فالتخا  هشیمه  یخیرات  لئاسم  رد  هدنسیون :  دنوش . »  رکنم  ار  شدوجو  نانآ  زا  يدادعت  ام  ياملع 
رد  ، تسا هتشاد  دوجو  أبـس  نبا  هللا  دبع  هک  تسنآ  املع  نیب  روهـشم  رتکد ،  هتفگ  فالخ  میداد بـر  رکذت  لوا  رد  هکیروط  نامه  یهگنا 

فیس ياه  هناسفا  زا  هکلب  تسا  هتشادن  یجراخ  دوجو  أبس  نبا  هک  دننک  یم  ـت  باث ناهرب  لیلد و  اب  ـد کـه  نتـسه یئدع  مه  رو  ـ هـشم لابق 
و هرس ،  سد  یئو قـ یمظعلا خـ هللا  ـۀ  یآ نایا  ـ قآ ام  ياملع  زا  هکلب  دنتسین  هعیـش  ياملع  رد  رـصحنم  املع  زا  هتـسد  ـن  یا و  تسا ،  رمع  بـن 
 ( شنادـنزرف یلع و  باتک (  رد  نیـسح  هط  رتکد  تنـس ،  لـها  ياـملع  زا  هینغم و  داوج  ـد  محم خیـش  موحرم  يرکـسع و  یـضترم  ـد  یس
رد ـه  ّیر ـو  با دومحم  خیش  هدوب " و  یموهو  تیـصخش مـ کی  ـأ  بـس نبا  هللا  دبع  ینعی  ءادوس  نبا  هک  متـسه  هدیقع  نیا  نم بـر  دیوگیم " : 

ساـبع دـمحا  یبـاله و  زیزعلا  دـبع  رتـکد  مسق  نیمه  ـد  نکیم راـکنا  ار  وا  دوجو  زین  ۀـیدمحملا )  ۀنـسلا  یلع  ءاوضا  با (  ـ تک مود  پا  چـ
أبـس نبا  ندو  ـ بن ای  ندو  تروص بـ ره  رد  دـنرادن .  لوبق  ار  أبـس  نبا  هللا  دـبع  دوجو  ـد کـه  نتـسه یناسک  ير  ـ ـصم نا  ـ گدنـسیون زا  حـلاص 
یتح ام  بتک  رد  و  أبـس ،  نبا  زا  هن  ـد  نا ـه  تفرگ مالـسلا  مهیلع  ـت  یب لها  زا  ار  ناـش  بهذـم  نایعیـش  نو  چـ دـنک ،  یمن  ضو  ار عـ يزیچ 
دروم یلوصا یـا  ـد  عاوق یهقف یـا  ماکحا  زا  یکی  ـت  یاور نآ  زا  دشاب و  نآ  نایوار  زا  أبس  نبا  هللا  دبع  هک  دوش  یمن  ادیپ  مه  تیاور  کی 

شا هدیقع  خیرات و  رد  وا  دوجو  ات  دننادیمن ، ربمغیپ  ار  أبس  نبا  اد و  ار خـ مالسلا  هیلع  یلع  تر  ـ ـضح مه  نایعیـش  دوش .  هدافتـسا  يرگید 
 . دشاب رضم  ام  يارب 

تایاور رد  أبس  نبا 

تو ـ بن یعدم  أبـس  نبا  هللا  دبع  دندومرف " :  ـد کـه  نکیم تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  مامازا  یـسک  - 1{ تایاور ـق  مع رد  أبـس  نبا   : » } رتکد
زا درو  رد مـ و  دندناوخ ،  ارف  ار  وا  دیـسر  ربخ  نینمؤملاریما  یتقو بـه  تسادخ ،  شدوخ  نینمؤملا  ریما  هللااب  ذوعن  هک  تشاد  هدـیقع  دو و  بـ

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  مربماـیپ ،  نم  یئادـخ و  وـت  هک  تسا  هدـمآ  ملد  رد  یئادـخ ، وـت   ، يرآ تفگ :  درک و  فارتـعا  دندیـسرپ  يو 
نادـنز ار  وا  در  راـکنا کـ يو  نک  ـه  بوت در و  ـ گرب ًاروـف  هدرم !  رداـم  تسا ،  هدرک  هر  ـ خـسم ار  ناطیـش تـ داـب ،  ـو  ترب تکـاله  ـد :  ندوـمرف
ناطیـش دندومرف : دنتخادنا و  شتآ  هب  ار  وا  نینمؤملار  ـ یما نیا  رب  انب  درکن  هبوت  یلو  دنک  ـه  بوت ـد کـه  نداد تلهم  وا  زور بـه  هس  دـندرک و 
بهذم نیب  یطبر  تیاور  زا  ًالوا  هدنـسیون :  یـشک 1/70  لاـجر  درک "  یم  هسوسو  شلد  رد  ار  یتاـیرفک  نینچ  دوـب و  هداد  بیرف  ار  وا 

ـن یا نایوار  زا  شرد  يدبع و پـ نانس  نبا  دمحم  اریز  تسا  فیعـض  زین  يد  ـ نـس رظن  زا  ًایناث  دوش  یمن  هدافتـسا  أبـس  نبا  هللادبع  ـع و  یـشت
2-و  : » رتکد تسین .  تسرد  نآ  لالدتسا بـه  طقاس و  تیاور  سپ  درادن ،  دوجو  یلاجر  بتک  رد  یقیثوت  ود  ره  يارب  ـد و  نتـسه تیاور 

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هراب  رد  هک  ار  أبـس  نبا  هللا  دبع  دنک  تنعل  دـنوادخ  دـندومرف " :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
امرب هک  یسک  رب  داب  تکاله  دوبن  ادخ  يارب  يرادربنامرف  هدنب  زج  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دنگوس  ادخ  هب  درکیم و  تیبوبر  ياعدا 

یم هانپ  ادـخ  هب  میرازیب و  نانآ  زا   ، میا هدرکن  اعدا  دوخ  هراب  رد  نام  دوخ  هک  دـننکیم  اعدا  ار  ياهزیچ  اـم  هراـب  رد  هدـع  ددـنبیم ،  غورد 
تلالد دـنک و  یمن  تباث  ار  أبـس  نبا  هللادـبع  مان  هب  یـصخش  دوجو  زج  يزیچ  مه  تیاور  نیا   : هدنـسیون یـشک 1/71 . »  لاجر  میئوج " 
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ام ياملع  نیب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  تسا ،  هدینازوس  شتآ  رد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هدوب و  نوعلم  یلاغ و  وا  هک  دراد 
ـأ بس نبا  هللادبع  دیامرف " :  یم  یناقمام  - 3  : » رتکد تسا .  هدرکن  شومارف  زین  ار  نیرفن  تنعل و  هدرب ،  وا  زا  یماـن  هکره  تسا و  روهـشم 
 ، دـینازوس شتآ  رد  ار  وا  نینؤملاریما  هک  تسا  ینوعطم  یلاغ  دـیامرف " : یم  دو " و  ـ من ولغ  راهظا  تشگ و  زاـب  رفک  هب  هک  تسا  یـسک 
هچ لوق  نیا  لقن  اب  رتکد  هدنسیون :   « . 182-183 لاقملا ج 2 / حیقنت  تسا "  ربمایپ  شدوخ  ادخ و  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  دقتعم  يو 

تسا و ـه  عیـش ـع  فن بـه  لاقملا ،  حیقنت  زا  لوقنم  ترابع  ـه  کلب دنکیمن .  ضوع  ار  يزیچ  هدوبن  ای  هدوب  أبـس  نبا  هللادبع  دیوگب  دهاوخ  یم 
ـل یلد دنکیم  لقن  یلح  همالع  مو  ـ حرم یسوط و  خیش  موحرم  لثم  هعیـش  ناگرزب  زا  نت  ود  زا  یناقمام  مو  ـ حرم هک  ترابع  ود  نیمه  دوخ 

تماما هب  اهیئابـس  دیامرفیم " :  یتخبون   – 4 رتکد « :  دنا .  رازیب  طلغ  یفارخ و  هدـیقع  ره  زا  ناش  ناماما  نوچ  زین  نایعیـش  هک  تسنیا  بـر 
زا أبس  نبا  ، دنتسه أبس  نبا  هللا  دبع  ناوریپ  اهنآ  ددرگ ،  یم  نییعت  ادخ  يوس  زا  تسا و  ضرف  تماما  هک  دنتشاد  داقتعا  دندوب و  لئاق  یلع 

یلع دوب کـه  یعد  تسج و مـ یم  يرازیب  نانآ  زا  درکیم و  دراو  نعط  اراکشآ  هباحص  رگید  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  رب  هک  دوب  یناسک 
نیا رب  اـنب  دومن ،  فارتـعا  وا  دنتـساوخ ،  حیـضوت  هراـب  نیا  رد  يو  زا  نینمؤملا  ریما  تسا ،  هدر  فلکم کـ راـک  نیا  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع 
تو ـ عد تیبلها  امش  تبحم  هب  هک  یشک  یم  ار  یسک  ایآ  دنتفگ :  دنتفر و  نینمؤملا  ریما  شیپ  ـه  میسارس مدر  مـ ـد ،  نداد شلتق  روتسد بـه 
يا هقرف  ًالوا  هدنسیون :   " دندرک . »  دیعبت  نیادم  ار بـه  وا  ـن  یا رب  انب  ـد  ناوخ یم  امـش  نانمـشد  زا  يرازیب  امـش و  تیالو  يوسب  ـد و  نکیم
ریاس ناوریپ  لثم  دندشیم  هتخانش  دندوب  هقرف  نیا  بستنم بـه  يدار کـه  ـ فا لقا  دوبیم ال  هچنانچ  رگا  درادن و  ـه و  تـشادن دوجو  یئأبـس  مانب 
نینچ هک  ضرف  رب  ایناث  دنتسه .  هدش  هتخانش  صخشم و  ناش  سانشرس  دار  ـ فا اهنآ و  خیرات  مه  ضارقنا  زا  سپ  یتح  هک  بهاذم  نایدا و 

ریفکت ار  ترـضحنآ  دـندیگنج و  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هک  ناورهن  جراوخ  نوچ  دوش ،  یمن  هعیـش  اب  نآ  طابترا  رب  لـیلد  دـشاب  هدوب  هقرف 
ار ناش  بهذم  تنس  لها  دوش  هتفگ  تسا  حیحص  ایآ  دنتشاد ،  لو  ـ بق ـز  ین ار  ـه  ثالث يافلخ  ـد و  ندوب مالسا  ربمایپ  توبن  هب  دقتعم  دندومن 
هچنآ کـه رد  هدر  هابتـشا کـ یتخبون  مو  ـ حرم اثلاث  دنتـسه .  هدیقع  مه  نانآ  اب  یهقف  يداقتعا و  دراوم  رثکا  رد  نوچ  دـنا  هتفرگ  جراوخ  زا 

ناونع چـیه  هب  هک  تسه  راتفگ  نآ  رد  یبلاـطم  اریز  دـشاب  هتفرگ  رگید  یـسک  زا  ار  بلطم  ـن  یا وا  دـناسریم کـه  هتکن  نیا  تسا و  ـه  تفگ
دنک و یمن  رییغت  مدرم  تساوخ  اب  دشاب  هک  ضرف  رب  تسین و  لتق  دنک ،  نعط  باحصا  هب  هک  یـسک  مکح  نوچ   ، درک لوبق  ارنآ  دوشیمن 
و حرطم شـد ،  دینازوس  شتآ  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یسک  نوعلم و  یلاغ و  أبس  نبا  املع  رگید  لاوقا  تایاور و  رد  رتمهم  همه  زا 

 : » رتکد دنک .  یم  طقاس  رابتعا  زا  ار  يو  راتفگ  یلج  ضراعت  نیا  هک  سب ،  هدش و  دیعبت  نیادم  هب  طقف  وا  یتخبون  موحرم  راتفگ  رد  اما 
یلع اب  دش و  ناملـسم  دوب کـه  يدوهی  يدرم  أبـس  نبا  هللا  دبع  هک  دـنا  هدرک  تیاکح  ملع  لها  زا  يا  هدـع  ( : " یتخبون  ) دـیامرفیم زین  - 5

، تفگیم ار  هلوقم  نیمه  دـمآ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  زا  نو کـه پـس  ـن نـ با عشوی  هراب  رد  دوب  يدو  ـ هی زو  ـ نه هک  ًـالبق  وا  درک  یتسود  (ع )
مالسلا هیلع  یلع  تماما  ندوب  ضرف  زا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا   ، درک یئاعدا  نینچ  زین  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هراب  رد  دش  ناملـسم  یتقو 

قرف تسا "  تیدوهی  زا  ضفر  لصا  دنیوگ  یم  دنفلاخم  هعیش  اب  هک  یناسک  هک  تساجنیا  زا  تفگ  نخس  شنانمـشد  زا  يراز  ـ یب راهظا  و 
یتخبون موحرم  هچ  رگا  تسین و  مولعم  ؟ دنتسه یک  دنا  هدرک  تیاکح  ـم کـه  لع لها  زا  يا  هدع  نیا  هدنـسیون :  ۀعیشلا ص 32 – 44 . » 

لها نم  ۀـعامج  یکح  و  تسا ( :  هتفگ  نینچ  نیا  تـسا و  هدوـمن  فیـصوت  مالـسلا  ـه  یلع ـن  ینمؤـملا ـر  یما با  ـ حـصا ناو  ـ نع ار بـه  نا  ـ نآ
اما " مالسلا هیلع  نینمؤملا  ـر  یما با  ـ حصا زا  ـم  لع ـل  ها زا  یتعامج  ـد  نا هدرک  تیاکح  و  مالسلا " )  هیلع  نینمؤملا  ریما  باحـصا  نم  ملعلا 

تروص ره  رد  دنتـسه و  هعیـش  ياملع  ملع ،  لها  زا  دارم  دو کـه  ـ ـش تشاد  اـت بـر  تسا  هدرک  فذـح  ار  باحـصا ]...... نم   ] هلمج رتکد 
یلع تر  ـ ضح نامز  اب  یتخبو  نیا نـ رب  هوالع  تسین  نانآ  تقاثو  رب  لیلد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  تعامج  نآ  ندو  فرص بـ
مالک نیا  سپ  تسا  هدرکن  ـر  کذ ار  هطساو  نوچ  دشاب و  هدینش  هطساو  نودب  ار  ربخ  نیا  دناوت  یمن  وا  دراد و  هلـصاف  رایـسب  مالـسلا  هیلع 

هللادبع ناوریپ  اهیئابس  دیامرفیم " :  تیئابس  زا  شنخس  زاغآ  رد  یمق  يرعـشا  هللا  دبع  نب  دعـس  - 6 رتکد « :  تسا .  جراخ  رابتعا  رادـم  زا 
رد ار  وا  ـد  ندوب شنارا  نیرتدمتعم یـ زا  هک  دوسأ  نبا  یـسرخ و  نب  هللادبع  تسا ،  ینادمه  یبسار  بهو  نبا  هللادبع  وا  دنتـسه ،  أبـس  نبا 
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تالاقملا دومن "  يرازیب  نالعا  ناـنآ  زا  درک و  دراو  نعط  اراکـشآ  رمع  رکبوبا و  رب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  يو  ـد ،  ندرک يراـی  راـک  ـن  یا
هچ زا  ار  شراـتفگ  سپ  تسا ،  هدرکن  هئارا  يد  ـ نـس تسا  هتفگ  هک  هچنآ  يارب  هللا  ـد  بع نـبا  دعـس  موـحرم  هدنـسیون :  ص 20 »  قرفلاو 
دـش لقن  البق  هک  یلاوقا  تاـیاور و  اـب  نیا  هوـالع بـر  درادـن ،  ار  لالدتـسا  شزرا  تهج  نیمه  تسین و بـه  مو  ـ لعم تسا  ـه  تفرگ يذـخأم 
ناور ـ هن گنج  رد  هک  دوب  جراوخ  هتـسد  رـس  ـر و  بهر ینادـمه  یبسار  بهو  ـن  با هللا  دـبع  هکنآ  رتمهم  تسا و  ضقانت  داضت و  رد  الماک 

ار هچنآ  پـس  دش ،  هدینازوس  شتآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نامرف  درک و بـه  ولغ  هک  تسا  أبس  نبا  هللا  دبع  زا  ریغ  وا  دش و  لصاو  كرد  بـه 
رد هک  یبلطم  هب  تسبوخ  اجنیا  رد  تسه .  زین  قیقحت  فالخ  لاسرا  رب  هفاضا  تسا  هدرک  ـل  قن یمق  يرعشا  هللا  دبع  نبا  دعس  موحرم  هک 

مدرم هب  هداد و  راعش  نامثع  دض  رب  وا  هک  دنک  یم  لقن  هشئاع  نینمؤملا  ما  زا  ریثا  نبا  مینک .  هراشا  تسا  هدمآ  تنـس  ـل  ها بتک  یـضعب 
لیذ برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا  نیعلا و  رد  لیلخ   " دشکب .  ار  وا  دنوادخ  دیـشکب  ار  لثعن  الثعن " )  هللا  لتق  هللا  لتق  الثعن  اولتقا  تفگ ( : 

رد هشئاع  نینمؤملا  ما  دـش ،  هتـشک  نامثع  یتقو  هک  دـنک  یم  لقن  يربط  تسا .  قمحا  درمریپ  هملک  نیا  زا  دارم  هک  دـنا  هتفگ  َلَثعَن  هداـم 
هـشئاع دنتـشک "  ار  نامثع  تفگ " :  تسا " ؟  ربخ  هچ  : " دیـسرپ درک  دروخرب  بلک  ما  نبا  دـبع  اب  هار  نیب  دوب  هکم  زا  تشگ  زاب  لاـح 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  اب  ًاقفتم  نانآ  داتفا  قافتا  هنیدم  ـل  ها يارب  هک  اهدمآ  شیپ  نیرتهب  رد  تفگ " :  دـندرک " ؟  دـعب چـه  دیـسرپ " : 
هب ارم  دـشاب !  تسرد  یئوگیم  ـه  چنآ رگآ  دـمآ  یم  نیمز  رب  نامـسآ  شاک  يا  تفگ " : ربخ  نیا  ندینـش  زا  سپ  هشئاـع   " دـندرک تعیب 

نامثع دنگوس  ادخ  هب  ( " همدب نبلطال  هللاو  امولظم  نامثع  هللاو  لتق  تفگ ( :  دش و  فرصنم  ـه  نیدم هب  تشگ  زاب  زا  دینادرگ " و  زاب  هکم 
هک یسک  نیتسخن  دنگوس  ادخ  بـه   : " تفگ بلک  ما  نبا  تشگرب .  هکم  هب  درک "و  مهاوخ  بلط  ار  يو  نوخ  نم  هللاو  دش  هتشک  مولظم 

هدـش رفاک  هک  ـد  یـشکب ار  دوب ) ناـمثع  شروظنم  ) لـثعن ( " رفک دـقف  ـالثعن  اولتقا  یتفگ ( : یم  ـالبق  یتسه تـو  وت  داد  رییغت  ار  دوخ  فرح 
هفیلخ و ود  هب  هک  يراکـشآ  ـن  عط ـن  یا رد  هشئاع  نینمؤملا  ما  تسنیا کـه  شنارای  رگید  مجرتم و  امن و  دهتجم  رتکد  زا  ام  لاؤس  تسا "

ادتقا ـه  شئاع هب  افلخ  رب  نعط  رد  أبس  نبا  هللا  دبع  هکنیا  ای  تسا . ؟  هدومن  ادتقا  شنارای  أبـس و  نبا  هللادبع  هب  ایآ  تسا ،  هدرک  یباحـص  ود 
هدش دنلب  أبس  نبا  هللا  ـد  بع ـد  ناوخیم هبطخ  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح  رد   " هک هدرک  حیرصت  دیدحلا  یبا  نبا  - 7 رتکد «:  تسا . ؟  هدرک 
تفگ متسیک ؟  نم  داب  رب تـو  نیرفن  دندومرف " :  یلع  ترضح  درک  رارکت  ار  هلمج  نیا  راب  نیدنچ  ییوت "  ییوت  ( " تنَا تنَا  تفگ ( : و 

یبا نبا  الوا  هدنـسیون :  ۀغالبلا ج 5/5 . »  جهن  حرـش  دننک "  ریگتـسد  شناوریپ  اب  ار  وا  هک  دنداد  رو  ـ تـسد ییادـخ "  تـو  هللا " )  تنا  : ) 
ـد" :  یامرفیم يرئازج  هللا  ۀمعن  ياقآ  - 8 رتکد « :  دنک . ؟  تباث  دهاوخیم  ار  هچ  لوق  نیا  لقن  اب  رتکد  ایناث  تسا  یلزتعم  ینـس  ـد  یدـحلا
دوب هدش  ناملـسم  تیدوهی  زا  وا  ـد ،  ندرک ـد  یعبت ـن  ئادم ار بـه  وا  ـن  ینمؤ ـ ملا ـر  یما ، یقح رب  هلا  وت  : تفگ نینمؤملا  ریما  هب  أبـس  نبا  هللا  دبع 

راونـالا تفگ "  یم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نو و  ـن نـ با عشوی  تیدوهی بـه  رد  تفگ ،  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ـه کـه بـه  چنآ دـننام  و  ، 
اد ار خـ یلع  ترـضح  وا  رگا  تسین و  موـلعم  هتفگیم  هچ  هتـشاد و  هدـیقع  هچ  ابـس  نبا  هللا  دـبع  هک  نیا   : هدنـسیون ج 2/234 . »  ۀینامعنلا 

سک زا  ار  تـالمج  نیا  هللا  تمعن  دیـس  موـحرم  دـیناسریم .  لـتق  هب  ار  وا  دـیاب  هکلب  درک  دـیعبت  نیادـم  هب  ار  وا  ارچ  ترـضح  هتـسنادیم 
دومن او  يروط  گنرین  هل و  ـ یح اب  اـمن  ـد  هتجم رتکد  اـهتنم  شدوخ ،  رظن  ناونع  هن بـه  راـظنا و  زا  يرظن  ناونع  هب  دـنک  یم  لـقن  يرگ  ـ ید

 . تسا هدوب  نینچ  نیا  هللا  ۀمعن  ـد  یس موحرم  دو  ـر خـ ظن ایوگ  دنکیم کـه 

میریگیم هجیتن 

داـیز بلطم  هکنآ  رطاـخب   ، دوب قرف  هقف و  لاـجر و  ملع  رد  هک  عونتم  ربتعم و  بتک  زا  تیاور  اـت  ـد  نچ دوب  نیا  يریگ } هجیتن   : » } رتـکد
دننک یم  تباث  ار  یتیصخش  اهنآ  ـه  مه هک  میدرک  رظن  فرص  دراد  دوجو  فلتخم  بتک  رد  هک  يرگید  رامشیب  تایاور  زا  دوشن  ینالوط 
هیلع نینمؤـملا  ریما  ـه  کنیا اـصوصخ  میوـش ،  رکنم  وا  دوـجو  زا  هک  تسین  نکمم  رگید  نیا  زا  دـعب  تسا ،  أبـس  نبا  هللادـبع  شمـسا  هـک 

أبس ـن  با هللا  دبع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  يانعم  داد  باذع  دوب  ـه  تفگ يزیمآ کـه  ـر  فک هلوقم  رطاخ  هب  ار  وا  مالسلا 
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راچد اجنیا  رتکد  : هدنـسیون دـنام . »  یم  یقا نـ راکنا بـ ياج  رگید  هک  تسیفاک ،  وا  تیـصخش  تا  ـ بثا يار  دو بـ ـن خـ یا و  تسا ،  هد  ـ ید ار 
أبـس یـک ـن  با هللا  ـد  بع تس کـه  ـ نیا تسا  جـیار  نا  ـ یعیـش اـم  دزن  هـچ  ـ نآ دـیوگ "  یم  فرطکی  زا  تـسا ،  هدـش  یبـیجع  یئوـگ  ضقاـنت 

هجیتن ـد کـه  نک یم  ـل  قن ثیداحا  اب  ار  املع  راـتفگ  لاوقا و  همه  نیا  رگید  فرط  زا  درادـن "  یتقیقح  چـیه  هک  تسا  یلا  ـ یخ ـت  یـصخش
نو ـد و چـ شاب غورد  بلطم  ود  ـن  یا زا  یکی  ـد  یاب دوشیم کـه  مولعم  سپ  تسا  خیرات  رد  أبس  ـن  با هللا  ـد  بع مان  یـصخش بـه  دو  ـ جو نآ ، 
دنچ دش  هتفگ  هکیروطنامه  هتبلا  تسا .  هتفگ  غورد  لوا  رد  وا  سپ  تسا ،  خیرات  هنحص  رد  أبس  نبا  مان  هب  یمدآ  دو  ـ جو ام  ـن  یب رو  ـ هشم

مان و نیا  هب  یـسک  ـد  نا هدرک  تباث  دراد کـه  دو  ـ جو ینـس  ـه و  عیـش ياملع  نیبرد  میدش  رکذـتم  ار  اهنآ  یماسا  ًالبق  هک  نیققحم  زا  ـر  فن
لها بتکم  هک  عیـشت  بهذم  بـه  دشاب ،  هدوبن  هچ  دـشاب  هدوب  أبـس  نبا  هللادـبع  هچ  هک  تسنیا  مهم  یلو  تسا .  هدـشن  دـلوتم  زگره  ناشن 

هللا یلص  دمحم  ترـضح  اد  لو خـ ـ ـسر شور  هار و  نامه  بهذم  نیا  اریز  دوشیمن .  دراو  یللخ  نیرت  کچوک  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب 
زا هچنآ  رتکد « :  تسا .  هدـش  هتفرگ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نآر و  زا قـ یمالـسا کـه  تسا ،  يدـمحم  مالـسا  نیع  ملـسو و  هلآو  هیلع 
هک دندزیم  ار  وا  فرح  دـندرکیم و  يرای  ار  وا  يا کـه  هقرف  دوجو  أبـس و  نبا  تیـصخش  تابثا  - 1 تسا .  نیا  دیایم  رب  هتـشذگ  صوصن 

تسین لو  ـ بق لباق  تیئابس  مان  هب  يا  هقرف  دوجو  اما  ـه  تـشاد دو  ـ جو أبـس  نبا  هللادبع  هک  ضرفرب  هدنـسیون :  دراد . »  مان  تیئابـس  ـه  قرف ـن  یا
هب رهاظت  وا  هچرگ  دش  مالسا  یعدم  هک  دوب  يدوهی  يدرم  أبـس  نبا  - 2 ـر « :  تکد تسا .  هدماین  یمـسا  نینچ  يربتعم  باتک  چیه  رد  اریز 

كردـم مه  بلطم  نیا  هدنـسیون :  درک . »  یـشاپمس  نآ  ساسا  ـد و بـر  نام یقاب  شتیدو  ـ هی وا بـر  تسنیا کـه  تقیقح  اما  دو ،  ـ من مالـسا 
یسک نیلوا  وا  - 3 :» رتکد دنکیم .  لقن  دوخ  خیرات  رد  وا  زا  يربط  هک  تسا  وگغورد  رمع  نب  فیـس  زا  هدش  تیاور  هکلب  دراد  یتسرد نـ

كردم و ینتبم بـر  مه  بلطم  نیا  هدنـسیون :  درک . »  عارتخا  ار  مهیلع  هللا  ناوضر  هباحـص  رگید  رمع و  رکبوبا و  رب  نعط  تعدـب  هکدوب 
انمض درادن ،  دیدرت  کش و  وا  یئوگغورد  رد  سک  چیه  تسا و  وگغورد  یمیترمع  نب  فیس  زا  هدش  هتفرگ  هکلب  تسین  یتسرد  ساسا 

نب هللا  دـبع  ایآ  هک  دوب  نیا  مه  ام  لاؤس  ـم و  یدرک لقن  موس  هفیلخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  رب  نعط  رد  ـه  ـشئا نینمؤملا عـ ما  زا  ًالبق  ار  یبلطم 
ـن با یلع  ـل  یاضف باب  هبا  ـ حـص ـل  یاضف شخب  رد  حیحـص  رد  ملـسم  نینچ  هـم  أبـس . ؟  نب  هللا  دبع  زا  وا  ای  تسا  هدرک  يور  ـ یپ وا  زا  أبس 

مانشد بس و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تساوخ  ـد  عس زا  نایفـس ،  یبا  نب  ۀیواعم  هک  دنکیم  تیاور  ـث 4420  ید مالسلا حـ هیلع  بلاط  یبا 
نیرتگرزب هب  وا  دو  اهنت خـ هک  تسا  هدوب  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  تیئابـس  ـه  قرف لوا  دارفا  زا  ای  ـر  فن نیلوا  سپ  هک  تفگ  دیاب  الاح  دـهد . 

وا - 4 ـر « :  تکد درک .  یم  راداو  راک  نیا  هب  مه  ار  نارگید  هکلب  داد  یمن  مانـشد  بس و  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یباحص 
چیه هک  تسا  يرادخاش  ياهغورد  نآ  زا  ـر  گید نیا  هدنسیون :  تفگ . »  نخس  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ـر  یما تماما  زا  هک  دوب  یسک  نیلوا 

 . دریذپ یمن  ار  نآ  لد  روک  نابصعتم  زج  سک 

ص)  ) ربمایپ هفیلخ  نیلوا  یلع 

زرحم ادخ  لوسر  زا  دعب  مالسلا  ـه  یلع یلع  تماما  عامجا  لقع و  تنس و  نآرق و  رد  دو  ـ جو كراد مـ ـه و مـ لدا ق  ــ بط نا و  ـ یع ـ یـش ـر  ظن زا 
هب مه  اجنیا  ـد و  ننک هعجارم  دنناوت  یم  نایوج  قح  هک  میا  هتشون  البق  تسیچ ؟  عیشت  باتک  رد  ار  هلدا  نآ  زا  یـضعب  ام  تسا و  ملـسم  و 

ـم لـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  راو  ـ گرزب ربمایپ  مخ  ریدـغ  رد  - 1 مینک .  یم  اـفتکا  تنـس  لـها  ناردارب  بتک  زا  ثیدـح  ـد  نچ ـر  کذ
 . تسوا يالوم  یلع  متسه  وا  يالوم  نم  هکره  هالوم " )  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  دومرف ( :  هدو و  ـ من ـد  نلب ار  مالـسلا  ـه  یلع یلع  تسد 

ـم و تسه یلع  زا  نم  نم و  زا  یلع  يدعب " )  نمؤم  لک  یلو  وه  هنم و  انا  ینم و  ایلع  نا  دنومرف ( :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  - 2
هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  ـت  یب لها  نآر و  هک قـ نیلقث  فیرش  ثیدح  تسا 3 - نم  زا  دعب  نمؤم  ماما هـر  تسرپ و  رس  یلو و  وا 

تماما هب  طقف  هک  دنتـسه  رفن  هدزاود  نم  زا  دـعب  يافلخ  ثیداحا   – 4 دننکیم .  یفرعم  دوخ  زا  دعب  نیـشناج  ـه و  فیلخ ود  ناو  ـ نعب ملـسو 
لوسر تلز کـه  ـ نم فیر  ثیدح شـ - 5 تسا . قیبطت  لباق  نیعمجا  مهیلع  همالس  هللا و  تاولـص  راو  ـ گرزب نآ  موصعم  دنزرف  هدزای  یلع و 
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سیل ـه  نا الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوک  نأ تـ یضرت  اما  دو ( :  ـ مرف مالسلا  هیلع  یلع  باطخ بـه  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  اد  خـ
ـد عب ـه  کنیا رگم  یشاب  یـسوم  يارب  نوراه  لثم  نم  يارب  هک  یتسین  یـضار  ایآ  یتفیلخ " ) تنا  الا و  بهذأ  نأ  یغبنی  ّهنا ال  ّیبن ،  يدعب 

دوب یسک  نیلوا  وا  و  - 5 رتکد « :  یـشاب  نم  نیـشناج  وت  هکنیا  رگم  مورب  نم  تسین  راواز  ـ ـس یتسرد کـه  بـ ـد ،  یآ یمن  ير  ـ بمایپ زا مـن 
اب رتکد  هدنـسیون :  دوب . »  هدرک  لقن  تیدوهی  زا  ار  هلوقم  نیا  ـا  عبط تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یـصو  نینمؤملا  ریمادش  یعدم  هک 

بادهت گنس  تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ـر  بمایپ یصو  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  دقتعم  هعیـش  رگا  هک  دیوگب  دهاوخ  یم  نایب  نیا 
ـی متخ ترضح  دوخ  ار  انب  نیا  بادهت  گنس  نیقیرف  بتک  رد  هدراو  صوصن  ـق  بط هکیلاح  رد  تسا  هتشاذگ  أبـس  نبا  هللا  دبع  ار  انب  نیا 

وگغورد يور  ندرک  هایس  هیضق و  نیا  تابثا  يارب  رگید .  یسک  هن  تسا  هتشاذگ  ملس  هلآ و  ـه و  یلع هللا  یلص  ـی  فطـصم ـد  محم تبتر  مـ
 . مینک یم  لقن  تنس  لها  عبانم  زا  ثیدح  ود  یکی 

ص)  ) ربمایپ یصو  ع )  ) یلع

هیلع یلع  هب  نیبرقالا )  کتریـشع  رذـنا   ) هکراـبم هیآ  لوزن  زا  دـعب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ـر  بماـیپ راذـنالا :  مو  رد یـ راد  ثیدـح  - 1
ربمایپ ات  دـیامن  توعد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ماو  ـ قا مشاه و  ینب  نارـس  زا  دـنک و  هدامآ  یماـعط  هک  داد  ناـمرف  مالـسلا 
توبن زا  ارنانآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دش  فرـص  ماعط  دندش و  عمج  همه  یتقو  دـیامن .  غالبا  نانآ  يارب  ار  دو  تو خـ ـ بن

نم نیشناج  یـصو و  ردارب و  وا  دشاب ،  نم  ریزو  دناسر و  يرای  ترـصن و  ارم  رما  نیا  رد  هک  امـش  زا  مادک  ره  دومرف :  هداد و  ـر  بخ دوخ 
رضاح هک  در  مالعا کـ هدو و  ـ من تکرح  شیاج  زا  مالسلا  هیلع  یلع  دندوب  تکاس  هتخادنا و  ریزب  ار  اه  رـس  همه  هکیلاح  رد  دوب .  دهاوخ 
ّییصو یخا و  اذه  ّنا  دندومرف ( :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنک .  یناشف  ناج  ملس  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هار  رد  تسا 

وا زا  دیونـشب و  ار  وا  نامرف  سپ  دـشا  ـ بیم امـش  نایم  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  ردارب ،  یلع  ـن  یا اوعیطاو " )  هل  اوعمـساف  مکیف  یتفیلخ  و 
ادخ لوسر  زا  هد  ـ یرب زا  هد  ـ یرب ـن  با زا  يدایا  ـد  یعس یبا  زا  قا  ـ حسا یبا  زا  شر  ـ با ـه  ملـس زا  يزار  ـد  یمح نبا  ـد  محم  – 2 دینک .  تعاطا 

ره بلاـط " )  یبا  نب  یلع  یثراو  ییـصو و  نا  ثراو و  یـصو و  یبـن  لـکل  دومرف ( :  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
لاوحا رد  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  یتقو  ار  ثیدح  نیا  هتبلا  تسا .  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  ثراو  یصو و  دراد و  یثراو  یـصو و  ربمایپ 
تسین هقث  يزار  دیمح  ـن  با دمحم  دیوگیم " :  دشاب و  هدرکن  لقن  ارنآ  کیرش  هک  دهد  ـ یم لامتحا  هدومن و  بیذکت  دنکیم  رکذ  کیرش 

زا اهنیا  ریغ  نیعم و  نبا  يربط و  ریرج  نبا  يوغب و  مساقلاوبا  لبنح و  نب  دـمحا  هک " :  تسنیا  بلطم  نیا  زا  هدـش  هداد  هک  یباوج  اـما  " 
هتکن ـن  یا ـز بـه  ین یبهذ  دو  ـه خـ کنیا امک  دننکیم ،  تیاور  وا  زا  هدرک و  قیثوت  ار  يزار  دیمح  نب  دمحم  تنـس  لها  لیدـعت  حرج و  همئا 

یلص ادخ  لوسر  زا  يراصنا  بویا  ـو  با زا  ـد  نـس اب  ینار  ـ بط - 3 " دنکیم .  فارتعا  يزار  دیمح  نبا  دمحم  همجرت  رد  لادـتعالا  نازیم  رد 
ـه ثعبف كابا  مهنم  را  ـ تخاف ضرالا  ـل  هأ یلع  علطإ  ـل  جو هللا عـّز  نأ  تملع  امأ  همطاف  ای  دو ( :  ـ مرف هک  دـنک  یم  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

لها رب  درک  رظن  لاعتم  ـد  نوادخ هک  ینادیم  ایآ  ناج  همطاف  ایـصو " )  هتذـختاو  هکتحکناف  ّیلا  یحواف  کلعب  راتخاف  ۀـیناثلا  علطإ  مث  ًایبن 
ار ترهوش  نانآ  نایم  زا  ناـنآ و  رب  در  رظن کـ هرا  ـ بود دـینادرگ و  ثوعبم  ربماـیپ  ناونعب  هدومن و  باـختنا  ار  تردـپ  اـهنآ  نیب  زا  نیمز و 

نبا یلع  تیاصو  رب  هلاد  تایاور  هک  دنامن  هتفگ  ان  منیزگرب .  مدوخ  یـصو  ار  وا  منک و  جـیوزت  وا  هب  ار  وت  ات  درک  یحو  نمب  دـیزگرب و 
زیزع ناگدـنناوخ  میدوـمن .  اـفتکا  تیاور  دـنچ  نیمه  هب  راـصتخا  يارب  هک  تسا  روـصت  دـح  زا  شیب  بتارم  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا 

تایاور رد  نینچ  مه  و  تیاور ،  دنچ  ـن  یا رد  انمض  میدرک و  هدنـسب  تنـس  لها  بتک  رد  دوجوم  تایاور  لقنب  طقف  ام  هک  دندش  هجوتم 
نافنصم دنک ،  اعدا  رتکد  هکنیا  رگم  میدیدن  نایوار  هل  ـ مج رد  ار  أبس  نبا  هللا  دبع  مان  مالـسلا ،  هیلع  یلع  تیاصو  هدننک بـر  تلالد  رگید 

ارنآ وا  ـد کـه  ننک تیاور  يزیچ  دراد  ینعم نـ هنرگا  ـد و  نا هدوب  أبـس  ـن  با هللا  دـبع  نادرگاـش  ـه  مه تنـس  ـل  ها ناـظفاح  ناگدنـسیون و  و 
باوج ندـش  نشور  ندوب و  يرارکت  تلعب  هک  تشاد  ـز  ین يرگید  ياـه  هتفگ  تمـسق  نیا  رد  رتکد  نمـض ،  رد  تسا . !!!  هدرک  عارتخا 
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 . میدرک رظن  فرص  نآ  دقن  لقن و  زا  هتشذگ  بلاطم  زا  نآ 

ع)  ) تیب لها  ناوریپ  اهنت  نایعیش 

هراشا

ـت یب لها  نارادتـسود  ناور و  ـ یپ ام  ـط  قف هک  تسا  فور  ـ عم نا  ـ یعیـش ام  دز  رد نـ ع })  ) ـت یب لها  بهذـم  عیـشت و  مود –  لصف   : »} رتکد
 – تنس لها  ینعی  هماع –  زا  ام  يّربت  ـه  کنوچ تسا  راوتسا  ع )  ) تیبلها تبحم  رب  یلک  روطب  ام  ياعدا  ـه بـا  عیـش بهذ  ـ مو ـم ،  یتسه (ع )
هب مهیلع  هللا  ناوضر  رکبوبا  تنب  هشئاـع  نینمؤملا  ماو  هثـالث  ياـفلخ  هژیوب  هباحـص  زا  اـم  يرازیب  تسا ،  ع )  ) تیب لـها  تبحم  ș هب 

هتفرگ ياج   ، نز درم و  لهاج و  ملاع و  گرزب ،  کچوک و  زا  معا  نایعیش  همه  Ι Ġ نهذ و رد  هچنآ  تسا و  ع)  ) تیبلها تبحم  هناهب 
تیب لها  لاـبق  رد  هراومه  هکنیا  و   ! دـنا هتخیر  ار  ناـشنو  هدرک و خـ ملظ  ع )  ) تیب لـها  هب  ضر )  ) هباحـص هک  تسا  نیا  هدـش  هنیداـهن  و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ـد  عب تاجن  هار  اهنت  نایعیـش  ام  دزن  رد  - 1 هدنسیون :  دنا . »  هتشاد  هنامـصخ  يریگ  عضوم  (ع)
ـر ظن رگا  نیا  رب  انب  تسا ،  مزال  تباث و  نیقیرف  لوبق  دروم  نیلقث و  ـر  تاوتم ثیدـح  قبط  هک  تسا  راوگرزب  نآ  تیبلها  نآرق و  زا  يور  ـ یپ

یباحـص رظن  ام بـر  دزن  رد  تیب  لها  مالک  دریگب ،  رارق  داضتو  ضراعت  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  یکی  راـتفگ  اـب  هباحـص  زا  يدرف 
یفرعم میرک  نآرق  لدـع  ار  تیب  ـل  ها هدومن و  ناـنآ  هب  عوجر  هب  رما  ار  اـم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  اد  لو خـ ـ ـسر ار  ـ یز تسا ،  مد  ـ قم
راـظنا ءارآ و  رب  ار  ناراو  ـ گرزب نآ  ـر  یرقت لـعف و  لوـق و  هشیمه  هک  ـد  نتـسه یناـسک  مالـسلا  مهیلع  تیبـلها  ناور  ـ یپ سپ  تسا .  هدوـمن 

هکلب هدشن ،  نایعیش  ام  رصحنم بـه  مالسلا  مهیلع  تیبل  ـ ها نارادتـسود  اما  دننکن .  مدقم  زگره  نانآ  رب  ار  نارگید  دنرادب و  مدقم  نارگید 
اهنآ هب  مارتحا  میرکت و  هدیداب  دنراد و  هقالع  تبحم و  مالسلا  مهیلع  تیب  ـل  ها بـه  اهیباهو )  زج  هب  تنـس (  لها  بهاذم  ناوریپ  تیرثکا 

یتسود ياعدا  یـسک  ـر  گا تسا و  ندر  يوریپ کـ زا  معا  نتـشاد  تسود  یلو  دـنیامن .  یم  دای  لیلجت  اب  ناراوگرزب  نآ  زا  هدومن و  هاـگن 
تنـس لها  بهاذـم  يریـسفت  یهقف و   ، یتدـیقع  ، یثیدـح بتک  هب  هعجارم  اب  هتکن  نیا  تسین .  ناـنآ  زا  يور  ـ یپ شیاـنعم  دـنک  ار  تیبلها 

ما ـ مت رد  تسا  ـه  تفرگ بقل  ـث  یدـح ملع  رد  نینمؤملاریما  تنـس کـه  ـل  ها ـظ  فاح نیرتالاب  يراخب  لاثم  ناونع  هب  تسا .  دوهـشم  ـالماک 
کی تسا  هدوب  وا  ـر  ـصاعم هک  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  تسا و  هدرکن  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدح  کی  حـیحص 
لقن تیاور  تسا ،  هدرک  شیاتـس  ـف و  یـصوت ار  مجلم  نبا  هک  یجراخ  ناطح  ـن  با نارمع  زا  ـل  باقم رد  اـما  تسا  هدر  ـ کن لـقن  ثید  حـ

ام اهنت  میئوگیمن کـه  هتفگن و  تقو  چیه  نایعیـش  ام  سپ  دنادیم .  ادخ  تسا  هدرک  ادـیپ  دامتعا  یجراخ  تقاثو  اجک بـه  زا  الاح  دـنکیم ، 
ياـج دوشیم  نایعیـش  هب  رـصحنم  مالـسلا  مهیلع  تیب  ـل  ها بهذـم  ناوریپ  هکنیا  رد  اـما  سب  میتسه و  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نارادتـسود 

رتکد و زا  - 2 دـنیآ .  یمن  باسحب  تیب  لها  زا  ماد  چـیه کـ تنـس  لها  ـب  هاذـم هعبرا  همئا  هن  هناگ و  هس  يافلخ  هن  نوچ   ، تسین یکش 
يرازیب تنس  لها  زا  ای   ، مهنع هللا  یضر  ـه  باحص زا  نا  ـ یعیـش ـد  نک تباث  ـد کـه  نروایب دنتـسم  درو  کی مـ  ، میهاوخ یم  ناشنارای  مجرتم و 

و دو ،  یم شـ قالطا   ، ـد نا هدوب  تبحص  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  اد  لوسر خـ اب  هکیناسک  مامت  هب  ـه  باحص هملک  اریز  ـد  نشاب هتـسج 
دهد رارق  نعط  درو  یلک مـ رو  ـ طب ار  نا  ـ نآ ای  دیوجب ،  يرازیب  ـه  باحص مامت  زا  یناملسم  درادن  ناکما 

نایعیش رظن  زا  هباحص 

دنوادخ بـه دنتشاد  هنسح  لامعا  رگا  دنا ،  هدمآ  لئان  تبحص  فرشب  اهنت  دنتسه و  ناناملسم  ـر  گید لثم  هباحـص  هک  میدقتعم  نایعیـش  ام 
نیقفانم تافـص  باب  حیحـص  رد  ملـسم  دـنریگیم .  رارق  هذـخاؤم  باتع و  دروم  دزرـس  نانآ  زا  یهانگ  ـر  گا ـد و  نکیم اـطع  شاداـپ  اـهنآ 

قفانم رفن  هدزاود  نم  باحـصا  نایم  رد   : " دومرف هک  دـنکیم  لقن  ار  تیاور  نیا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ثیدح 4983 
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هدزاود نیا  زا  ندوب  رازیب  ایآ   " درزگب .  نزوس  خاروس  زا  رتش  هکنیا  رگم  دـش  ـد  نهاوخن تشهب  لخاد  زگره  اـهنآ  رفن  تشه  هک  دنتـسه 
دراد هزاجا   ، درک قدـص  وا  رب  یباحـص  مان  هکره  هکنیا  اـی  تسین . ؟  بجاو  دـنکیم  یفرعم  دوخ  باحـصا  ءزج  ار  اـهنآ  ـر  بماـیپ ـر کـه  فن

 ، تسا باحـصا  زا  نو  دنک چـ سفن  لتق  تسا ،  یباحـص  نوچ  دنک  لالح  ار  ادخ  مارح  مارح و  ار  ادخ  لالح  دنکب ،  دـهاوخب  يراکره 
اما دوشیم . ؟  هتفگ  یباحـص  نوچ  دزادنایب  هار  هنتف  بوشآ و  شیوخ  ماقم  هاج و  ظفح  رطاخ  دـنک و بـه  جورخ  نیملـسم  هفیلخ  ربارب  رد 

دشاب هکره  زا  تسا  هانگ  هانگ ،  هکیلاح  رد  دننادن .!!  هانگ  نانآ  اب  هطبار  رد  ار  هانگ  دننکن و  مه  دا  ـ قتنا دنیوگن و  چیه  نارگید  لباقم  رد 
 . دشاب هکره  تسا  راکهانگ  را  ـ کهانگ و 

تسا هباحص  صوصخم  داهتجا  ایآ 

تمصع هب  لئاق  مادک  چیه  ناینس  هن  نایعیـش و  هن  تفگ :  دیاب  هشئاع ،  نینمؤملا  ما  زا  هثالث و  يافلخ  زا  نایعیـش  يرازیب  اب  ـه  طبار رد  - 3
ربارب رد  هشئاع  نینمؤملا  ما  جورخ  اب  هطبار  رد  دوش کـه  لاؤس  تنـس  لها  زا  یتقو  و  دـننادیمن ،  موصعم  ارناـنآ  ـد و  نتـسین رفن  را  ـ هچ نیا 

ـر گا رجا و  ود  دشاب  بیصم  ـر  گا ـد  هتجم و  درک ،  اطخ  دوخ  داهتجا  رد  نینمؤملا  ما  ـد :  نیوگ یم  تفگ ؟  دیاب  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ـه باحـص زا  هد  نآ عـ هراـب  رد  امـش  رظن  دوـش : لاؤـس  رگا  مسق  نیمه  تسین ،  یجرح  وا  رب  سپ  تـشاد ،  ـد  هاوـخ رجا  کـی  ـد  نک اـطخ 
زا اهنآ  ًاملـسم  دـش و  یم  هدـید  مه  نینمؤملا  ما  ـر و  یبز هحلط و  تسد  اهنآ  نیب  رد  دنتـشاد و  تکرـش  موس  ـه  فیلخ لـتق  رد  هک  تسیچ ، 
مه دندرک  اطخ  دـندوب و  دـهتجم  اهنآ  دـنیوگیم :  دـندوب ، ؟  لیخد  نآ  تا  ـ مدـقم رد  ای  ـل  تق رد  ای  هک  دـندوب  رازیب  وا  راک  موس و  هفیلخ 

نداد تسد  زا  رطاخب  وا کـه  رـسمه  اـب  بش  ناـمه  رد  دـیناسر و  لـتقب  ار  هریون  نبا  کـلام  ارچ  دـیلو  نبا  دـلاخ  دوش :  لاؤس  رگا  نینچ 
و دراد ،  ار  رجا  کی  لقا  درک و ال  اطخ  دوخ  داهتجارد  دلاخ  هک  دنهدیم  باوج  ، ؟  دش رتسب  مه  دوب ،  تافو  هدـع  رد  رادازع و  شرهوش 

لوا ـه  فیلخ هک  دنهد  یم  باوج  درک ،  یم  رارصا  مود  ـه  فیلخ هکنیا  اب  درکن  يراج  دلاخ  رب  ار  دح  لوا  هفیلخ  ارچ  هک  دوش  هدیـسرپ  رگا 
یمن هرهب  یب  رجا  کی  زا  لقا  ـد و حـد  نا هدرک  اطخ  دوخ  داهتجا  رد  دح  يارجا  رب  رارـصا  رد  باطخلا  نب  رمع  ای  دح و  يارجا  مدـع  رد 

هللا یضر  مه  نایفس  یبا  ـن  با هیواعم  يارب  و  ـد ،  یئوگ یم  ـه  نع هللا  یضر  مه  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  امش  دو کـه  ـ ـش لاؤ  ـ ـس رگا  و  دننام . 
هک درادـن  مه  ناکما  تسا و  هتخیر  نیمزب  گنج  نآ  رد  ـر  فن ناراز  نو هـ دـنا و خـ هدـیگنج  مه  اـب  ود  نیا  هکیلاـح  رد  دـیئوگ ،  یم  هنع 

ارچ حـق امش  تسا و  لطاب  رب  وا  لباقم  فرط  امتح  سپ  ـد  شاب لطاب  مالـسلا بـر  هیلع  یلع  درادن کـه  ناکما  نوچ  دنـشاب و  قح  رب  ودره 
سپ درک  اطخ  دو و  دهتجم بـ هیواعم  هک  دنهدیم  باوج  دـینکیم ، ؟  میرکت  مارتحا و  هزاد  ـ نا کی  هب  دـینیب و  یم  مشچ  کی  هب  ار  لطاب  و 
بلاط وبا  ترضح  هک  ار  یباحص  نیلوا  امـش  هک  دوش  هتفگ  رگا  و  دراد .  ادخ  هاگـشیپ  رد  رجا  کی  ـه  یواعم ـر و  جا ود  مالـسلا  هیلع  یلع 

ترـضح ردام  ردپ و  امهیلع  هللا  مالـس  هنمآ  تر  ـ ـضح هللا و  دبع  تر  ـ ـضح رتالاب ،  هکلب  دـینک و  یم  شرفک  هب  مکح  دـشاب  مالـسلا  هیلع 
، ؟  دوشن ادـیپ  ناشنامیا  هب  نیقی  رگا  دوریم  اهنآ  رد  نامیا  لامتحا  القا  هکیلاح  رد  دـینادیم  رفاـک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  د  ــ محم
رگا مینک  یم  ناـنآ  رفک  هب  مکح   ، میراد تسد  رد  هک  ینیهارب  هلدا و  قبط  میدرک و  یـسر  رب  ار  صوصن  میدرک ،  قیقحت  مـا  دـنیوگیم : 

شنزرـس هن  اطخ  رطاخ  ار بـه  دـهتجم  تشاد و  میهاوخ  رجا  کی  لقا  دـش ال  نآ  اـب  فلاـخم  رگا  رجا و  ود  دوب  عقاو  اـب  قباـطم  اـم  مکح 
داهتجا دنناوتیم  تنـس  لها  طقف  هکنیا  ای  تسا  یباحـص  صوصخم  دا  ـ هتجا ایآ  ـم  ینک لاؤس  رگا  و  دوشیم .  باسح  راکهانگ  هن  دننکیم و 

ره هکنیا  ای  دننادب  رفاک  ار  راوگرزب  نآ  ردام  ردپ و  نینچ  مه  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روای  یباحـص و  ـن  یلوا و  دننک ، 
یم تسین .  یـصاخ  دارفا  هب  صتخم  تسا و  همه  يارب  دا  ـ هتجا هک  دـنهد  یم  باوـج  ًاملـسم  دراد . ؟  داـهتجا  هزاـجا  مه  رگید  ناملـسم 

جراـخ لاـح  ود  زا  ًاملـسم  مینک و  یم  رداـص  مکح  میراد  تسد  رد  هک  يا  هلدا  قبط  مه  اـم  دوب  دازآ  مومع  يارب  داـهتجا  یتقو  میئوگ : 
نیا رد  هک  میا  هدرک  اطخ  دوخ  داهتجا  رد  تشاد و یـا  میهاوخ  رجا  ود  تروص  نیا  رد  هک  درک  دـهاوخ  قباطت  عقاو  هب  ای  دو ،  ـد بـ هاوخن
یلو دـننک ،  یمن  هباحـص  زا  رفن  کی  یتح  رفک  هب  مکح  نایعیـش  یهگناو  میا .  هدـشن  بکترم  مه  یهانگ  میراد و  ار  رجا  کـی  تروص 
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 ، ـد ینک تواضق  دوخ  الاح  دنیامن .  یم  ـم  لس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یباحـص  روای و  نیلوا  بلاطوبا  رفک  هب  مکح  تنـس  لها 
لد و ـق عـ باطم تسا  هدش  رداص  وا  زا  هک  یهانگ  ـر  ثا رد  ـم )  یناد یم  ناملسم  ار  وا  هکنآ  زا  ـد  عب ـه (  باحـص زا  یـضعب  قسف  هب  مکح  ایآ 

باب رد  ـح  یحـص رد  يراـخب  تسا . ؟  دوجوم  وا  هراـب  رد  ناـمیا  لاـمتحا  هکیلاـح  رد  هباحـص ،  زا  ضعب  رفک  هب  مکح  اـی  تسا  فاـصنا 
ندـناوخ اب  رکبوبا  دومن و  بلط  لوا  هفیلخ  زا  ار  دو  ثرالا خـ مهـس  اهیلع  هللا  مالـس  ـه  مطاف یتقو  دـنکیم :  تیاور  ثیدح 6230  ضئارف 

نآ درک  مورحم  ثرا  زا  ار  وناب  نآ  دنرازگیمن  ثرا  دوخ  زا  دعب  ناربمایپ  دوب کـه  ـن  یا شنومـضم  درکیم و  لقن  ارنآ  شدوخ  هک  یثیدح 
یتقو دنکیم :  لقن  ثیدح 3304  ریـس  داهج و  باتک  حیحـص  رد  زین  ملـسم  درکن .  ملکت  وا  اب  دوب  هدنز  ات  هدومن و  بضغ  وا  رب  هردـخم 

ترـضح و  تفگن ،  نخـس  وا  اب  دوب  هدـنز  اـت  هدومن و  بضغ  وا  رب  وناـب  نآ  سپ  درک ،  عنم  ثاریم  زا  ار  ـا  هیلع هللا  مالـس  ـه  مطاـف رکبوبا 
ـن فد بش  رد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  تفای  تاـفو  نوچو  درک  یگدـنز  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ـد  عب هاـم  شـش  ار  ـ هز

هاـگیاج مدر  ـن مـ یب رد  دو  هد بـ ـ نز ـه  مطاـف مالـسلا تـا  هیلع  یلع  ـد و  ناوخ زاـمن  وناـب  نآ  رب  شدوخ  تخاـسن و  علطم  ار  رکبوـبا  هدو و  ـ من
هدرکن تعیب  هام  شـش  نآ  رد  وا  هکنیا  زا  مدرم  تشادن و  ار  صاخ  هاگیاج  نآ  رگید  ـه  مطاف ترـضح  تافو  زا  دعب  اما  تشاد ،  یـصاخ 

 ، دیایب اهنت  رکبوبا  هک  داد  ماغیپ  داتسرف و  وا  دزن  ار  یسک  رکبابا  اب  تعیب  يارب  ترضحنآ  سپ   ، دندرک یم  هاگن  راکنتسا  هدیدب  ار  وا   ، دوب
اهنآ زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ـه  کیناسک زا  ـد  نرادن قح  نایعیـش  ایآ  نیا  رب  انب  تشاد .  تهارک  هسلج  نآ  رد  رمع  رو  ـ ـضح زا  نو  چـ
هزانج زا  ـ من عییـشت و  رد  ار  ـا  هنآ شرـسمه  تیـصو  ـق  بط ـز  ین مالـسلا  ـه  یلع یلع  و  ـه ،  تفگن نخـس  اهنآ  اب  دو  رمع خـ رخآ  ات  هدرک و  رهق 

نیا هابتشا ،  ضرف  رب  اریز  ، ؟  دننک يرازیب  نالعا  تسا ،  هدومن  عونمم  تعیب  هسلج  رد  ار  یـضعب  روضح  و  هدادن ،  تکرـش  هزاجا  ـه  مطاف
 . سب تسا و  داهتجا  رد  ياطخ  طقف  راک 

ع)  ) تیبلها هب  هباحص  زا  یضعب  ملظ 

تیبلها هب  هباحـص  همه  ـد  نک اعدا  هک  دوشیمن  ادـیپ  هعیـش  رفن  کی  مه  زاب  مالـسلا  ـم  هیلع تیب  لها  هب  هباحـص  ملظ  اب  ـه  طبار رد  اـما   – 4
هیلع یلع  دـض  هیواعم  ماـیق  جورخ و  اـیآ  درک .  راـکنا  ناوتیمن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  ار  هباحـص  زا  یـضعب  ملظ  یلو  دـندرک ،  ملظ 

خیاشم زا  هک  هبیـش  یبا  نبا  دنا .  هدرک  ملظ  تیبلها  هب  باحـصا  زا  یـضعب  سپ  تسین ؟  باحـصا  زا  هیواعم  ایآ  و  تسین ؟  ملظ  مالـسلا ، 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  یتقو  دنک :  یم  تیاور  دوب  ـر  مع هدر  دازآ کـ هک  ملـسا  شردپ  زا  دیز  ملـسا و  نب  دیز  زا  دوخ  دنـسب  تسا  يراخب 
هللا یلص  ادخ  لو  ـ سر ـر  تخد ـه  مطاف ـه  ناخ رد  ریبز  یلع و  تفرگ ،  تعیب  مدرم  زا  تفالخ  يارب  رکب  یبا  تفر و  ایند  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و 
يا تفگ " :  هدـیناسر و  همطاف  هب  ار  شدوخ  دیـسر ،  رمع  هب  ربخ  یتقو  دـننکب ،  دـیاب  هچ  هک  دـندرکیم  هروشم  مه  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
عمج اج  نیا  تعامج  نیا  رگا  مسق  ادخب  نادب ،  ار  نیا  اما   ، مرادیمن تسود  وت  هزادنا  هب  تردـپ  زا  دـعب  ار  سک  ـچ  یه ادـخ  لوسر  رتخد 

هحلط و اجنآ  رد  و  دمآ ،  یلع  لزنم  هب  باطخ  نبا  رمع  دنک کـه  یم  تیاور  يرگید  دنـس  اب  زین  يربط  دز .  مهاوخ  شتآ  ار  هناخ  دنو  شـ
تـسد رد  ار  شریـشمش  ـه  کیلاح رد  ـر  یبز ـد ،  یو ـ ـش جراخ  تعیب  يارب  ای  ـم  نز یم  شتآ  ار  هناخ  ای  مسق  ادـخ  هب  تفگ  سپ  ـد  ندوب ـر  یبز

دیایب هک  یلع  لابند  داتسرف  رکبوبا  هک  ـد  نک یم  لقن  دنس  اب  يرذالب  دنتفرگ .  وا  زا  ار  حال  هدومن و سـ هلمح  وا  هب  سپ  دمآ  نوریب  تشاد 
هد و ـ ید هناـخ  هزاورد  مد  ار  وا  همطاـف   ، دـمآ یلع  هناـخ  هب  تشاد  تسد  رد  هلیتـف  هکیلاـح  رد  ـر  مع سپ  درکن ،  تعیب  وا  دـنک و  تعیب  و 
رد ـر  یبز سابع و  یلع و  هک  دنکیم  تیاور  هبر  دبع  نبا  یلب .  تفگ :  ینزب ، ؟  شتآ  ارم  هناخ  رد  یهاوخیم  ـا  یآ باطخ  رـسپ  يا  تفگ : 

هداتـسرف سپ (  گنجب  نانآ  اب  ـد  ند ـ ماین ـر  گا تفگ :  داتـسر و  اهنآ فـ لاـبند  ار  یـسک  رکبوبا  هکنیا  اـت  دـندوب ،  هتـسشن  همطاـف  هناـخ  رد 
 : تفگ ینزب ؟  شتآ  ار  ام  ـه  ناخ یهاوخیم  تفگ :  هدـید  ار  وا  همطاف   ، دـنزب شتآ  اهنآ  رب  ار  هناخ  ات  تفر  ار گـ شتآ  زا  ـه  لعـش رکبوبا ) 
هک دـنک  یم  تیاور  روهـشم  خروم  ادـف  وبا  رکبوـبا .  اـب  ـت  عیب ینعی  ـد ،  نا هد  ـ ـش ـل  خاد تما  ـه  چنآ رد  دـیوش  لـخاد  هکنیا  ـر  گم یلب ، 

شتآ ار  هناخ  تشاد تـا  دوخاب بـر  شتآ  يراد  ـ قم رمع  دـیوگیم :  دـعب  گنجب .  اـهنآ  اـب  ـد  ندـماین تعیب  ارب ي  ناـنآ  رگا  تفگ :  رکبوبا 
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هدوب دـیدهت  کی  طقف  ـر  گا یتح  اهنآ (  هناخ  ندـینازوسب  امهیلع  هللا  مالـس  ـه  مطاف یلع و  ـد  ید ـ هت ایآ  ـم :  ینک یم  لاؤ  ـ ـس الاح  و  دـنزب . 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  هب  ملظ  ـد  ندو رادازع بـ نانآ  ملـس کـه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  اد  لوسر خـ تافو  لوا  ياـه  زور  رد  مهنآ  دـشاب )

. ؟  دوش یمن  باسح 

؟  تسیک یبصان 

زا میرادهگن ،  غاد  ار  مدرم  ـف  طاوع تاساسحا و  هکنآ  يارب  هشیمه  میهد و  بقل  بصاون  ارنانآ  ام  هک  دیامنیم  یعیبط  یلیخ  اذل   :» رتکد
میزیرب کشا  میناوخب و  هضور  مینک و  هلان  ع )  ) نیسح ماما  ـه  نامولظم تدا  ـ هش زا  و  ـم ،  ینارب ـن  خس نا  ـ یعیـش و  ع )  تیب (  لها  تیمولظم 

لها یبصان و  نیب  قرف  زو  ـ نه تسا ،  هدومن  يرپس  فرشا  فجن  هیملع  هزوح  رد  ار  لاس  هک 70  امن  دهتجم  رتکد  هکنیا  لثم  هدنسیون :  «. 
ـه تشاد توادع  ـن  یعمجا مهیلع  هللا  مالس  راهطا  تیبلها  هک بـا  یناسک  زا  دنا  ترابع  نایعیـش  ام  دزن  رد  یبصان  تسا .  هتفرگن  دای  ار  تنس 

نانآ تساجن  رفک و  هب  مکح  زین  یمالـسا  قر  رگید فـ ـه  کناـنچ مینادـیم  سجن  رفاـک و  ار  یبصاـن  اـم  دـنهدیم .  مانـشد  بس و  اـهنآ  هب  و 
لها اب  جاودزا  تسا  مرتحم  نانآ  سومان  لام و   ، ناج نوخ ،  هک  مینادیم  دو  نا خـ ـ ملـسم نار  ـ هاوخ ناردارب و  ار  تنـس  ـل  ها اما  دننکیم . 

 . تسا تنس  لها  زا  ریغ  یبصان  هک  دناسر  یم  دوخ  نیا  مینادیمن و  زیاج  ار  یبصان  اب  هکیلاح  رد  مینادیم  زیاج  ار  تنس 

؟  دنا هدش  تیذا  هدرب و  جنر  دوخ  نایعیش  زا  ع )  ) تیبلها ایآ 

لوا تمسق 

مهیلع هللا  تاولـص  تیبلها  هک  ـد  نیاـمنیم تباـث  دـننکیم و  ناـیب  يرگید  هنوگب  ار  تقیقح  میراد  تسد  رد  هک  يربتعم  بتک  اـما  رتکد « : 
دنا و هدروآ  ناش  رـس  رب  اهتبیـصم  هچ  ـد و  ندرک یم  راتفر  ـه  نوگچ تیب  لها  اب  نیتسخن  نایعیـش  دـندربیم و  جـنر  ناش  نایعیـش  زا  هنوگچ 

هتـشادن ساپ  ار  نانآ  تمرح  هدیدرگ و  نانآ  تداهـش  ثعاب  ـه و  تخیر ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نو  یناسک خـ هچ  هک  دننک  یم  نشور 
تـسا یلاؤس  ـم  یئوگیم اجنیا  هچنآ  اما  داد  میهاوخ  شدوخ  ياج  رد  دنک  یم  لقن  بتک  زا  رتکد  هک  ار  هچنآ  باوج  ام  هدنـسیون :  دنا . » 

نشوجلا و يذ  نب  رمـش  ـد ،  عـس نب  رمع  نینچ  مه  دا و  ـ یز نب  هللادیبع  هیواعم ،  نب  دیزی  ایآ  دنهد .  باوج  شناتـسدمه  رتکد و  دیاب  هک 
هاپـس هدـنامرف  ریما و  دنتـشاد و  تسد  مالـسلا  ـه  یلع نیـسح  ماما  ـل  تق رد  و  ـد ،  ندوب البرک  رد  اهنیا کـه  ـر  یغ يد و  ـ نک ثعـشا  نب  ـد  محم

هب ًاحالطصا  هک  دنتسه  یناسک  زا  اهنیا  همه  ًاملسم  دنا .  هدوب  هعیش  اهنیا  هک  هتفگ  هن  یسک  نوچ  دندوب ؟  بهذم  مادک  ناوریپ  زا  دندوب ، 
نشور يارب  دنا ،  هداد  هز هـم  ـ یاج ناشیارب  هکلب  ـد  نا هدرکن  مو  ـ کحم ار  اهنیا  اهنت  هن  تنـس  لها  ياملع  دوش و  یم  هتفگ  تنـس  لها  اهنآ 

ار يا  هد  دعس عـ نب  رمع  دیسر  تداهش  هب  ع )  ) نیـسح ماما  یتقو   : " دیوگیم ریثا  نبا  مینکیم .  افتکا  هراشا و  درو  کی مـ هب  بلطم  ند  شـ
تنس ـل  ها ياملع  قو  ـ ثو درو  ترارش مـ همه  نیا  اب  مدآ  نیا   " دننک .  لاماپ  ار  نیسح  ماما  ندب  دنوش و  اهپـسا  راو بـر  ـ ـس داد کـه  نامرف 

هقث و ، یندم صاقو  یبا  نب  دعس  نب  رمع  میناوخیم " :  تاقثلا  ۀفرعم  باتک  رد  دننک .  یم  دامتعا  وا  ـل  قنب هدر و  لقن کـ تیاور  وا  زا  هدوب 
دعب  " دیناسر .  لتقب  ار  نیـسح  ماما  هک  تسا  یـسک  وا  دننکیم و  لقن  وا  زا  مدرم  دنکیم و  لقن  یثیداحا  شردپ  زا  وا  ، تسا نانیمطا  دروم 

نکاس صاقو  یبا  نب  دعـس  نب  رمع   : " دسیونیم بیذـهتلا  بیرقت  رد   " دوبن .  لتق  رـشابم  دوب و  رکـشل  ریما  وا  : " دـیوگیم باتک  بحاص 
اب هطبار  رد  يزم   " دندرک .  شنزرس  دیگنج  نیسح  اب  هک  یهاپس  رب  شندوب  ریما  رطاخب  ار  وا  اما  دوب ،  وگتسار )  رایـسب   ) قودص هفوک و 

دعس شردپ  زا  وا  دشابیم .  دعس  نب  رماع  ردارب  هفوک و  نکاس  یندم  صفحوبا  يرهز  یشرق  صاقو  یبا  نب  ـد  عس نب  رمع  دیوگ :  یم  وا 
لقن تیاور  وا  زا  هدیبع  نب  دعس  یلولس و  میرم  نب  ـد  یزی شرسپ و  میهاربا  و  دنک ،  یم  لقن  تیاور  يرد  ـد خـ یعـس یبا  صاقو و  یبا  نب 

 "  . تسا قوثو  نانیمطا و  دروم  یعبات و  وا  ـد و  یناسر لتق  هب  ار  نیسح  ماما  هک  تسا  یسک  دعـس  نبا  دیوگیم " :  هک  اجنآ  ات   " دننکیم . 
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زج ار  نانآ  منک  اد  ار جـ مدوخ  نایعیـش  رگا   { " فازگ فـال و  ع – )  ) نینمؤملا ـر  یما يأر  ع – )  ) تیب لـها  هاگدـید  زا  عیـشت   : » } رتکد
مهاوخن صلاخ  رفن  کی  رفن  رازه  زا  ـم  نک ناشلابرغ  رگا  ینادترم و  زج  منک  ناشناحتما  رگا  تفای و  مهاوخن  ینایاتـس  دوخ  نانز و  فال 

تسا هدش  ـل  قن مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  هکلب  هدشن  ـل  قن مالسلا  ـه  یلع یلع  زا  ـت  یاور الوا  هد :  ـ نسیون یفاکلا 8/338 . »  ۀضور  تفای " 
یبا ) هملک زا  دار  هک مـ هدـیمهفن  دراد  ار  داـهتجا  عیـشت و  ياـعدا  هک  رتـکد  يا  ـ قآ تسا  هدـمآ  نسحلا ) یبا   ) هـملک تـیاور  رد  نوـچ  اـما 
اریز  ، تسا فیعض  يدنس  رظن  زا  ثیدح  ایناث  مالـسلا .  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هن  تسا  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تایاور  رد  ( نسحلا

یقیثوـت ـچ  یه هک  ـد  نراد دو  ـ جو یطـساو  رکب  نب  یـسوم  یفدـص و  هللا  ـد  بع میهاربا بـن  یملید و  يرـصب  نامیلـس  نـب  دـمحم  ـد  نـس رد 
رد ـت  یاور ـد ،  نس تحص  ضر  رب فـ یهگناو  درادن .  يرابتعا  ثیدح  نیا  رب  انب  تسا ،  هدش  مه  فیعضت  نامیلـس  نب  دمحم  هکلب  دنرادن 
هب تبحم  رد  اهنت  اعدا  نیا  اما  دننکیم  عیشت  ياعدا  هکیناسک  دنرایسب  ار  ـ یز دشابیم ، اهنآ  ناتسود  تیب و  لها  نایعیـش  نیب  قرف  نایب  دد  صـ

یلو دننکیم  یفرعم  هعیش  ار  دوخ  هک  ناشنارای  ریاس  مجرتم و  رتکد و  ياقآ  نیمه  ـل  ثم نانآ ،  زا  يوریپ  رد  هن   ، تسا مالسلا  هیلع  تیبلها 
یمن مدو و  ــ هدیدن ب ار  امش  شاک  درورپ ! زان  نادرخ  مک  يا  درم  تروص  هب  نادر  يا نـه مـ  !{ " نود مدرم  امـش   : » } رتکد دنتـسین .  هعیش 

نوخرپ امـش  تسد  زا  ـم  لد کـه   ! داناریمب ناتیادخ  ترـسح  هودنا و  نآ  درواتـسد  دو و  تماد بـ یئا نـ ـ نـشآ نیا  نایاپ  ادـخ  هب  هک  متخانش 
ار بـه را  کـ مبناج ،  يراذگورف  ینامرفان و  اب  ـد و  یز ـ یریم مماک  هب  هودنا  هعرج  یپایپ  هک  نود  مدرم  امش  ـم  شخ لامالام  ما  هنیـس  و  تسا ، 

هتـشر رـس  دنربن  نامرف  هک  ارنآ  اما   ......... دنادیمن گنج  ملع  اما  تسا  ریلد  بلاطوبا  رـسپ  دیوگیم  شیرق  هک  اجنآ  ات  دیزیمآ  یم  رد  هـم 
زیچود دیراد و  ـز  یچ هس  هک  ما  هدش  امش  راتفرگ  {" نود مدرم  امش   } يدیهش همجرت  هبطخ 27  ۀغالبلا  جهن  تسا "  نوریب  شتسد  زا  راک 

الب ماگنه  هب  هن  گنج و  زور  رد  دیناگدازآ  ان  انیب  ياه  مشچ  اب  دـیناروک  ایوگ  ياهنابز  اب  ـد  یناگنگ او ،  ـ نـش ياهـشوگ  ابدـینارک  دـیرادن 
هبطخ 97 ۀغالبلا  جهن  دیاشگ " یم  ار  دوخ  ياهنار  نایم  نداز –  تقو  هک   – نز نوچ  دیراذگاو  ار  بلاط  یبا  رسپ  ....... گنرکی ناردارب 

دنک هدافتسا  هعیش  دض  نآ بـر  زا  دیایب و  امن  ـد  هتجم رتکد  هک  هد  ـ ـشن هدرب  هعیـش  زا  یمان  تالمج  نیا  رد  هدنـسیون :  يدیهـش . »  همجرت 
رطاـخب ار  اـهنآ  هداد و  رار  تمـالم قـ درو  ار مـ هفوک  شترا  ترـضح  هک  تسنیا  دوش  یم  هدـید  قوف  ثید  رد حـ يدروـم کـه  اـهنت  هکلب 

تنـس لـها  اـهنآ  همه  رگا  تسا و  لـبق  ياـفلخ  هرود  زا  هد  ـ ناـم یقاـب  شترا  هفوک هـم ،  شترا  تسا .  هدومن  خـیبوت  يرورپ  نت  یلبنت و 
ـد، ننک يراشفا  دوخ پـ ياعدا  رب  شنارادـفرط  رتکد و  هچنانچ  دـندوب و  تنـس  لها  زا  اهنآ  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  کـش  نود  دـندوبن بـ
 ، دوشیم اهنآ هـم  لماش  تیاور  نیا  هک  دندوب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  رگا  دندوب  اجک  نامزنآ  رد  تنـس  لها  سپ  هک  مینک  یم  لاؤس  هاگ  ـ نآ

و تسا ،  نیراد  یهایسور  ببس  دو  نیا خـ هک  دندیگنج  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  دندو و  هیوا بـ ـ عم اب  ای  سپ  دندوبن ،  ترـضحنآ  اب  رگا  و 
 . دروشب لطاب  رب  دنک و  عافد  قح  زا  هک  دراد  ـه  فیظو نا  ـ ملـسم ناسنا  اریز  دنتـسه  مرجم  تروص  نیا  رد  زاب  هک  دندوبن  مادـک  چـیه  اب  ای 

نانخس ناشیا  دندرک  ـت  نایخ رد و  يو غـ ـد و بـه  ندیـشک تسد  ناشیا  تیا  ـ مح زا  نا  ـ نآ دو کـه  ـن بـ یا ینانخـس  ـن  ینچ هز  ـ یگنا رتکد « : 
بطاخم نانخـس  نیا  رد  هک  دـش  مولعم  تشذـگ  هک  ینایب  اب  هدنـسیون :  تسا »  زیگنا  تربع  اعقاو  هک  هدومرف  ناشنایعیـش  هراب  رد  يدایز 

يرگید بلاطم  درک  لقن  هچنآ  زا  ـر  یغ رتکد  رگا  نمـض  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  باتع  باـطخ و  دروم  هفوک  شترا  هکلب  دنتـسین  ناـیعیش 
سانـشناور (ع – ) نسح ما  ـ ما يأر   : » } رتـکد دـمآ .  نادـیم  هب  فازگ  فـال و  اـب  تشادـن  يزیچ  نوـچ  درک و  یم  هئارا  اـنیقی  تشادـیم 

نم نتـشک  یپ  رد  هکیلاح  رد  دننم  نایعیـش  هک  دنا  یعدـم  اهنآ  منیب ،  یم  ـر  تهب اهنیا  زا  مدو  يارب خـ ار  هیواعم  نم  مسق  ادـخب  ـق " } فو مـ
تـسا نیا  زا  رتهب  منک  تظافح  ار  ما  هداو  ـ ناخ ـم و  نوخ ـم و  یایب را  ـ نک ـه  یواعم اب  ـم  ناوتب رگا  مسق  ادـخب  دـنراد  نم  لام  هب  مشچو  دنتـسه 

داد و ـد  نهاوخ وا  لیوحت  ناشدوخ  تسد  اب  هدـنز  ارم  اهنیا  مگنجب  ـه  یواعم اب  ـر  گا دـنگوس  ادـخب  دوش ،  عیاض  ـم  تیبلها دنـشکب و  ارم  هک 
 : هدنسیون یسربط ج2ص10 .» جاجتحا  دنشکب " ارم  تراسا  رد  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  منک  حلـص  هیواعم  اب  دنمتزع  رگا  دنگوس  اد  ـ خب زاب 
هک دـنکیم  موکحم  ار  یناسک  ترـضح  هکلب  تسین  ـه  عیـش مذ  رد  تیاور  نیا  ایناث  درادـن و  لـصتم  دنـس  نوچ  تسا  هلـسرم  تیاور  ـالوا 

اهنآ تسا (  صخشم  حضاو و  الماک  مالسلا  هیلع  ما  ـ ما راتفگ  رد  هکنانچ  ـد ،  ندوب هیواعم  ناسوساج  راک  ریز  هدیمان و  هعیـش  ار  ناشدوخ 
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تمسق نیا  هب  ـر  گا دندرکیم و  عیشت  ياعدا  هکلب  دندوبن  هعیش  اهنآ  سپ  دنتـسه ) نم  نتـشک  یپرد  هکیلاحرد  دننم  نایعیـش  هکدنا  یعدم 
هجو تـ داد )  ـد  نهاوخ وا  ـل  یوحت ناشدو  تسد خـ اب  هد  ـ نز ار  ـا مـ هنآ ـم  گنجب ـه  یواعم رگا بـا  دـنگوس  ادـخب  مالـسلا (  هیلع  ماـما  مـالک  زا 

مالسلا هیلع  ما  ـ ما رب  ار  يراک  هبرض  هک  دنتشگ  یم  یتصرف  لا  ـ بند دندوب و  هیواعم  نارودزم  نانآ  هک  دوش  یم  ـح  ضاو بلطم  الماک  دو  شـ
ـل ها راگزور  نآ  رد  سپ  دندرکن  يرای  نایعیش  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  رگا  هک  تسا  حرطم  اجنیا  زاب  یلبق  لاؤس  اثلاث  و  دنزاس ،  دراو 
ع)  ) ـن یسح ماما  يأر  ـر { « :  تکد دندوب .  هتفرگ  رارق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ـد  نزرف ـل  باقم رد  ار  ـد و چـ ندوب ـا  جک تنس 
ـد نشاب ـز  یوآرد رگیدکی  اب  هکنیا  ات  ناشقر کـن  ـ فتم هور  نید گـ ـ نچ يداد بـه  تلهم  یتدم  ات  نانآ  هب  رگا  اراگدرورپ !  ـر" }  یخ ياعد  – 
ار ام  هتشاد و  اور  ملظ  ام  رب  اما  دننک  نامترصن  ـه  کدندناوخ ارف  ار  ام  نانآ  ار  ـ یز نادر  ـ گم دو  ـ نشوخ نانآ  زا  ار  نا  ـ شروما يا  ـ یلوا ـز  گره و 
دـیتفرگ و راـک  هلجع  زا  ءابدـلا )  ) هدـنرپ نوچمه  تعیب مـا  رد  امـش  ـا  ما تو " } ـ غاـط ـن بـر  یرفن  . } دـیفم ص 241 زا  داشرالا  دنتـشک "
تما و ـن  یا ياـه  توغاـط  رب  داـب  يدوباـن  تکـاله و  نیرفن و  سپ  دیتسکـش  ار  ناتدـهع  هلـصافالب  دـیدش و  هدز  باتـش  هناورپ  دـننامه 

ادخ تنعل  ناه  دیشک  یم  دیراذگیم و  راوخ  ار  ام  دیراد  هک  مه  امش  ـد و  ندر ـ پس یشو  ـ مارف ار بـه  با  ـ تک ـه  کینانآ ـر و  گید ياه  یهورگ 
هللا ـد  یبع ـر  ما ار کـه بـه  دیزی  رکشل  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  الوا   : هدنـسیون یسربط ج9ص42 .»  جاجتحا  " داب نارگمتس  رب 

شنزرس تمالم و  دندرک ،  هرـصاحم  ار  شنارای  وا و  البرک  رد  دنوش و  هفوکب  ترـضح  نآ  دورو  عنام  ات  دندرک  تکرح  ـه  فوک زا  دا  ـ یز
نبا رکشل  رد  هک  دندربیم  مان  ار  هعیـش  رفن  دنچ  لقا  باتک حـد  ـم  جرتم ای  رتکد  دوب  بوخ  ایناث  درب .  یمن  هعیـش  زا  یمان  چیه  ـد و  نک یم 

ساسا یب  ماهتا  کی  ـط  قف هیضق  ـن  یا هک  ـد  نتسناد یم  مه  اهنآ  دوخ  نوچ  اما  ـد  نا هتشاد  رار  مالسلا قـ هیلع  نیسح  ماما  ـل  باقم رد  ـد و  عس
ناهدـنامرف ارما و  ءزج  البرک  رد  مسیونیم کـه  ار  تنـس  لها  زا  ـر  فن دـنچ  مسا  ام  یلو  دـندرک .  اـفتکا  تمهت  ناـمه  رکذ  هب  سپ  تسا ، 

نب دیزی  - 5 ثعشا .  نب  سیق  - 4 یعبر .  نب  ثبش  - 3 صاقو .  یبا  نب  دعس  نب  رمع  - 2 هیبا .  نب  دایز  نب  هللادیبع  - 1 دندوب .  دیزی  رکشل 
نشوجلا يذ  نب  رمش  - 10 رجبا .  نب  جاجح  - 9 یمیمت .  رمع  نب  دـمحم  - 8 میور .  نب  دیزی  - 7 يدـیبز .  جاجح  نب  رمع  - 6 ثراح . 

نب کلام  - 15 یفعج .  فوتحلا  یبا  - 14 يدبع .  ةرم  نب  ذقنم  - 13 يدسا .  لهاک  نب  ۀلمرح  - 12 یعخن .  سنا  نب  نانس  - 11 يدارم . 
-20 یمیمت .  کیرش  نب  ۀعرز  - 19 هللا .  میت  نب  بعک  نب  رحب  - 18 یفعج .  ریذن  نب  معثق  - 17 یفعج .  نمحرلادبع  - 16 يدنک .  رسن 

ماـن ار  يرتـشیب  دار  ـ فا ـد  یـشک یمن  ازاردـب  ثحب  رگا  و  میمت .  نب  نیـصح  - 22 یحبـصا .  دـیزی  نب  یلوخ  - 21 يرم .  بهو  نـب  حـلاص 
تالمج رگید  رتکد  شاکیا  و  دندیگنج ؟  یم  یک  اب  دندرکیم و  هچ  دعس  نبا  هاپس  رد  دندوب  تنـس  لها  ءزج  هک  دارفا  نیا  ایآ  میدربیم ، 

نشور حیضوت و  يارب  اما  میتخانـش .  یم  رتبوخ  ار  نانآ  ات  درکیم  همجرت  مه  مجرتم  درکیم و  لقن  دیفم  خیـش  داشرا  باتک  زا  ـز  ین ار  ماما 
نم دینک کـه  یم  کش  ایآ  نم   ، راتفگ رد  دـیراد  کش  امـش  رگا  دـندومرف " :  مالـسلا  هیلع  ماما   ، مینک یم  ـه  مجرت ارنآ  ام  بلطم  ند  شـ

 ، ـا مش رب  ياو  دو  یمن شـ هد  ـ ید نم  زا  ریغ  يربمغیپ  رتخد  رسپ  برغم  قرشم و  نیب  رد  هک  مسق  ادخب  سپ   ! متـسه امـش  ربمغیپ  رتخد  رـسپ 
هدومن دراو  امش  رب  یمخز  ای  ما  هدرک  دو  ـ بان ار  امش  زا  یلام  ای  دیشکب ،  وا  ياج  هب  ارم  دیهاوخ  یم  ما کـه  ـه  تـشک ار  ـا  مـش زا  یـسک  ـا  یآ

ثبش يا   : " دندز ادص  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنتفگن  يزیچ  باوج  رد  نانآ  نوچ  دینک "و  صاصق  دیریگب و  ماقتنا  دیهاوخ  یم  هک  ما 
هدش هتخپ  هدیـسر و  ام  يا  هویم هـ دیتشو کـه  ـ نن نم  يارب  امـش  ـا  یآ ثراح  نب  ـد  یزی يا  ثعـشا  نب  سیق  يا  رجبا  نب  راجح  يا  یعبر  نب 

زا تـو اما  یئوگیم ؟  وت چـه  میناد  یمن  ام   : " تفگ ثعشا  نب  سیق  ماگنهنآ  رد   " باتشب ام  يوس  هب  سپ  ـد ،  نتسه هدامآ  وت  رکـشل  دنا و 
ـر و یخ نانآ  اریز کـه  دنـسریم ) فانم  دـبع  هب  مشاه  ینب  اب  ـه  یما ینب  نو  چـ يراذ (  تیاهومع بـگـ رـسپ  نامرف  ـر بـر  ـس ـم کـه  یهاوخ یم 

مزیرگیم امش  ربارب  زا  نامالغ  نوچ  مریزپیم و نـه  تلذ  هن  دنگوس ،  ادخب  نـه   : دندومرف " مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  ـد "  نهاوخ یم  ارت  حالص 
تیاکـش هک  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ـد کـه  ـش دیهاوخ  هجوتم  انیقی  دـیراذگب  در  لقن کـ ـر  تکد هک  یتالمج  رانک  رد  ار  تالمج  نیا  رگا  "  . 

ـد نتـسه رـصم  دوخ  ياعدا  رد  هچنانچ  ـم کـه  یهاوخ یم  وا  نارای  رتکد و  زا  اج  نیمه  تسا .  هتفگ  نخـس  هنوگ  نیا  نانآ  اب  ارچ  هتـشاد و 
هکد ـ نسیونب ار  تنس  لها  زا  رفن  کی  مان  لقاال  ای  دشاب  هدوب  دعس  نبارکشل  رد  هک  دننک  هئارا  كردم  رکذ  اب  ار  ـه  عیش ـر  فن کی  مان  ـط  قف
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زور هک  ار  مالسلا  ـه  یلع ماما  فور  ـ عم ـه  لمج نیا  مجرتم  رتکد و  ارچ  اثلاث  دشاب .  هدیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باکر  رد 
رگا نایفس ،  یبا  لآ  نایعیش  يا  امشرب  ياو  دندرکن "  لقن  تسا  هدمآ  مه  تنس  لها  بتک  رد  ـد و  ندومرف شنانمـشد  هب  باطخ  اروشاع 
هعیـش نانآ  رگا  دـینکن .  شومارف  ار  یبرع  تیـصاخ  يوخ  دیـشاب و  درمناوج  نات  يایند  رد  لقاال  دیـساره  یمن  تمایق  زا  دـیرادن و  نید 

یبوخب كاـن  درد  نانخـس  نیا  رتکد « :  دـناوخیم . ؟  نایفـس  یبا  لآ  هعیـش  ار  اـهنآ  مالـسلا  هیلع  ماـما  ارچ  دـندوب  مالـسلا  مهیلع  تیبـلها 
شود رب  ناشیا  تداهش  تیلؤسم  ارچ  سپ  دندوب ،  هفوک  نایعیش  مالـسلا  هیلع  ـن  یـسح ما  ـ ما یقیقح  نالتاق  ـد کـه  نک یم  نشور  نا  ـ میارب

هک ـد  ندو اهنامه بـ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یقیقح  نالتاق  هک  ـد  ـش مولعم  ـح  ـضاو روط  قباس بـ نایب  اب  هدنـسیون :  میزادنا . »  یم  نارگید 
بلاطم هب  رتشیب  ـح  یضوت تهج  ـد و  ندرکن ـم  حر شراوخ  ریش  لفط  یتح  با و  ـ حصا راوگرزب و  نآ  هب  دندرک و  یئارآ  فص  شرباربرد 

یک دز :  اد  دو صـ ـر خـ کشل نایم  رد  دعس  نب  رمع  سپس  دسیون " :  یم  ریثا  نبا  دیئامرف .  هجوت  تسا  هد  ـ ما تنـس  لها  بتک  رد  هک  ریز 
هدـید زین  یمرـضح  تایح  نب  قاحـسا  اهنآ  نیب  رد  هک  دـندش  بلطواد  رفن  هد  سپ  دـنک ،  پسا  مس  لاماپ  ار  نیـسح  ند  تسا بـ ـر  ـضاح

دعب در ،  ـالتبم کـ سیپ  ضرم  ار بـه  وا  ـد  نوادـخ تشادرب و  شدوـخ  يارب  ار  راو  ـ گرز نآ بـ نـهاریپ  هـک  تـسا  سک  ناـمه  وا  ـد و  ـشیم
تاـیح نب  قاحـسا  ـه  لمج زا  ـر و  فن هد  نیا  هک  تفگیم  اـم  يارب  رتـکد  شاـک  " دـندرک .  لاـماپ  ار  ماـما  ندـب  دوخ  ياهپـسا  اـب  دـندمآ و 

دو هچره بـ دندش و  لاوما  تراغ  لوغـشم  وا  ریغ  نانـس و  سپ   : " دسیون یم  دوخ  خـیرات  رد  ریثک  نبا  ینـس . ؟  ای  دـندوب  هعیـش  یمرـضح 
دهش و  رتکد { « :  ینـس . ؟  ای  دندوب  هعیـش  وا  ریغ  سنا و  نب  نانـس  ایآ  " دنتـشاد . تیبلها  نانز  هک  ییتمیق  ياهـسابل  یتح  ـد  ندرب ترا  ـ غب

وا هیلع  دـندومن و  تناـیخ  وا  هب  اـما  دـندرک  تـعیب  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  اـب  قارع  مدرم  زا  ـر  فن راز  تـسیب هـ اـهلها " } نـم  د  ــ هاـش
 « . لوا ص 34 تمـسق  هعیـشلا  نایعا  دـندناسر "  تداهـش  ار بـه  ناشیا  ـد  نتـشاد نا  ـ ـش ندر  ـ گب ار  يو  تعیب  یلاحرد کـه  ـد و  ند ـ یروش
هکلب دنتسکش  تعیب  دعب  ـد و  ندرک تعیب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  قار  مدرم عـ زا  ـر  تشیب رتمک و  ای  رفن  رازه  تسیب  هکنیا  رد  هدنـسیون : 

قبط نوچ  تساهنآ ،  ندوبن  هعیـش  رب  ینـشور  حضاو و  لیلد  دوخ  اهنآ  ندرک  تعیب  نیمه  هکلب  تسین ،  یثحب  ـد  ندیگنج راوگرزب  نآ  اب 
اب ار  ماما  دیاب  تنس  ـل  ها دا  ـ قتعا رد  اما  دسر ،  یمن  تماما  هب  تعیب  اب  تسا و  بوصنم  لاعتم  ـد  نوادخ بناج  زا  ما  ـ ما نایعیـش  داقتعا مـا 

ـت باث نـه  تسا ،  نا  ـ گد ـ ننک تعیب  یئافویب  رگنایب  ـط  قف در  لقن کـ نیما  نسحم  دیـس  موحرم  زا  ـر  تکد هک  ار  هلمج  و  درک ،  باختنا  تعیب 
ـه صرع ـد و  ندیگنج ترضح  نآ  اب  هک  ار  یناسک  مامت  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هلتق  همه  ام  عومجم  رد  نایعیـش .  ینکـش  هد عـهـد  ـ ننک
ـن یز ما  ـ ما يأر   :» } ـر تکد دـنادرگب .  شیپ  زا  شیب  ار  ناـش  باذـع  هک  میهاوـخ  یم  دـنوادخ  زا  مینکیم و  تـنعل  دـندرک  گـنت  وا  رب  ار 

راو دیتشک و خـ ار  وا  دیدوب ،  هتسب  نامیپ  دهع و  وا  اب  ـد و  یتشون همان  مردپ  هب  امـش  هک  دینادیم  ایآ  { " دیتسین نم  تمازا  ع - )  ) ـن ید ـ باعلا
ـد و یتشک ار  متیبلها  دیوگب  امـش  هب  هک  یماگنه  درک  دـیهاوخ  هاگن  هلآ  ـه و  یلع هللا  یلـص  ـر  بمایپ ـن  ینزان هر  ـ هچ ییور بـه  هب چـه  دـیدرک 
زج ار  ام  رگم  دننک  یم  هیرگ  ام  رب  اهنیا  دوب " } دـیاب  گنرز   . } جاجتحا 2/32 دـیتسین " .  تما مـن  زا  سپ  ـد  یتشاد ساپ نـ ار  تمرح مـ
رد تیاور  یهگناو  تسا ،  طلغ  نآ  هب  لالتسا  فیعض و  دنـس  ثیح  زا  تیاور   : هدنـسیون جاجتحا 2/29 . »  تسا " هتشک  یـسک  هچ  اهنیا 

تنس لها  نامز  نآ  رد  ـه  فوک مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیر  ـ ثکا میداد کـه  حیـضوت  البق  نایعیـش و  هن  تسا  هفوک  مدر  شنزرـس مـ تمذ و  مـ
رکش ار  ادخ  (- ع  ) رقاب ماما  يأر   : » } رتکد دینک .  ادیپ  دیناوت  یمن  دعس  نبا  رکشل  نیب  رد  ار  هعیـش  رفن  کی  مه  ظاحل  نیمه  هب  ـد و  ندوب

قمحا ناش  رگ  ـ ید مرا  ـ هچ کی  و  هد ) ـ ننک کش   ) كاکـش هراب مـا  رد  ناش  مراـهچ  هس  اـمتح  دـندوبیم ،  اـم  هعیـش  مه  مدرم  همه  رگا  {" 
دو ـ جو ـه  یفنح ـد  محم هد  دازآ شـ ملسا  یمحج و  ـد  یعس نب  مالس  تیاور  ـد  نس رد  نوچ  الوا  هدنـسیون :  یشک ص79 . »  لاجر  دندوبیم "

 . تسا نکممان  نآ  هب  دامتعا  فیعض و  تیاور  دنتسه ،  لاحلا  لوهجم  رفنود  ره  ـد و  نراد

مود تمسق 

نایعیـش ریغ  تیاور  رد  سان )  ) زا دارم  نوچ  درادن  هجو  چیه  هب  نایعیـش  یئوگ  مذ و بـد  رب  تلالد  ـت  یاور دنـس ،  تحـص  ضرف  ایناث بـر 
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هعیش همه  دنتـسین  هعیـش  هک  یمدرم  رگا  تسنیا کـه  دار  ـد و مـ نوش ـه  عیـش هرابود  هک  درادن  ینعم  ـد  ندوب ـه  عیـش ياهنآ کـه  اریز  دنتـسه 
رگا ( " اتدسفل هللا  الا  ۀهلآ  امهیف  ناک  ول  هک (  تسا  ـه  کرابم هیآ  نیا  لثم  تیاور  نیا  يانعم  اثلاث  دوب .  دهاوخ  نانچ  نینچ و  هجیتن  دنوش ،
تسا عنتمم  نا  ـ مسآ ـن و  یمز ند  ـ ـش ـد  ـساف نو  ینعی چـ ءایبنا 22 .  دندش " یم  دـساف  دو ،  يرگید بـ نایادـخ  هللا  زج  نیمز  نامـسآ و  رد 

نآ مراهچ  کی  كاکـش و  هعیـش  مرا  ـ هچ هس  تسا  عنتمم  نوچ  هک  دوشیم  نیا  تیاور هـم  يانعم  تسا  عنتمم  مه  ادخ  ـد  نچ دوجو  سپ 
رفن هس  رگا  دنگوس  ادخب  {" دح نیا  ات  (- ع  ) قداص ماما  يأر  :»} رتکد دوب .  دهاوخ  عنتمم  زین  مدرم  ـه  مه ند  ـه شـ عیـش سپ  دشاب ،  قمحا 

رد هدنـسیون :  یفاک 1/496 . »  لوصا  تشاد " مهاوخن  ناهنپ  اهنآ  زا  ار  ینخـس  چیه  دـننک  نا  ـ متک ارم  رـس  هک  مبایب  امـش  نایم  زا  نمؤم 
یـصوصخب دارفا  مالـسلا  ـه  یلع ماـما  ـب  طاـخم تساد ،  ـ یپ نآ  نتم  زا  ار کـه  ـ یز تسین ،  روصتم  ـه  عیـش يارب  یبیع  صقن و  چـیه  ـت  یاور

و دومرفیم " ........  ریصب  وبا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مد  ـ ینـش دیوگیم " :  تیاور  يوار  هکنآ  يارب  مو ،  ـ مع روطب  نایعیـش  نـه   ، دنتـسه
دیوگب يوار  هک  تشاد  ینعم نـ دوب  ماع  باطخ  رگا  و  تسا ،  هتـشاد  رارق  باـطخ  درو  تعاـمج مـ ناـمه  ناـیم  رد  ـر هـم  یـصبوبا ارهاـظ 

هچنآ رب  هوـالع  مومع .  يارب  ینعی  تفگیم ) هک  مد  ـ ینـش  ) در ـ کیم تیاور  ـد  یاـب تروص  نآ  رد  ـه  کلب تفگیم ) ریـصب  وـبا  هب  هک  مدینـش  )
لمحت مدع  هب  هراشا  تیاور  رد  هکلب  دنصقرب  دنرادرب و  لبط  شنارادفرط  رتکد و  ات  تسا  هدشن  نامیا  یفن  زگره  تیاور  رد  هتفگ شـد ، 

هگن دوخ  ياه  هنیـس  رد  دنونـشیم  هک  هچنآ  دـننک و  نامتک  ار  رـس مـ ـد  نناوتب تسین کـه  رفن  هس  امـش  نایم  رد  ینعی  تسا  رـس  ناـمتک  رد 
ثیدح جح  باتک  رد  حیحص  رد  ملسم  هک  ار  تیاور  نیا  هعیش  رب  لاکـشا  زا  لبق  شا  هتـسد  راد و  رتکد و  دوب  بوخ  هچ  دنیامن و  يراد 
هعلاـطم دـهدیم  رارق  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  هیقت  زاوـج  رب  دو  لـیلد خـ ارنآ  زین  يزار  رخف  دـنکیم و  تیاور   2372
دندوبن رفک )  هب  رگید  تیاور  رد  و   ) تیلهاج هب  دهعلا  بیرق  وت  موق  رگا  دو " :  ـ مرف هشئاع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دندرکیم . 

همه هشئاع  مو  زا قـ دارم  رگا  لاؤس :  دنا . .......  هداد  رارق  جراخ  هک  ار  هچنآ  مدرکیم  لخاد  سپ  دننک  بارخ  ار  هبعک  هناخ  مدرکیم  رما  ، 
ینعم یب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ـه  یقت فوخ و  هن  رگا  دـندوب و  نامیالا  فیعـض  همه  هک  ینعی  هدوب  ناـمز  ـ نآ رد  برع 

میت ینب  هلیبق  رد  تفگ :  ـد  یاب سپ  تسا ،  نیمه  مه  ثیدح  ـر  هاظ هکنانچ  دشاب  ـم  یت ینب  هلیبق  اهنت  هشئاع  موق  زا  دارم  رگا  دوب و  دهاوخ 
تسا هدوب  فیعض  ناشنامیا  زین  هحلط  رکبوبا و  یتح  هدو  ـ بن يو  نا قـ ـ میا ياراد  ـه  شئاع نینمؤملا  ما  یسک جـز  حیحـص  ثیدح  ـن  یا قبط 
راختفا مه  نیا  (- س  ) يرغـص همطاف  يأر   : »} رتکد دنک .  هیقت  نانآ  زا  ملـس  ـه و  لآ ـه و  یلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درادـن  ینعم  رگا نـه  ،و 

رد بوخ  ار  ام  تسا و  هدرک  راتفرگ  ام  اب  ار  امـش  امـش و  اب  ار  تیبل  ـ ها دـنوادخ مـا  ربکت  رکم و  ردـغ و  لها  يا  هفوک  لها  يا  " }!؟  دوب
امک ـد ،  یدرک جارا  ار تـ نام  لاوما  هتـسناد و  لالح  ار  ام  اـب  گـنج   ، دـیدومن ریفکت  دـیدرک و  بیذـکت  ار  اـم   ، تسا هداد  رارق  شیاـمزآ 

باذع تنعل و  رظتنم  امـش ،  رب  تکاله  ـد  کچ یم  دراد  امـش  ياه  ریـشمش  زا  ام  نوخ  دیدناسر ،  تدا  ـ هـش ار بـه  زور جـد مـا  ـ ید ـه  کنیا
ـت ما ـ یق زور  كا  درد نـ باذ  رد عـ در ،  ـد کـ هاوخ یتخـس  ـه  یبنت ار  امـش  ـد  نوادخ تسا ،  هدـش  مزال  امـش  رب  باذ  ـه عـ کنیا ایوگ  دیـشاب 

يا امـش  رب  داب  تکاله  داب  نارگمتـس  اد بـر  تنعل خـ راد !  ـر  بخ ـد ،  یتشاد اور  ام  تسا کـه بـر  یملظ  ببـس  هب  نیا  دنام  دـیهاوخ  هشیمه 
هفوک لها  زا  یکی   " دیدرک تنایخ  شراهطا  تیبلها  نیسح و  ترضح  مدج  بلاط و  یبا  نبا  یلع  شردارب  هب  سپس  ردقچ ...  هفوک  لها 

جاجتحا 2/28 ـم "  یتفرگ ـز  ینک ار  ناش  نانز  میتشک و  هزین  رس  يدنه و  ياهریشمش  اب  ام  ار  شناد  ـ نزرفو یلع  يرآ   : " تفگ نانک  راختفا 
اب هک  تسا  ینز  دننام  امش  لاثم  نالذخو !  ردغ  رکم و  لها  يا  هفوک  لها  يا  دعب  اما  دیراد " }!؟  باوج  (- س  ) بنیز ترـضح  يأر  . }
؟  دراد دو  ـ جو غورد  يزوت و  هنیک  یهاو و  دو خـ ربکت و خـ امـش جـز  رد  ایآ  دـنکیم ،  شبارخ  شدو  تسد خـ اـب  دـسیریم و  تمحز نـخ 

ندر فلت کـ گنن  دیناد  یمن  امـش  ـر  گم ـد ،  یدنخب ـر  تمک دـینک و  هیرگ  رتدایز  سپ  تسا  بجعت  دـینک ! ؟  یم  ـه  یرگ مردار  يارب بـ امش 
 : هدنسیون  « . 30-29 جاجتحا 2 / دیناسرب " !؟ تداهـش  هب  ار  ءایبنالا  ـم  تاخ هو  هک نـ دیداد  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  !؟ دیراد یناشیپ  ار بـر  وا 

نیرفن تنعل و  رادـغ  ناراکم  راوخ و  نوخ  ناملاظ  نآ  رب  امهیلع  هللا  مالـس  يرغـص  همطاف  يربک و  بنیز  اب  او  مه نـ اد و  ـ ـص کی  مه  ام 
 ، انثلاو ۀیحتلا  فالآ  هیلع  یـضترم  یلع  ادـخ  ریـش  تسد  قد بـ ـ نخ ربیخ و  ـد و  حا ردـب و  رد  ناش  ياه  هتـشک  ـر  طاخ میتسرف کـه بـه  یم 
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نار ـ فاک نامه  ناگد  ـ نام زاب  يرآ جـز  دندیناسر .  تبث  هب  خیرات  نایناج  ـن  یرت راکتیانج  ناونعب  ار  دوخ  هایس  مان  و  دندز ،  ماقتنا  هب  تسد 
میتشک و يدنه  ياه  ریشمش  اب  ام  ار  شنادنز  رف  یلع و  يرآ   : " دیوگب هک  دنکیم  تئرج  یسک  هچ  يردیح  راقفلاوذ  تبرـض  لو بـه  ـ تقم

انلتقو انراث  یلع  نم  ـا  نذ ـ خا قـد  تفگیم :  درکیم و  منرت  دـیزی  هک  تسین  يرعـش  نامه  نیع  بلطم  ـن  یا ایآ  ـم " و  یدومن ریـسا  ناش  نانز 
ـن یرت عاجـش  ـم و  یتفرگ ماقتنا  دـمحا  نادـنزرف  زا  زورما  ام  لد "  ــ عناف رد  ها بـبـ ـ نلد مهتاداس و عـ نم  موقلا  اـنلتق  لـطبلا و  ثیللا  سراـفلا 

رتکد هک  دـنامن  هتفگان  میـشاب " هتفرگ  ردـب و ...... رد  ار  هیما  ینب  ياه  هتـشک  ما  ـ قتنا ات  میتشک  ار  ناشیا  ناگرزب  میدـناسر و  لتقب  ارناـنآ 
فرص نآ  دقن  لقن و  زا  دوب  صخشم  لماک  رو  ـ طب الاب  بلاطم  زا  نآ  باوج  نوچ  دوب و  هتـشون  يرطـس  دنچ  يریگ ،  هجیتن  ناونع  تحت 

 . دش رظن 

میتسه یضفار  هک  مینک  راختفا 

یبقل هب  ام  مینک  چـه  ـد " :  نتفگ دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دزن  هک  تسا  لـیالد  نیمه  اـنب بـه  ۀـضفارلا } مکامـس  هللا  رتکد { « : 
ـد" :  ندومرف ـد " ؟  نناد یم  لالح  نآ  رطاخب  ار  نا  ـ منوخ نامکاح  دکرتیم و  دراد  ام  ياهلد  درک و  نیگنـس  ار  ام  تشپ  ـم کـه  یدش مهتم 

 « . یفاـک 5/34 لوـصا  تسا " !  هدـناوخ  هـضفار  ار  امـش  دـنوادخ   : دـندومرف " یلب "   : " دـنتفگ تـسا " ؟  هـضفار  رو  ـ ظنم ـۀ ! ؟  ـضفارلا
هک دنتسه  نامیلس  شردپ  نامیلس و  نب  دمحم  دایز و  نب  لهس  نآ  نایوار  زا  اریز  تسا  دامتعا  لباق  ریغ  فیعض و  تیاور  الوا  هدنسیون : 
 . تسا رابتعا  شزرا و  دقاف  تیاور  سپ  تسا ،  هدش  فیـصوت  زین  ۀیاورلا  دساف  فیعـض و  هب  دایز  نب  لهـس  هکلب  دنرادن ،  یقیثوت  هسره 

لقن ار  تیاور  همه  رتکد  تهج  نیمه  هب  تمذم و  هن  تسا  هدرک  شیاتس  نآ  رد  ار  هعیش  مالسلا  هیلع  ماما  تیاور ،  تحص  ضرف  رب  ایناث 
 ، ـد باـی تسد  شدوخ  بوـلطم  هب  ریوزت  هار  زا  تسا  ـه  تـساوخ هدر و  لـقن کـ دـشاب  وا  عـفنب  درک  یم  ـر  کف هک  ار  نآ  زا  هلمج  هکلب  درکن 

ـد نناوخب ـه  مه ات  ـم  ینک یم  ـل  قن ار  تیاور  زا  يراد  ـ قم کنیا  مـا  تخاس .  دهاوخ  راکـشآ  ار  وا  تنایخ  ریوزت و  نیا  اد  هکنآ خـ زا  لفاغ 
نانآ يارب  راختفا  کی  ار  ندوب  یـضفار  و  هدر ،  ـالاب بـ هچ حـد  اـت  ار  نایعیـش  مالـسلا  ـه  یلع قدا  ـ ـص ماـما  ـث  ید ـن حـ یا رد  ـد کـه  ننیبب و 

وا باطخ بـه  ماما  تسـشن  یتقو  دش  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  دوب  ـه  تفرگ شـسفن  هکیلاحرد  ریـصبوبا  تمذم " .  کی  هن  دـنادیم 
نیع رد  هدـش و  کیدزن  زین  ملجا  درادـن و  ناوت  مناوختـسا   ، هدـش دایز  مرمع  مدرگ  تناـبرق  تفگ  ؟ تسیچ يارب  یگنت  سفن  نیا   : دومرف
مدرگ تنابرق  تفگ :  یئوگیم ؟  ار  نخـس  نیا  دـمحم تـو  اـبا  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماـما  ما  هدرک  هچ  مترخآ  يارب  هک  منادـیمن  لاـح 

زا هتـشاد و  یمارگ  ار  امـش  ياهناوج  لاعتم  يادـخ  هک  ینادـیمن  ایآ  ـد  محم وبا  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  میوگن ؟  نینچ  نیا  هنوگچ 
هک تسنیا  امـش  ياهناوج  هرا  رد بـ شناسحا  مر و  کـ فطل ،  دنوادخ ،  دومرف :  ـه ؟  نوگچ مدرگ  تنابرق  تفگ :  دـنکیم ؟  ایح  نات  نار  ـ یپ

( نایعیـش  ) ام يارب  اهنت  تیزم  نیا  موش ،  تیادف  متفگ  دریگب .  باسح  نانآ  زا  هک  دنکیم  ـا  یح امـش  نار  ـ یپ زا  ـد و  نک یمن  باذع  ار  اهنآ 
بقلم بـه ار  ام  مو ،  تیادف شـ تفگ :  همه  هن  تسامش  صوصخم  اهنت  مسق کـه  اد  ـ خب دومر :  فـ دوشیم ؟  دیحوت  ـل  ها همه  لماش  ای  تسا 

بقل نآ  رطاـخب  تسا و  هدر  هصغ مـ مغ و  زا  اـم  ياـهلد  تـسا و  هتـسکش  ار  اـم  تـشپ  ـم و  یا هدـش  ررـضتم  نآ  زا  ـد کـه  نا هدر  یبـقل کـ
بقل نیا  نانآ  مسق  ادخ  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  یلب  تفگ :  ؟ تسا هضفار  بقل  تدارم  دومرف : دـننادیم  لالح  ار  ام  نو  نا خـ ـ مکاح
یتقو ـل  یئارـسا ینب  زا  ـر  فن داتفه  هک  ینادیمن  ایآ   ، تسا هدو  ـ من بقلم  بقل  ـن  یا ار بـه  امـش  لا  ـ عتم ـد  نوادخ ـه  کلب دنا  هدادـن  امـش  ار بـه 

ـه یلع یـسوم  هب  قحلم  سپ  دـندینادرگرب ،  يور  وا  زا  ـد و  ندرک ضفر  ار  وا  مو  وا و قـ دـش  راکـشآ  ناـنآ  رب  شناراـی  نوـعرف و  یهارمگ 
ار ـ یز دندشیم  هدیمان  هضفار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  رکـشل  رد  رفن  دا  ـ تفه نیا  و   ، تسا میقتـسم  وا  طار  ـ ـص ـد  ندیمهف یتقو  ـد ،  ندـش مالـسلا 
مالسلا و امهیلع  نوراه  یسوم و  هب  ناش  نیرت  هقالعاب  نانآ و  نیرتدباع  دندوب و  هتسویپ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  ـه و  تفگ كرت  ار  نوعرف 

ارنانآ نم  هک  اریز  نک  تبث  نانآ  يارب  تارو  رد تـ ار  هضفار )  ) مسا نیا  هک  درک  یحو  یسوم  لاعتم بـه  ـد  نوادخ سپ  ـد ،  ندوب اهنآ  هیرذ 
امـش ات بـه  دو  ـ من هریخذ  نایعیـش  امـش  يارب  ار  بقل  نیا  ـد  نوادخ و  دومن ،  تبث  نانآ  يارب  ار  مان  نیا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  مدـیمان  هضفار 
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هب امش  دندش و  هبعش  هبعش  هتسد و  هتسد  مدرم   ، دیدرک كر  ار تـ رـش  امـش  دندرک و  كرت  ار  ریخ  نارگید  دمحم ،  وبا  يا  ـد ،  نک ینازرا 
يارب ـد  نوادـخ ار کـه  یناسک  ـد  یدرک رایتخا  ـد و  یتفر ار  نانآ  هار  ـد و  یدـش نانآ  بزح  رد  ـل  خاد ـد و  یدـمآ ناتربمایپ  تیب  لـها  فرط 

حد رد مـ نآ  مامت  ینالوط و  رایـسب  تیاور  هک  دـنامن  هتفگاـن  دوب "  هتـساوخ  دـنوادخ  هک  ار  ـه  چنآ ـد  یتساوخ دو و  هدرک بـ را  ـ یتخا اـمش 
میشاب هدرک  هایس  ار  نارگ  ریوز  رگید تـ مجرتم و  رتکد و  يور  ات  میدومن ،  لقن  ار  راد  ـ قم نیمه  ام  تسا و  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نایعیش 

لمم زین  رارکت  میا و  هداد  باوج  لـصفمروطب  ـالبق  نوـچ  هک  دوـب  هدروآ  ار  هتـشذگ  بلاـطم  زا  یـضعب  اررکم  اـجنیا  رتـکد  نمـض  رد  . 
باب نیا  رد  نونک  اـت  ـه  چنآ يـالبال  رد  ار  باوج   ، دـندروخرب بلاـطم  نآ  هب  هچناـنچ  میهاوخ تـا  یم  هد  ـ نناوخ نازیزع  زا  دوب ،  دـهاوخ 

 . دننک تئارق  میا  هتشون 

؟ تسا هدرک  نیهوت  ع )  ) همئا ربمایپ و  هب  یک 

لوا تمسق 

 – ریفغ هک  تسا  تیاور  مالـسلا  ـه  یلع ـن  ینمؤملا ـر  یما زا  ثیدـح } غالا و  ملـس –  ـه و  لآ ـه و  یلع هللا  یلـص  ـر  بمایپ نیهوت بـه  ـر { « :  تکد
ردپ زا  وا  شردپ و  زا  وا  مگرزب و  ردـپ  زا  مردـپ  ادـخ !  لوسر  يا  داب ) تیادـف  مردام  ردـپ و   : "  ) تفگ ناشیا  هب  ربمایپ ص –  غالا  مسا 
رامح رامحلا  اذه  بلص  نم  جرخی  لاق :  هلفک ثـم  یلع  حسمف  حون  هیلا  ماقف  ۀنیفـسلا  یف  حون  عم  ناک  هنا  هکدننک (  یم  تیاور  شگرزب 

تـسد ار  وا  تشپ  حون  دوب ،  یتشک  رد  مالـسلا  هیلع  حو  اب نـ وا  رامحلا ) کـلذ  ینلعج  يذـلا  ـد هللا  محلاـف مهمتاـخ  نییبنلا و  دیـس  هبکری 
ـم یوگیم ساپـس  ار  اد  سپ خـ دوشیم  راوس  وا  رب  ناربمایپ  متاخ  رورـس و  هک  دش  دهاوخ  ادـیپ  یغالا  غالا ،  نیا  لسن  زا  دو :  ـ مرف دیـشک و 
هک تسا  دایز  نب  لهس  نآ  نایوار  ـه  لمج زا  لاسرا  هوالع  رب  تیاور  هدنـسیون :  یفاک 1/237 . » لوصا  دیشخب "  نم  هب  ار  راختفا  نیا  هک 

هدـیمهفن ار  قثوم  فیعـض و  تیاور  نیب  قر  الاح فـ ات  روطچ  هک  تسا  بجعت  دـنکیم  داهتجا  ياـعدا  هک  رتکد  زا  تسا و  هدـش  فیعـضت 
لاکشا هچ  هدنـسیون :  دنزیم . »  فرح  غالا  - 1 يریگ } هجیتن   : » } رتکد تسا .  هدـنارذگ  هیملع  هزوح  رد  ار  يزارد  رمع  هکنیا  اـب  تسا 

نآرق رتکد  هکنیا  ای  تسا ؟  هدماین  مالـسلا  ـه  یلع یبن  نامیلـس  اب  دـهده )  ) ندز فر  ناتـساد حـ نآر  رد قـ رگم  دـنزب  فرح  غالا  هک  دراد 
تیادف مردامو  ردپ  دنکیم :  باطخ  ملس  ـه و  لآ ـه و  یلع هللا  یلـص  ـر  بمایپ غالا بـه   - 2 ـر « :  تکد درکیم . ؟  هجوت  هتکن  نیا  ات بـه  هدـناوخن 
تیادفب مردام  ردپ و  ) هلمج  : هدنـسیون دـننکیم . »  ادـخ  لوسر  ياد  ار فـ ناش  ردا  رد و مـ هک پـ ـد ،  نتـسه ناناملـسم  ـن  یا هکیلاح  رد  داب ! 

تـسا مهم  شدـنزرف  يارب  ردام  ردـپ و  اریز   ، دـشاب ناویح  ای  ناسنا  هد  ـ نیوگ هک  دـنکیمن  یقرف  دوشیم و  هتفگ  لیلجت  مارتحا و  يارب  ( داـب
بوبحم نیرت و  زیزع  مه  غـالا  نآ  تیاور  تحـص  ضرفرب  تسا و  ـز  یزع شرداـم  ردـپ و  يدوجوم  ره  يارب  تاـناویح و  ملاـع  رد  یتـح 

دج ات  يدج ) نع  یبا  ینثدـح   : ) دـیوگیم غالا  رتکد « :  تسیچ . ؟  لاکـشا  سپ  تسا  هدر  اد کـ لو خـ ـ ـسر ياد  ار فـ دو  ناسک خـ ـن  یرت
شمراهچ هک جـد  دـیوگ  یم  غالا  هنوگچ  سپ  تسا  لاس  نارازه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نام  ربمایپ  حون و  نیب  هکیتروص  رد  شمراـهچ ، 

نیا ـد  نادب قلطم  رداق  ار  دنوادخ  هک  یـسک  هدنـسیون :  دـنکیم . » ؟ !  رمع  ردـقچ  غالا  رگم  تسا  هدو  یتشک بـ رد  مالـسلا  ـه  یلع حو  بـا نـ
ـث یح زا  ـت  یاور فعـض  نا  ـ یب زا  سپ  ـه  تبلا دـنک .  رمع  لاس  نارازه  یغالا  هک  تسین  بیجع  شیارب  چـیه  و  تسا ،  لح  شیارب  لاکـشا 

شناتسدمه رتکد و  هب  اجنیا  رد  میتشون .  تیاور  تحـص  ضرف  رب  ار  باوج  ام  دنام و  یمن  یقاب  رتکد  یهاو  تالاکـشا  يارب  ییاج  ـد  نس
تحاران شـد ـل  باقم فرط  رگا  نو  دنزیمن چـ گنس  نارگید  هناخ  هب  تسا  هشیش  زا  شا  هناخ  هک  یسک  هکنیا ،  نآ  مینک و  یم  یتحیـصن 

نآ رشن  هعیش و  بتک  رد  فیعض  تایاور  ندرک  اد  ـ یپ زا  ـل  بق شنارای  ـر و  تکد بوخ  درک .  دهاوخ  دروخ  شرس  رب  ار  وا  يا  هشیـش  هناخ 
یبا زا  ریثک  نبا  تسا .  هدـشن  تیاور  اهنآ  بتک  رد  تایاور  نیا  لاـثما  هک  دـندش  یم  نئمطم  اـت  دـندرک  یم  ـه  عجارم دو  بتک خـ هب  لوا 

هایس و یغالا  دیسر ،  ترضحنآ  هب  هک  یئایشا  نمـض  رد  در  ـح کـ تف شربمایپ  يارب  ار  ربیخ  یتقو  لاعتم  دنوادخ  هک  دنکیم  تیاور  روظنم 
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هدروآ دوجوب  غالا  تصـش  نم  دـج  لسن  زا  دـنوادخ  باهـش و  نب  دـیزی  تفگ :  ؟ تسیچ تمان  دیـسرپ :  غالا  نآ  زا  ترـضح  دوب ،  هبرف 
نم سپ  وت  رگم  تسا  هدـنامن  یقاـب  اـیبنا  زا  نم و  رگم  تسا  هدـنامن  یقاـب  مدـج  لـسن  زا  دـنا و  هدـش  راوس  اـیبنا  ار  اـهنآ  ماـمت  هک  تسا 
ارم وا  دـتفایب و  وا  هک  مدز  یم  نیمز  اد  ـ مع ار  مدو  مدوب و خـ يدوهی  يدرم  کـلم  نیا  زا  لـبق  نم  يوش ،  راوـس  نم  رب  وـت  هک  مهاوـخیم 

 : تفگ  ، روفعی يا  متـشاذگ ،  روفعی  نیا  زا  دـعب  ارت  مان  نم  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  دز ،  یم  کتک  راکنیا  رطاخب 
دش و یم  وا  راوس  دوب  زاین  تقو  ره  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  اد  لوسر خـ سپ  هن ،  تفگ :  يراد ؟  هدام  غالا  هب  لیم  ایآ  دومرف :   ، کیبل

درکیم زاب  ار  رد  دوخ  رس  اب  ـتـه  فر ـص  خش نآ  ـه  ناخ رد  مد  غالا  تشاد ،  راک  وا  اب  یسک کـه  هناخ   ، دا ـ تسرفیم ار  وا  دیدرگیم  هدایپ  یتقو 
نآ تفر ،  ایند  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  اد  لوسر خـ یتقو  ـد ،  نک لابقتـسا  ار  ـر  بمایپ هک  در  یم کـ هراشا  ـه  ناخ بحاص  هب  هاگنآ  و 

اجنامه دز و  یـشک  دوخب  تسد  هللا  لوسر  قارف  زا  تخادنا و  هاچ  نیب  ار  دو  و خـ دمآ ،  دوب  ناهبن  نب  مثیم  یبا  زا  هک  یهاچ  رـس  رب  غالا 
ـر بماـیپ یغـالا بـه  ار کـه  مدرگ )  تیادـف   ) هملک رب  لمتـشم  تیاور  شناراـی کـه  ـر و  تکد زا  تسا  بجعت  رایـسب  ياـج  دـش .  وا  ربـق  مه 

ربتعم باتک  ود  حیحص و  ود  رد  ملـسم  يراخب و  هک  ار  يددعتم  تایاور  اما  ـد  ننک یم  باسح  راوگرزب  نآ  هب  نیهوت  تناها و  دیوگیم ، 
. ؟  دننیبب دنهاوخ  یمن  ای  دنا  هدیدن  ـز  گر هـ تسا ،  یعطق  اهنآ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  نیهوت  دننکیم و  لقن  نآرق  زا  دعب 

هتفر و یموق  هلبزم  هب  ـم  لس هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  هفیذح  زا  دنـس  ثیدح 217 بـا  ءوضو  باتک  حیحص ،  رد  يراخب 
یتقو زا  تفگ :  ـد کـه  نکیم لقن  رمع  زا  امئاق ،  لوبلا  باب  ةراهطلا  باتک  ـد ،  ئاوزلا عمجم  رد  یمثیه  هکیلاح  رد  درک . !!!  راردا  هداتـسیا 

حیحـص رد  ملـسم  دنتـسه .  تاقث  نآ  تاور  هدرک و  لـقن  رازب  ار  تیاور  نیا  دـیوگیم : یمثیه   ، ما هدرکن  راردا  هداتـسیا  ما  هدروآ  مالـسا 
ناحلم رتخد  مارح  ما  رب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  هک :  دنکیم  تیاور  کلام  نبا  ـس  نا زا  ثیدح 3535  ةرامالا  باتک 

مارح ما   ، دـش ماعط  فرـص  لوغـشم  راوگرزبنآ  یتقو  دروآ و  ماعط  اد  لوسر خـ يارب  نز  نآ  دو ،  تماص بـ نب  ةدابع  نز  وا  ـد و  ـش دراو 
ءزج ار  تفاظن  يربمایپ کـه  ایآ  دوب . !!!  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  رس  رد  هک  ییاه  شپش  نتشک  سـسجت و  هب  درک  عورـش  زین 

بوجو ناونع (  تحت  دراد  یباب  لئاضف  باتک  حیحـص  رد  ملـسم   ، تشذـگ هچنآ  رب  هوالع  دـنزیم . !! ؟  شپـش  ار  شرـس  ـد  نادـیم نامیا 
بجاو ـا  یند هب  طبرم  روما  رد  اما  تسا  بجاو  نید  روما  رد  طقف  ربمایپ  زا  تعباتم  ایندلا " )  شیاعم  نم  هرکذام  نود  اعرـش  هلاق  ام  لاثتما 

اب يراب  ـر « :  تکد دـیامن . !!  تفلاخم  راوگرزبنآ  اب  دـنک و  راتفر  ربمایپ  ـر  ظن فالخ  یئایند  روما  رد  ـد  ناوتیم ناملـسم  کی  ینعی  تسین " 
ـد ینیبب ار  هز  ـ جعم ـن  یا ـد :  ندو ـ مرف ثیدح  نیا  حرش  رد  ناشیا  میدناوخیم ،  یفاک  لوصا  یئوخ  ماما  تمد  ـه خـ بلط ناتـسود  زا  ـر  فن ـد  نچ

هکنانچ ثیدـح  الوا  هدنـسیون :  دـهدیم . » . !  تراشب  شتوبن  ناشیا و  ناـمربمایپ بـه  دـلوت  زا  شیپ  لاـس  نارازه  مالـسلا  ـه  یلع حو  کـه نـ
یـسک شیپ  ار  ثیدـح  بتک  ـه ،  یملع ياـه  هزوـح  رد  هعیـش  بـالط  اـیناث  تسین .  سرد  زین  نآ  هب  لالتـسا  تـسا و  فیعـض  دـش  هـتفگ 

يدراوـم زا  یکی  زین  هیـضق  نیا  و  ددر ،  ـ گیم سیردـت  ثیدـح  بتک  هک  تسا  موـسرم  تنـس  ـل  ها زکارم  رد  بلطم  نیا  هکلب  دـنناوخیمن 
یئوخ هللا  ـۀ  یآ موحر  ینابم مـ هک بـه  یـسک  اثلاث  تسا . هدـناوخن  سرد  هیملع  هزوحرد  هدوبن و  هعیـش  زگره  ـر  تکد دـنکیم  تباث  هک  تسا 
دوجو زگره  نآ  لالدتـسا بـه  ناکما  تهج  نیمهب  تسا و  دامتعا  لباق  ریغ  فیعـض و  تیاور  نیا  ناشیا  رظن  زا  هک  دـناد  یم  دـشاب  هاگآ 
ناشیا هب  نام  ربمایپ  دلوت  زا  شیپ  لاس  نارازه  حون  ترضح  دوش :  هتفگ  هک  دراد  یلاکشا  هچ  تیاور  دنس  تحص  ضرف  رب  اعبار  درادن . 
لوسر تمدـخ   " هک تسا  تیاور  ع )  ) نینمؤملا ـر  یما زا  زاـن }: !  يومع  رـسپ  -!؟  ربماـیپ یتح   : » } رتکد تسا .  هداد  تراـشب  ناـشتوبن  و 
تدجو ام  ۀشئاع  تلاقف  ۀشئاع ،  نیب  هنیب و  تسلجف  دنا (  هتـسشن  ناشیا  تمدخ  ـر  مع رکبوبا و  مد  ـ ید مدـمآ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
يرگید ياج  اد  لوسر خـ نار  نار مـن و  زج  تفگ :  هشئاع  متسشن ،  ـه  شئاع وا و  ـن  یب ۀشئاع )  ای  هم  لاقف  هللا ؟  لوسر  ذخف  يذخف و  الا 

نیب رد  اریز  تسا ،  فیعض  تیاور  - 1 هدنسیون :  نارقلا 4/225 . »  ریسفت  دف  ناهربلا  شاب " !  تکاس  هشئاع  دندومرف :  ربمایپ  یتفاین ؟  ار 
هک دـنراد  دو  ـ جو رامع  راهب بـن  نب  ـد  محم سودـبع و  نب  قاحـسا  یحی و  نبرمع  شیومع  ماحف و  دـمحم  وبا  نوچ  یناسک  نآ  ناـیوار 

راوگرزب ربمایپ  هب  ینیهوت  نآ  رد  هن  دراد و  نانمؤم  ریما  یبدا  یب  رب  تلـالد  هن  تیاور  نتم  - 2 دنرادن .  یقیثوت  دنتسه و  لیهاجم  زا  همه 
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نیب ـن  ینمؤملا ریما  هدمآ کـه  تیاور  رد  نوچ  دهد ،  یم  ربخ  ـن  ینمؤملا ـر  یما تبسن بـه  ـن  ینمؤملا ما  ـه  نیک دسح و  زا  هکلب  تسا ،  مالـسا 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  وا و  ياهنار  يور  نتـسشن  ناکم و  یقیـض  هب  هراشا  الـصا  تسـشن و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هشئاع و 

مالـسلا هیلع  یلع  هب  تبـسن  هشئاع  نینمؤملا  ما  توادع  هنیک و  هلئـسم  دیوگیم .  ار  نخـس  نآ  هک  تسا  هشئاع  ـن  یا و  تسا ،  هدشن  ملـسو 
حیحص رد  تسا .  هدش  لقن  زین  تنس  لها  حیحص  بتک  رد  هکلب  دنک  راکنا  هدش و  در  یتحارب  نآ  رانک  زا  دناوتب  یـسک  هک  تسین  يرما 
هنومیم هناخ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  اد  لوسر خـ هکدنک  یم  تیاور  هشئاع  زا  ثیدح 630  فالختسالا  باب  ةالصلا  باتک  ملسم 
هکیلاح رد  دـش  جراخ  سپ  دـنداد  هزاـجا  زین  اـهنا  ـد  نک تحارتسا  ـه مـن  ناـخ رد  تساوخ کـه  هزاـجا  شیاـهنز  ـر  گید زا  ـد و  ـش ضیرم 
نایوار زا  هللا کـه  دیبع  دـشیم ،  هدیـشک  نیمزب  شیاهاپ  دوب و  رگید  يدرم  هناش  رب  شرگید  تسد  سابع و  نب  لضف  هناش  رب  شتـسد  ـ کی
تـسا هدربن  مان  وا  زا  هشئاع  هک  يرگید  در  نآ مـ ینادـیم  ایآ  تفگ :  مدرک ،  لقن  سابع  نبا  يارب  ار  ربخ  ـن  یا یتقو  ـد :  یوگیم تسا  ربخ 

ترضحنآ نتسشن  زا  انیقی  ـد  نک يراد  دو  مالـسلا خـ هیلع  یلع  مان  ـر  کذ زا  یتح  هک  دشاب  يدح  هب  تهارک  تدش  یتق  و  دشابیم . ؟  یلع 
يراب  !:{ " نکم هدرزآ  ارم   : » } رتکد دـیوگ .  یم  دـهاوخب  هچره  هدـش و  تحاران  زین  ـم  لـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  راـنک  رد 
تـشاد رـس  رب  يرداچ  یلاح کـه  رد  هشئاع  و  ناشرـس ،  تشپ  ینعی  اجنیا ،  ـد :  ندرک هراشا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تفاین  ییاج  رگید 

ییاج نم  لغب  زج   : تفگ دوب  هدش  تحاران  هکیلاح  رد  هشئاع  تسشن  هشئاع  ادخ و  لوسر  نیب  دمآ و  یلع  دوب ،  هداتسیا  ربمایپ  رس  تشپ 
نب میلـس  باتک  نکم " رازآ  ارم  مردارب  ندرزآ  اب  اریمح !  دندومرفو : دندش  تحاران  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ینیـشنب ؟ هک  یتفاین 

هکلب تسین  ملس  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ینیهوت  چیه  لمتشم  ـل  بق ثیدح  لثم  زین  ثیدح  نیا  هدنـسیون :  سیق ص 179 . » 
تسشن مالسلا  ـه  یلع یلع  دو کـه  هداتسیا بـ وا  ـه  کنیا ـد و  نکیم مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  هشئاع  نینمؤملا  ما  توادع  هنیک و  زا  تیاکح 
ترفاسم هلآ بـه  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب   { " مداخ قح   : » } رتکد دـشاب . ؟  هتـسشن  هشئاع  لـغب  رد  هک  دراد  ناـکما  ـه  نوگچ سپ 

دیباوخ هشئاع  نم و  نیب  ادخ  لوسر  دوب ،  ام  هار  ــ مه زین  هشئاع   ، دوبن رتشیب  فاحل  کی  دنتـشادن و  يرگید  مدا  نم خـ جـز  ـم ،  یدوب ـه  تفر
دندزیم نییاپ  هشئاع  ـن مـن و  یب ار  فاحل  ناشتسداب  دندش  یم  دنلب  ـد  جهت زامن  يارب  ربمایپ  هاگره  دوب  فاحل  کی  نام  رفن  هس  ره  يور  ،

ـن یهوت یتلالد بـر  ـه  نوگ ـچ  یه لاح  نیع  رد  تسا  فیعض  هلـسرم و  تیاور  هدنـسیون :  راونالاراحب 40/3 . » دیـسریم " ینییاپ  شرف  هب  هک 
هکلب ـد ،  شاب هد  ـ یباوخ ـه  شئاع کیدزن  مالـسلا  ـه  یلع یلع  دنک  یمن  تلالد  هکنانچ  درادن ،  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  اد  لو خـ ـ ـسر بـه 

ربماـیپ یهگناو  تسا  هدو  دا بـ ـ یز هشئاـعو  مالـسلا  هیلع  یلع  نیب  هلـصاف  هدو و  گرز بـ فا بـ ـ حل تسا  نـکمم  ـد ،  نـس تحـص  ضر  بـر فـ
مـسق نآ  زا  ودره  هشئاـع  مه  یلع و  مه  تسناد کـه  یم  ـد و  نک یمن  هاـگن  مر  ـ حم اـن  هب  یلع  تسنادـیم کـه  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلص 

ـر و بمایپ شنارای  ـر و  تکد هک  تسا  بجعت  ياج  رایـسب  دنتـسه .  يربم  كاـپ و   ، هتـشاد دوجو  شنارکف  مه  رتکد و  ـر  کف رد  یهاـنگ کـه 
هک دنتسه  يداع  نانز  رگید  لثم  اهنع  هللا  یـضر  ربمایپ  تاجوز  هک  دننک  یم  رکف  و  دنناد !!  یم  يداع  دارفا  نوچ  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع 

تهجیب ار  نارگید  اما  دـنروآ  یمن  وربا  هب  مخ  دـننک و  یم  نیهوت  ًانلع  دوخ  هک  تسا  بیجع  دوش !  هداد  اهنآ  هراـب  رد  یلاـمتحا  عون  ره 
ماوع نب  ریبز  بقانم  باب  لیاضف  شخب  دئاوزلا  عمجم  رد  تنـس  لها  گرزب  ياملع  زا  یمثیه  دـش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  دـنیامنیم .  مهتم 

نآ تسا .  هدـیباوخ  شیاهنز  زا  یـضعب  ملـس و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  فاحل  کـی  ریز  رد  زین  ماو  ریبز بـن عـ هک  دـنکیم  تیاور 
نیهوت مه  دـشاب  هعیـش  لقان  رگا  اما   ، تسین ربمایپ  هب  نیهوت  تسا  هدرک  لقن  یمثیه  نو  تسا و چـ بقا  ـ نم زا  ـر  یبز يارب  هیـضق  ـن  یا تقو 

یم یـضار  دنهدیمن کـه  ناشن  تریغ  گنن و  ناشـسومان  هرا  رد بـ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  اد  لوسر خـ ایآ  رتکد « :  بلاثم . !  زا  مه  تسا و 
نت هنوگچ  نینمؤملا  ـر  یما یهگناو  ـد  باوخب ـر  تسب رد یـک  وا  اب  ای  ـد ! ؟  نیشنب ناش  رسمه  لغبرد  تسا  مرحمان  هک  ناش  يومع  رسپ  دنوش 

تایاور مسق  نیا  هب  لالدتسا  تسا و  تباث  ـه  عیش ـر  ظن زا  تایاور  نیا  فعض  الوا  هدنـسیون :  دهد . »  یم  یقالخا  ـر  یغ تکر  نینچ حـ بـه 
هیلع یلع  نتـسشن  یتلـالد بـر  ـه  نو چـیه گـ ـر  تکد طـسو  هد تـ ـ ـش ـل  قن تا  ـ یاور رد  ـا  یناـث تسا .  یملع  شزرا  دـقاف  طـلغ و  نایعیـش  هیلع 
مود ـت  یاور رد  ـا  ـصوصخ تسـشن  هشئاـع  ـر و  بماـیپ نیب  راوـگرزب  نآ  دـیوگ :  یم  تیاور  هـکلب  درادـن  دوـجو  ـه  ـشئاع ـل  غب رد  مالـسلا 
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رد يراخب  انمـض  دـشاب .  هتـسشن  وا  لغب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دراد  ناـکما  ـه  نوگچ سپ  دوب ،  هداتـسیا  هشئاـع  هک  تسا  هد  ـ ـش ـح  یرـصت
هتـشذگ شرا  ـ نک زا  هدز و  يروک  هب  ار  دوخ  هکنیا  ای  دـنا  هدـیدن  ای  ارنآ  شنارای  رتکد و  فسالا  عم  هک  دـنک  یم  لقن  ار  یتیاور  حـیحص 

هیلع و هللا  یلـص  اد  لوسر خـ هب  تناها  نیهوت و  هب  ـم  هتم ـد  نتـسه وا  باتک  تحـص  هب  دقتعم  هک  ار  یناسک  يراخب و  ناو  ـ نع چیهب  ـد و  نا
لیذ رد  ـث 4123 و  یدح یلصم ) میهاربا  ماقم  نم  اوذختاو   ) هیآ لیذ  نآرق  ریـسفت  باتک  رد  حیحـص  رد  يراخب  دنا .  هدرکن  ملـس  هلآ و 

ار مود  بلطم  و  میدرک ،  قفاوت  مه  اب  زیچ  هس  رد  نم ،  ـد و  نوادـخ هک  دـنکیم  لـقن  رمع  زا  ثیدح 4416  یبنلا )  تویب  اولخدـتال  ـه (  یآ
هب ینک  رما  ار  نینمؤم  تاهما  ـر  گا سپ  دنراد  دـمآ  تفر و  وت  هناخ  هب  دـب  بوخ و   : تفگ " ادـخ  لوسر  هب  رمع  دـنکیم :  لقن  نینچ  نیا 
ابا وا هـم  ـد و  نرادـن با  ـ جح شیا  ـ هنز ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ابجع  " درک !!  لزان  ار  باجح  هیآ  دـنوادخ  و   ! باجح تیاـعر 

تریغ یتقو  مه  ادـخ  هکلب  تسا و  ربمایپ  تر  ـ یغ زا  ـر  تـشیب بتارمب  رمع  تریغ  يراـخب  لـقنب  دـننیبب و  ار  اـهنآ  نارگ  ـ ید ـه  کنیا زا  دراد  نـ
یتایاور کـه هب  اـما  ـد  نکیمن مهتم  ار  سک  چـیه  درذـگیم و  یتحار  هب  تیاور  نیا  راـنک  زا  رتکد  هاـگنآ  دـنک . !!  تریغ  ـر  مع هک  دـنکیم 

دیامنیم ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نیهوت بـه  هب  ـم  هتم ار  ـه  عیش هدومن و  کسمت  درادن  لوبق  ار  اهنآ  هعیش  دوخ 

مود تمسق 

هک نز  کـی   : " دومرف تسا کـه  ـت  یاور مالـسلا  هیلع  قدا  ـ ـص ما  ـ ما زا  ییاـضق } یـسانش  راـک  ع -)  ) نینمؤملا ریما  هب  نیهوت   : » } رتـکد
هب ار  ـ نآ يد  ـ یفـس هتـسکش و  ار  یغرم  مخت  يراصنا  درم  نتخادنا  مادـب  يارب  نز  دـش ،  هدروآ  رمع  دزن  دوب  هدـش  قشاع  راصنا  زا  يدرمب 

ار وا  و  درک !  هاگن  ار  شیاهنار  نیبو  هدش  دـنلب  دوب –  رمع  ییاضق  راشتـسم  هک  یلع -  ترـضح  دو ،  هدـیلام بـ شیاه  نار  ـن  یب اهـسابل و 
رد روج  لقع  اب  ایآ  و  دننک !؟  هاگن  ار  یمرحمان  نز  يا  ـ هنار ـن  یب ـن  ینمؤملا ـر  یما تسا  نکمم  اعقاو  ایآ  راونالا 4/303  راحب  دومن "  مهتم 

نینچ ـد  ـشاب ـه  تـشاد تبحم  ـه  لآ ـه و  یلع هللا  یلـص  ـر  بمایپ ـت  یب لها  اب  هکیـسک  ایآ  ؟ دـننک لقن  ار  یتیاور  نینچ  قداص  ماـما  هک  دـیآ  یم 
ار ـه  تکن ـن  یا دنا  هتفگ  هچنآ  در  نمض  ام  هک  دنتسه  نئاخ  ـو و  گغورد ود  ره  ـم  جرتم مه  رتکد و  هـم  هدنـسیون :  دیوگیم . » ؟  ار  ینخس 

قباطم هدومن و  يراکتـسد  ار  تیاور  دراد  هک  یفدـه  ند بـه  ـ یـسر يارب  ـه  کلب هدر  لقن کـ طلغ  رتکد  ار  تیاور  تخاـس .  میهاوخ  نشور 
قداص ماما  دوش .  نشور  همه  يارب  تقیقح  ات  ـم  ینک یم  لقن  راونـالا  راـحب  زا  ار  تیاور  نتم  اـم  کـنیا  تسا .  هدرک  لـقن  شدوخ  ـل  یم

سپ دو ،  ـ بن رداق  دنک  بذج  ار  وا  هک  يا  هلیح  رب  و   ، دوب هدش  يراصنا  يدرم  قشاع  هک  دندروآ  رمع  دزن  ار  ینز  دیامرفیم :  مالـسلا  هیلع 
رمع دزن  دـعب  تخیر ،  دوخ  ياهنار  نیب  دوخ و  ياـه  ساـبل  هب  ارنآ  يدیفـس  ـه و  تخادـنا رود  ار  ـ نآ يدرز  هتـسکش  ار  یغرم  مخت  نز  نآ 

اما دـنک ،  با  ـ قع ار  يراصنا  در  تساوخ مـ رمع  داد ،  ماجنا  ار  لمع  نالف  ناکم  نالف  رد  نم  اب  درم  نیا  ناـنمؤم  ریما  يا   : تفگ هدـمآ و 
نینمؤملاریما ای  تفگ :  يراصنا  درم  دو  هتسشن بـ مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا و  هانگیب  درو کـه  یم خـ مسق  مهرس  تشپ  يرا  ـ صنا نآ 

نآ رب  ترـضح  نآ  ینیب ،  یم  هچ  نسحلاوـبا  يا  دوـمن  ضرع  نینمؤـملاریما  هـب  رمع  درک ،  حاـحلا  داـیز  نوـچ  نـک و  نـشور  ارم  هیـضق 
بآ داد  رو  ـ تـسد تسا و  هدرک  هلیح  وا  دومرف :  هدومن  مهتم  ار  نز  نآ  هدرک و  رظن  دوب  شیاهنار  نیب  نز و  نآ  ياهـسابل  رد  هک  يدـیفس 

نینمؤملا ریما  دش و  هتخپ  اه  يدیفس  نآ  بآ  یغاد  رثا  رد  سپ  دنزیرب ،  اه  يدیفس  يور  ـد و  نروایب ـد  ـشاب ندیـشوج  لاح  رد  هک  یغاد 
رد ـالوا  دومن .  عفد  يراـصنا  ناوج  نآ  زا  ار  تبوقع  ـد  نوادـخ درک و  فارتعا  زین  نز  نآ  داد ،  ربخ  شا  هلیح  زا  ار  نز  هدومن و  هزم  ارنآ 

نیا درک و  هاگن  دوب و  هتسشن  مالـسلا  ـه  یلع یلع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  زا  هکلب  درادن  دوجو  ( دش دنلب  یلع  ترـضح  ) هملک تیاور 
ابا اـی  تفگ  رمع  ) هک تسا  هدـمآ  تیاور  رد  اـیناث  دنـسرب .  دوخ  فدـه  هب  اـت  دـنا  هدرک  تنطیـش  هک  تسا  مجرتـم  ـر و  تکد لوا  سیلدـت 

تیاور رد  ـز  گره و  ار )  وا  ياهنار  نیب  اهسابل و  رب  درک  رظن  ترـضحنآ  سپ  هیـضق -  نیا  مکح  اب  هطبار  رد  ینعی  ینبیم -  هچ  وت  نسحلا 
ره کـه هک  دوب  هتـسشن  سابل  نودب  نز  نآ  ایآ  تسنیا کـه  لاؤس  دشاب ،  هتـسشن  دعبو  دشاب  هدش  ـد  نلب مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدـماین 

سپ نیا  رب  انب  تسا و  تسرد  مود  ضرف  املـسم  هک  هدوب ؟  سابل  اب  هکنآ  ای  تسا  هدرک  هاگن  ار  شیاـهنار  نیب  هدـید و  ار  وا  هدو  اـجنآ بـ
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یـسلجم موحرم  اثلاث  تسین .  یلاکـشا  چـیه  تروص  نیا  رد  تسا و  هدوب  ساـبل  يور  زا  ار  نز  ـ نآ ياـهنار  نیب  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  رظن 
يور زا  ار  وا  ياهنار  نیب  درک  رظن  و  اهبایث " ) یلع  اهیذـخف  نیبو  تسا (  هدـمآ  نینچ  نیا  یفاک  رد  ـد و  نک یم  لـقن  یفاـک  زا  ار  تیاور 

ـح و ضاو تیاور  ینعم  ـد  شابن دشاب و چـه  هملک  نیا  هچ  تروص  ود  ره  رد  و  تسا ،  هدشن  هتشون  اوهس  هملک  نیا  راحب  رد  شیاهسابل "و 
مجرتم تادافا  زا  هملک  ـن  یا دراد و  دوجو نـ مه  باـتک  یبرع  نتم  رد  تسین و  تیاور  رد  ییاـضق ) راشتـسم   ) ـه ملک اـعبار  تسا .  نشور 

رس رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ـر  یما يراب  دو " :  ـ مرف تسا کـه  تیاور  مالسلا  هیلع  قدا  ماما صـ زا   { ربنم زا  مانـشد  شزوما   : »} رتکد تسا . 
درک و هاگن  يو  فرط  هب  ریما  ترـضح  تسا  ناتـسود  لتاق  نیا   : تفگ دـش و  دـنلب  یقـالخا  دـب  نز  داد کـه  ـ یم هبطخ  تشاد  دو و  ربنم بـ
راونالا 41/293 راحب  تسا " !  نازیوآ  يزیچ  اراکـشآ  شجرف  رب  هکیـسک  يا  نادرم !  هیبش  ناـبز  دـب  يا  وررپ !  كاـبیب و  نز  يا   : دومرف

یچوپ ـن  خس ـن  ینچ ع )  ) قداص ماما  ایآ  دننک و  نوریب  ناش  نابز  زا  یتشز  نانخـس  ـن  ینچ مالـسلا  ـه  یلع ـن  ینمؤملا ـر  یما تسا  نکمم  ـا  یآ
اما ـم  یدومن یم  اوـسر  ار  اـهنآ  میدرک و  یم  اـپب  اـغوغ  دوـبیم ،  تنـس  لـها  بتک  رد  هرخـسم  تاـیاور  هنوـگنیا  رگا  ـد ؟  ننک یم  ـل  قن ار 

 ، زیزعلادـبع نب  رمع  لثم  لیهاجم  زا  يا  هد  رب عـ تسا  لمتـشم  تیاور  دنـس  - 1 هدنـسیون :  تسا . »  نایعیـش  ام  دوخ  بتک  رد  ـه  نافـسأتم
ریما دنس ،  تحص  ضرف  رب  - 2 تسا .  رابتعا  زا  طقاس  ـت  یاور دنرادن و  لاجر  بتک  رد  یقیثوت  هک  مدرک  نب  راکب  نامیلـس و  نب  یـسیع 
هیانک نتفگ بـه  نخس  هکلب  دو  یمن شـ باسح  مانـشد  تشز و  تاملک  ـن  یا یبرع  نابز  رد  هتفگ و  نخـس  یبرع  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

 ، ار نآ  هیبش  ای  ـه  ثداح نیمه  هکلب  ـد  نا هدرکن  لقن  ـه  عیـش ـن  یثدحم اهنت  ار  تیاور  - 3 تسا .  یبرع  نابز  رد  فراعتم  ياهبولسا  زا  یکی 
تیاور وا   ، تسا هدومنن  دراو  وا  رب  یسک  یضارتعا  ـه  نوگچیه تسا و  هدر  لقن کـ زین  تنس  لها  ظافحو  املع  زا  یفنح  یناکـسح  ـم  کاح

دـش دراو  ترـضح  نآ  بـر  تشاد ،  تیاکـش  شرهوش  زا  هک  ینز  دوـب و  هفوـک  دجـسم  رد  نینمؤـملا  ریما  " هک دـنکیم  لـقن  هنوـگ  نیا  ار 
قح هب  وت  هک  مسق  ادخب  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  دوب  كانبضغ  هکیلاح  رد  نز  نآ  دش و  مامت  وا  رهوش  عفنب  ترضح  تواضق  ،
وا هب  یهاگن  ترـضح  تسین .  دنوادخ  یـضر  تمکح مـ يدر و  ـ کن تلادـع  تیعر  رد  و  دوبن ،  لدـع  قفاوم  تمکح  يدرکن و  تواضق 

نیب رد   ، تشاذگ رارفب  اپ  نزنآ  سپ  لومعم ،  ـق  یرط ـر  یغ زا  دـنیبیم  ضیح  هکیـسک  يا  ـه  طیلـس هشاحف  يا  یئوگیم  غورد  دومرف :  هدومن 
مسق ادخب  تفگ :  یتشاذ ؟  رارف گـ هب  اپ  تفگ  وت  هملک بـه  کی  ات  یتفگ و  یلع  ینانخـس بـه  تفگ :  هد و  ـ ید ار  وا  ثیرح  نب  ورمع  هار 

ـر بخ دوب  هدینش  هچنآ  زا  ار  تر  ـ ـضح هتـشگ  رب  دجـسم  هب  ورمع  ، تسا عالطا  یب  نآ  زا  مرهوش  یتح  هک  يزیچ  زا  داد  ربخ  قحب  ارم  یلع 
رد لاعتم  دنوادخ  ، تسین تناهک  نیا  وت  رب  ياو  دومرف : ترـضح  میتخانـش ،  یمن  نهاک  ناونعب  ار  امـش  ام  نینمؤملاریما  ای  تفگ :  هداد و 

75 رجح نارایـشوه  يارب  تسا  ییاه  هناشن  زیگنا  تربع  تشذ  ـ گرـس ـن  یا رد  نیمـسوتملل " ) تایال  کلذ  یف  نإ  دو ( :  ـ مرف میرک  نآرق 
ینعی نیمـسوتم  دنتـسه  نم  بلـص  زا  هـمه  هـک  هـمئا  متـسه و  وا  دـعب  نـم  تـسا و  مسوـتم  ناـمه  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  سپ 

تایاور اب  دنیایب و  هکنآ  زا  لبق  شناتسدمه  رتکد و  دوب  بوخ  هچ  " متخانش .  شا  هفایق  زا  ار  وا  مدرک  تقد  نز  نآ  هب  یتقو  ، دننارایـشوه
دعب دندرکیم و  ملسم  يراخب و  نیحیحـص  مه بـه  ارذگ  یهاگن  کی  دننک ،  لالتـسا  نانآ  دض  رب  هعیـش  بتک  رد  دوجوم  دنـسلا  فیعض 
لاقف دنکیم ( :  لقن  ینالوط  یتیاور  رد  ثیدح 2529  داهجلا  یف  طورشلا  طورشلا -  باتک  حیحص  رد  يراخب  دندومن .  یم  رداص  مکح 
ثید حرـش حـ رد  يرابلا  ـح  تف رد  رجح  ـن  با شو " و  ار بـچـ تال  تلآ  تفگ : قیدص  رکبوبا  تاللا " )  رظبب  صـصما  قیدـصلا :  رکبوبا 

نیا هک  دوب  بوخ  و  تسا .  هدومن  عورـش  هکیـسک  هیلع  تشز  ظافلا  ملکت بـه  ـق و  طن زاوج  تسا بـر  لیلد  ثیدح  ـن  یا رد  دیوگ " :  یم 
 : دنکیم لقن  فورعم  یباحـص  بعک  نب  یبا  زا  دمحا  هک  دندناوخ  یم  ثیدحراصنا 20285  دنسم  لبنح  نب  ـد  محا دنـسم  رد  ار  تیاور 

یتـقو داـب و  تناـهد  رب  تردـپ  تلآ  : تفگ وا  هب  یبا  در  راـختفا کـ تیلهاـج  نارود  طوبرم بـه  روما  زا  یـضعب  هب  وا  روضح  رد  یـصخش 
یسک رگا  هک  مد  ـ ینـش ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لو  ـ ـسر زا  تفگ : اهنآ  هب  باطخ  دندرک  بجعت  هملک  نیا  ندینـش  زا  نیرـضاح 

رظن زا  ـا  یآ و  تسیچ ؟  تایاور  نیا  اب  هطبار  رد  رتکد  رظن  ایآ  " دیهد .  خساپ  ار  وا  ـه  نوگنیا دروآ ،  نا  ـ بز ار بـر  تیلهاج  نارود  تراختفا 
هدـید نیا  زا  لبق  ار  تایاور  نیا  ام  هک  دـندرک  لوبق  ایآ  و  ؟  ریخ اـی  تسا  تناـها  نیهوت و  رب  لمتـشم  مه  تاـیاور  نیا  شناتـسدمه  وا و 
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تسا هیانک  ساسا  رب  نخـس  تایاور  هنوگنیا  رد  اریز  ـم ،  یدرکن هدافتـسا  دوخ  ناردارب  دض  رب  يا  هبرح  ناونع  هب  نآ  زا  هاگچیه  میدوب و 
رمع و هک "  دـنکیم  تیاور  جاجتحا  رد  یـسربط  دـنتخادنا } بانط   : » } رتکد دوش .  یمن  هدـهاشم  نآ  رد  ینیهوت  تناـها و  هنوگچیه  و 

یم دایر  وا فـ هکیئاج  ات  دندرب  رکبوبا  دز  ار نـ وا  ناشک  ناشک  ـد و  نتخادـنا نینمؤملا  ـر  یما ندر  هب گـ بانط  دـندوب  وا  رب  رود و  هک  یناسک 
 : هد ـ نـسیون دـندوب » ؟  وسرت  لدزب و  دـح  نیا  اـت  نینمؤـملا  ریما  اـیآ   ( !!! " یننوـلتقی .  اوداـک  ینوفعـضتسا و  موـقلا  نا  ما  نباـی  دیـشک ( 

مالک هکلب  دنراد ،  ناعذا  فارتعا و  راو  ـ گرزب نآ  تعاجش  رب  همه  ـق  فاوم فلاخم و  و  ـد ،  ندوبن وسرت  لدز و  مالسلا بـ هیلع  نینمؤملاریما 
رد هـر هکنیا  ای   ، ندوب فطاوع  تاساسحا و  عبات  زا  تسا  ترابع  تعاجـش  اـیآ  هک  ناـیب  نیا  هب  تسا  يروـالد  تعاجـش و و  يا  ـ نعم رد 

تـسرد مود  يا  ـ نعم املـسم  هک  تسا  نداد  ماجنا  دشاب  تحلـصم  حالـص و  هب  هک  ار  يراکدـعب  نتفرگ و  رظن  رد  ار  بناوج  مامت  ـه  یـضق
ـه و لآ هیلع و  هللا  یلص  ـر  بمایپ ـه  چنآ قبط  مالسلا  هیلع  یلع  هک  میدقتعم  ام  دشاب .  یم  عاجش  نادرم  فاصوا  زا  يرابدرب  ربص و  و  تسا ، 

گنج هب  رجنم  راک  نیا   ، دروایب تسدب  ار  دوخ  قح  ندیگنج  اب  دربب و  ریـشمش  هب  تسد  رگا  هک  تسناد  مـی  دو ،  هداد بـ ـر  بخ وا  ملس بـه 
یجراخ نا  ـ نمـشد يار  هدش و بـ فیعـض  تسا  هتـشذگن  شرمع  زا  ـر  تـشیب لاس  ـد  نچ هک  یمالـسا  دـش و  دـهاوخ  ناناملـسم  ـن  یب یلخاد 

نآ دوب ،  رت  بجاو  یلمع  ره  زا  مالسا  ـظ  فح نو  و چـ دش ،  دهاوخ  ادیپ  يدمحم  نیئآ  يدو  ـ بان مالـسا و  ـه بـه  لمح تهج  یبوخ  تصرف 
لثم هک  یناسک  الومعم  دنتسناد .  دوخ  قح  دوخ و  رب  مدقم  ار  مالسا  لصا  ظفح  بیاصم  اهجنر و  لمحت  اب  دندومن و  هشیپ  ربص  راوگرزب 

هب رادگیب  هتشاد و  مدقم  ار  دوخ  یصخش  حلاصم  ار  ـ ثکا هک  دنیامن  یم  سایق  دوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دننکیم  حرطم  ار  رتکد  لاکـشا 
زا سا  ـ یق ار  نا  ـ کا را پـ ار کـ قلد  بحاص  تشادنپ  دوخ  هچ  وک  ار  ق  ــ لخ د  ــ مآ هد  ـــ نخ شـسا  ــ یق زا  دننکیم .  لمع  يا  هظحل  هدز و  بآ 

مالس همطاف  هک  تسا  هدمآ  یسربط  جا  ـ جتحا رد  ـن  ینچ هـم  تسیک }؟  ـم  هتم  : » } ـر تکد ـر  یش ریش  نتشبن  رد  ـد  شاب ـه  چرگ ر  ــ یگم دو  خـ
يوخ قلخ و   ( " نینظلا ةرجح  تدعق  نینجلا و  ۀمیش  تلمتـشا  ام  بلاط (  ـو  با رـسپ  يا  دومرف " :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ـر  یما هب  اهیلع  هللا 

 ، دنتسه راکبیرف  هلیح گـر و و  باذ و  ود کـ ره  مجرتم  ـر و  تکد هد :  ـ نسیون یتسه .» دامتعا  لباق  ریغ  مهتم و  کنیا  و  تسین ! وت  رد  ناسنا 
هملک ـر  گا یتح  هک  هکیلاح  رد  دیامن .  یم  هئارا  طلغ  ار  ینعم  لقن  نامه  ساسا  رب  مجرتم  دنکیم و  ـل  قن ۀمیـش )  ) ار ۀلمـش )  ) هملک رتکد 
لغب هب  ار  اـهوناز  هکنیا  زا  هیاـنک  يا " هتفرگ  ار  نینج  يوخ  قلخ و  هک " دوـش  یم  نیا  ینعم   ، میراذـگب ۀملـش )  ) ـه ملک ياـج  ار  ۀمیـش ) )

رد ناسنا  يوخ  قلخ و   ) دنک کـه یم  ـه  مجرت دنک  هارمگ  ار  هدنناوخ  هکنیا  يارب  مجرتم  اما  ینک ،  یمن  يراک  چیه  يا و  هتسشن  هتفرگ و 
نینج سابل  هک "  دوشیم  نیا  ینعم  مینک  لقن  ـن ) ینجلا ۀلمـش  تلمتـشا  تسا (  هد  ـ مآ جاجتحا  رد  روط کـه  نآ  ار  هلمج  رگا  و  تسین ) وت 
ةرجح تدـعقو   ) مود هلمج  مجرتـم  ینز .  یمن  يراـک  هـب  تـسد  يا و  هتـسشن  يا  هشوـگ  رد  تیعقوـم  نـیا  رد  ینعی  يا "  هدر  رد بـر کـ

ـه ناـخ هشوگ  رد  يا  هتـسشن  و   ) روطنیا دـیاب  هکیلاـح  رد  یتسه ) داـمتعا  ـل  باـق ـر  یغ ـم و  هتم ـک  نیا  ) هدرک کـه ینعم  طـلغزین  ار  نینظلا )
 . دوش ینعم  دشاب ) مهتم  هک  یفیعض  نو  چـ

موس تمسق 

زین اــهیلع  هللا  مالــس  ار  ـ هز ترــضح  دراد و  دوـج نـ ینیهوـت و  هنوـگچیه  ـد  ــش ینعم  هـک  ناــنچ  نآ  هـلمج  ود  نـیا  رد  تروـصره  رد 
رد شیرق  نانز  ـد " :  نیوگیم اهیلع  هللا  مالـس  ـه  مطاف زین  و  ور }.!؟  هدـنخ  طـقف   : » } رتکد دـنک .  یمن  مهتم  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

شیناشیپ فرطود  ياهوم   ، تشرد لصافم   ، زارد ناتسد  گرز  ـم بـ کش تسا بـا  يدر  مـ مالـسلا )  ـه  یلع یلع  وا (  دنیوگیم : نم  هب  وا  هراب 
 « . یمق 2/336 ریـسفت  درادـن "  یتورث  لام و  اما  ور  هدـنخ  هدـمآ و  الاب  رتش  ناهو  نوچمه کـ شیاه  ـه  ناـش گرز ،  نامـشچ بـ ـه ،  تخیر
شنا ـ تـسود ـض  عب زا  مردـپ   :) دـیوگیم میهاربا  نب  یلع  اریز  تسا  هعوفرم  مه  هلـسرم و  نوچ هـم  تسا  فیعـض  تیاور  ـالوا  هدنـسیون : 

تیاور تلع  نیا  هب  میسانش و  یمن  هدوب  یک  وا  رد  ناتسود پـ زا  یـضعب  تفگ ) نینچ  نیا  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هک  تسا  هدرک  ـت  یاور
هلصاف لاس  اهد  ـ ـص اهیلع  هللا  مالـس  ار  ـ هز ترـضح  میهاربا و  نبا  یلع  ردپ  تسود  نیب  یهگناو  درادن ،  تیجح  هک  دوشیم  ـه  تفگ هلـسرم 
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مود تلع  مه  نیا  دوش و  یم  هعوفرم  تیاور  ظاحل  نیمه  هب  هک  دـنا  هدـشن  یفرعم  دـنا  هدوب  ارهز  ترـضح  وا و  نیب  هک  یناـسک  تسا و 
مالـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  ار  ـ یز درادن  دو  ـ جو یلکـشم  چیه  تیاور  رد  مه  دنـس  تحـص  ضرف  رب  ایناث  تسا .  رابتعا  دح  زا  نآ  طوقس 

ـد و نک یم  لقن  شراوگرزب  ردـپ  تمدـخ  ار  شیرق  ناـنز  ـر  ظن هکلب  ـد  نک یمن  فیـصوت  ـه  نوگنآ ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ـر  یما شدوخ 
دنوادخ هک  ار  هچنآ  شکرا  ـ بم نابز  زا  شیرق ،  نانز  رظن  ندینش  زا  سپ  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  اد  لوسر خـ هک  تهج  نیا  هب  دیاش 

 . دوش شنانمشد  مشچ  يروک  ناتـسود و  مشچ  ینـشور  ببـس  ات  دیامن ،  نایب  تسا  هداد  يرترب  لامک و  لضف و  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب 
ظافح املع و  ار ،  تافـص  ـن  یا زا  یـضعب  ـد و  یآ یمن  باسح  هب  صقن  بیع و  نادرم  يارب  هدـش  رکذ  تیاور  نیا  رد  هک  یتافـص  اثلاث : 
ناسل رد  رو  ـ ظنم ـن  با زارد )  نا  ـ تسد نیعارذلا –  لیوط   ) الثم  ، دنا هدرک  تبث  زین  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  تنـس  لها 

نایب رد  ( " امهلیوط يا  ـن ،  یعارذـلا حوبـشم  ناک  هنأ  ملـسو :  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ۀفـص  یف  و  دـسیونیم ( : حبـش "  هدا "  ـل مـ یذ بر  ـ علا
زارد نا  ـ تسد نتشاد  نامه  هجیتن  تشاد و  دنلب  ياهعارز  تر  ـ ـضح نآ  تسا کـه  هد  ـ مآ ملـس  هلآ و  ـه و  یلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تافص 

ادخ لوسر  ترـضح  دـنک کـه  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ـن  نـس رد  يذـمر  تـ يوق ) تشرد و  لصافم  سیدارکلا –  مخـض   ) ای تسا . 
هوالع رب  نتـشاد  گرزب  نامـشچ  الثم  ای  دوب .  يوق  میخـض و  ترـضح  نآ  لصافم  ینعی  دو  بـ سیدارکلا ) ـم  خـض هلآ (  هیلع و  هللا  یلص 

رد دوجوم  ترابع  رد  انمـض  دنکیم .  فیـصوت  فصو  نیمه  ار بـه  ادخ  لوسر  تاقبط  رد  دعـس  نبا  دـیآ ،  یمن  باسح  بیع بـه  ـه  کنآ
طلغ مه  رتکد  دوخ  هدرک و  ینعم  طـلغ  ار  نآ  مجرتم  ـالوا  هک  ریعبلا ) شاـشمک  شاـشم  هبکنمل  دراد (  دوجو  مه  هلمج  نیا  یمق  ریـسفت 

میظع و ياه  هناش  ياراد  ترضحنآ  دوشیم "  نیا  قوف  هلمج  ینعم  درکیمن .  هدافتسا  هعیش  دض  رب  هلیـسو  ناونع  هب  نآ  زا  هن  رگو  هدیمهف 
ـت یاور زین  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  ار  تفـص  نیا  تنـس ،  لها  ياملع  رباـکا  زا  دعـس  نبا  اـیناث   " تسا .  هدوب  يوق 
 ، دندرب دجسم  ناشدوخ بـه  اب  ار  ـه مـ عمج زور  مرد  پـ دیئامرف " }: هظحالم  ير  ـ گید غورد  زاب -  هقح  در  ـر مـ یپ ـر { « :  تکد تسا .  هدومن 

 « . دوب نایامن  شنامـشچ  زا  ـه  قح ضیرع ،  ياه  هناش  هدـمآرب  یناشیپ  اب  لچک  يدرم  ـر  یپ دـناوخیم ،  هبطخ  ربنم  يالاب  رب  یلع  هک  مدـید 
رد هچره  ات  تسین  هعیـش  وا  هدـش و  لقن  تسا  یناهفـصا  جرفلاوبا  تاـفیلأت  زا  نییبلاـطلا کـه  ـل  تاـقم باـتک  زا  قوف  تـالمج  هدنـسیون : 

ار وا  یلب  تسا .  نانآ  نانیمطا  قوثو و  دروم  تنـس و  لها  ياملع  زا  يوما و  هکلب  دوش  هدافتـسا  نآ  زا  هعیـش  دـض  دوش بـر  ادـیپ  شباتک 
دزن جرفلاوبا   : " دـیوگیم نوچ  دـشاب  هعیـش  وا  هکنیا  زا  ـد  نکیم بجعت  ـح و  یرـصت هتکن  نیا  یبـهذ بـه  دـنا و  هدومن  ندوـب  هعیـش  هب  مهتم 

یناسک زا  زین  رجح  نبا  دنکیم .  فیصوت  قودص  ار  وا  یبهذ  دو  اما خـ تسا "  فیعض  نانآ  دز  شتایاور نـ هدوبن و  نانیمطا  دروم  نایعیش 
هدافتـسا هعیـش  ـه  یلع نآ  زا  ات  تسین  ـه  عیـش لوبق  دروم  وا  تایاور  سپ  دنکیم .  بجعت  شندوب  هعیـش  زا  هد و  ـ یمان قودص  ار  وا  هک  تسا 

طلغ و مهف  تسا کـه بـا  مجرتم  رتکد و  نیا  دوشیمن و  هدـید  ینیهوت  نآ  رد  ناو  ـ نع چـیه  هب  دراد  جرفلاوبا  هک  ار  یترابع  یهگناو  دوش . 
هن لچک "و  دوشیم و نـه"  جارختـسا  وا  هتفگ  زا  زاب "  هقح   " هملک هن  دـننکیم .  هئارا  نارگید  ارنآ بـه  هدومن و  طلغ  تشادرب  طلغ  همجرت 

 " ۀهبجلا یتأن   " هملک دشاب و  هتفر  شرس  ـو  لج يو  هک مـ تسا  یسک  ینعم  هب  هک  علـصا "  " هملک وا  ترابع  رد  هکلب  " هدمآرب ،  یناشیپ  " 
نیا سب و  تسا و  هدمآ  دشاب ،  ضرم  زا  ندش  بوخ  راثآ  وا  ـم  شچ رد  هکیسک  ینعی  شاشغرطا " ـه  نیع یف  ـد و"  نلب یناشیپ  ياراد  ینعی 

لوسر ربیخ  گنج  زور  دوب کـه  یمشچ  درد  ندش  بوخ  راثآ  ترـضحنآ  مشچ  رد  ایناث  الوا و  تسین  مذ  تافـص  زا  نادرم  يارب  تافص 
رد دعب  دنشاب و  ربخ  اب  هزجعم  نآ  زا  همه  ات  دنام  یقاب  نآ  راثآ  دندرک و  اوادم  ارنآ  شیوخ  ناهد  بآ  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

نامـشچ  : » } رتکد دندرگ .  برع  ناعاجـش  نیرت  يوق  اب  دربن  نادـیم  رد  ـت  یالو هاش  تداشر  يزا و  ـ بناج ـه  جوتم نآ  تلع  زا  لاؤس  ـر  ثا
 " هدـمآ الاب  یناشیپ  هتخیر و  رـس  يوم  گرزب  مکـش  ، دوب رت  کـیدزن  یهاـتوک  هب  هک  ، دوب هناـش  راـهچ  هزبس  مالـسلا  هیلع  وا  هر " }:!  ـ یخ

یهاـتوک هب  هک  هماـقلا  طـسوتم  هزبـس ،  راوگرزبـنآ  تسا "  ـن  ینچ ـن  یا جرفلاوـبا  تراـبع  همجرت  هدنـسیون :  نییبلاطلا ص 27 . »  لـتاقم 
هدنام یقاب  درد  رثا  شکرابم  مشچ  رد  هک  راوتـسا  ياهاپ  اناوت و  ناوزاب  مکحم ،  يوق و  ناتـشگنا   ، گرزب مکـش  ياراد  دوب ،  رت  کیدزن 

هدا ـ فتسا فیرحت  زا  ناوت  دح  ات  مجرتم  رتکد و  الوا  سپ   " دوب .  دنلب  یناشیپ  ياراد  ـه و  تخیر رـس  يور  شیپ  ياهوم  هوبنا و  شیر  دوب ، 
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ار وا  هعیش  هک  تسا  یسک  زا  تارابع  دشاب  ضرف کـه  اثلاث بـر  تسین و  نادرم  يارب  یتمذم  ـه  نوگچیه تافص  نیا  رد  ایناث  دندوب و  هدومن 
اد لو خـ ـ سر نا ،  ـ نآ ياملع  ـد کـه  ندید یم  ـد  ندرکیم هعجار  تنس مـ لها  ربتعم  بتک  هب  شنارای  رگید  رتکد و  رگا  اعبار ،  درادن و  لوبق 

رگا دنتسه ،  یعدم  نایاقآ  هک  يروط  ـر « :  تکد دنا .  هدومن  ـف  یـصوت ظافلا  نیمه  اب  ار  ـا  فلخ رگید  امهیلع و  هللا  مالـس  یـضتر  یلع مـ و 
هدرک رکف  اقآ  نیا  هدنسیون :  دش . » !؟  یضار  ناشیا  هب  هنوگچ  س )  ) ارهز ترضح  دوب ،  تافص  نیمه  ياراد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ـر  یما

دـعب بـه لانم و  لام و  هب  لوا  هجرد  رد  يداع  نانز  نارتخد و  نوچ  تسا ،  نایملاع  ءاـسن  هدیـس  هک  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تسا 
هیلع یلع  ترـضح  نآ  هکیلاح  رد  دریگ ،  یم  میمـصت  جاودزا  يارب  مه  باسح  نیمه  يور  و  دـشیدنا ،  یم  ییایند  يدام و  روما  ـر  یاـس

 ، يوقت ملع ،  تعاجـش ،  هقباس ،  رد  هک  يرهوش  نتـشاد  هب  دیامنیم و  باختنا  دوخ  رـسمه  ناونع  تسه بـه  یلع  هکنآ  رطاخب  ار  مالـسلا 
در نیلوا مـ ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  دعب   ، یناسنا هدنزرا  تافص  یمامت  ادخ و  هار  رد  يراکادف  ربص ،  دهز ، 

نیهوت  : » } رتکد دنکیم . راختفا  مدآ  ملاع و  رب  دسرب ،  دـناوتیمن  مه  راوگرزب  نآ  ياپ  تا بـه  ـ فـص نآ  رد  یـسک  تسا و  تیناسنا  نا  ـ هج
ار وا  و  تفرگ ،  رمع  ياه  هناش  زا  همطاف  ـد کـه " :  نک یم  لقن  یفاک  لوصا  رد  ینیلک  رفعجوبا  ینامر }:!  ـ هق س -! )  ) همطاف ترـضح  هب 

شیپ كد  ـه فـ یـضق رد  اـهیلع  هللا  مالـس  وا  هک " :  تسا  هد  ـ مآ سیق  میلـس بـن  باـتک  رد  و  ثـحب } "جـر و   . } دیـشک شدو  فر خـ ـ طب
نب میلـس  باتک   ! دـندش " عمج  شرودـب  مدرم  هکنیا  ات  دیـشک  دایر  مدر فـ ناـیم مـ رد  درک و  ثحب  رج و  ناـنآ  اـب  تفر و  رمع  رکبو و  ـ با

دننکب یتکر  ـن حـ ینچ تسا  ـن  کمم ـه  لآ ـه و  یلع هللا  یلص  اد  لوسر خـ یمارگ  ـر  تخد اهیلع  هللا  مالس  ار  ـ هز ترـضح  ایآ  سیق ص 253 . 
فیعض ود  ره  هک  ـه  بقع نب  حلاص  یفعج و  ـد  محم نب  هللا  ـد  بع شدنس  رد  نوچ  دنکیم  لقن  یفاک  زا  هک  ار  یثیدح  اما  هدنـسیون :   . » ! ؟
تیاکح ـد و  نکیمن ینیهوت  ای  تناها  تلالد بـر  زین  دنس ،  تحص  ضرف  رب  تسا .  طقاس  رابتعا  زا  فیعض و  تیاور  دنراد ،  دوجو  دنتسه 

هناخ نآ  زا  يرد  دوب و  ـد  جسم هد بـه  ـ یبسچ ترضحنآ  هناخ  الوا  اریز :  درادن  اهیلع  هللا  مالس  ار  ـ هز تر  ـ ـضح طسوت  یمار  باکترا حـ زا 
رد ـد و  یدیم ـه  تفر تسد  زا  ار  شرهوش  دو و  ایناث حـق خـ دنا .  هدمآ  دجسم  هب  دوخ  ـه  ناخ زا  ترـضحنآ  سپ  دشیم  زاب  ـد  جـسم لخاد  بـ
رد تسا  هدرک  ینعم  اه  هناش  هب  ار  " بیبالت  " مجرتم اثلاث  دـنک .  عافد  دوخ  قح  دراد ز  ناو  یتقو کـه تـ ات  ناـسنا  هک  تسا  بجاو  مالـسا 

هکلب ـد ،  ـشاب هتفرگ  ار  وا  هخی  ترـضحنآ  اعقاو  تسنآ کـه  هن  اجنیا  رد  نآ  زا  دارم  اه و  هناـش  زا  تسا نـه  هخی  زا  نتفرگ  ینعمب  هکیلاـح 
ـه تفرگ ار  ینـالف  هخی  ینـالف  دوش :  یم  هتفگ  مه  یـسراف  فرع  رد  هکناـنچ   ، تسوا ندرک  یفرعم  مر  ـ جم وا و  نتخانـش  مرجم  زا  ـه  یاـنک

ناج ظفح  يارب  اریز  تشاد ،  دـهاوخن  یلکـشم  زاب  دـشاب ،  هتفرگ  وا  هخی  ای  اه  هناـش  زا  رگا  یتح  اـعبار  دـنادیم .  مرجم  ار  وا  ینعی  تسا 
ما ار کـه  یهار  اهخـسرف  هک  درک  دـیاب  بجعت  شنارای  رتکد و  زا  اسماخ  تسا .  هدوب  مزـال  راـک  نیا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شرهوش 

ـد ندیـسر لتقب  درک  يربهر  ارنآ  وا  هک  یـشروش  رطاخب  فرط  ود  زا  ناسنا  نارازه  و  دومن ،  یط  یلع  اب  ند  ـ یگنج يار  هشئاع بـ نینمؤملا 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هجوز  هب  تناها  نیهوت و  هب  ـم  هتم ار  اهنآ  تنـس  لها  بتک  رد  هیـضق  نیا  لقن  رطاخب  هتـسناد و  تسرد  راک  ،

ماجنا يراک  نینچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ـه  جوز تسا  نکمم  ایآ  درک :  لاؤس  دوشیم  هکیلاح  رد  دننک .  یمن  ملـس  هلآ و 
ره رب  وا  زا  تعاطا  ناناملـسم  همه  عامجا  یقح کـه بـه  ربارب  رد  نتفرگ  رارق  هکلب  دـشاب  هدـش  عیاـض  وا  زا  هک  یقح  يارب  هن  مهنآ   ، دـهد
مه رتکد و  مه  هک  تفگ  دیاب  هدرک  لقن  سیق  نب  میلس  باتک  زا  هک  ار  یثیدح  اما  و  تسا .  بجاو  ـد ) شاب ـد  هاوخ یم  یکره   ) ناملـسم

ینعم هک  يا  هملک  ای  ثحب "  رج  هملک "  زگره  ثیدـح  نآ  رد  اریز  دـنا .  هدرک  همجرت  لقن و  ار  ثیدـح  سیلدـت  فیرحتاب و  مجرتم ، 
تسا هدش  بصغ  ترضحنآ  زا  هک  یقح  يارب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  زا  تسا  یجاجتحا  هکلب  درادن .  دوجو  دشاب "  ندیـشک  دایرف  نآ " 

 : دوش هتفگ  ات  تسین  تعیرش  فالخرب  يراک  زاب  ـد ،  شاب هدو  ـ من عمج  دوخ  رود  ار  مدر  دشاب و مـ هدیـشک  مه  دایرف  رگا  یتح  یهگناو  . 
نم الا  لوقلا  نم  ءوسلاب  رهجلا  هللا  بحی  ال   : ) دیامرفیم میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا .  نیهوت  تسردان و  وا  بلطم بـه  نیا  تبـسن 

يارب سپ   " دـشاب .  هدـش  عقاو  ـم  تـس درو  هکنآ مـ رگم  ـد ،  نک راـهظا  ار  اهیدـب  دو  نانخـس خـ یـسک بـا  درادـن  تسود  دـنوادخ  ملظ " )
عافد تسا و  قح  زا  عافد  یعون  راک  نیا  دوخ  تسا و  زیاج  ندومن  عمج  دوخ  رود  ار  مدرم  ندیشک و  داد  هد  عقاو شـ ملظ  درو  هکیـسک مـ
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 . تسا بجاو  مه 

جاودزا زا  تیاضر 

یضار یلع  اب  شجاودزا  زا  ـا  هیلع هللا  مالس  ار  ـ هز ترضح  تسا کـه " :  هدروآ  یفاک  عورف  رد  ینیلک  ياقآ  تیاضر }!؟  مدع   : »} رتکد
ار یـسک  وا  زا  رتهب  نم  لیماف  رد  رگا  مسق  ادخب  ینک  یم  هیرگ  ارچ  دومرف :  دنکیم  هیرگ  دید  دیدرگ ،  ـه  ناخ لخاد  شردپ  نو  چـ دوبن ! 

سیلدـت هکنآ  يارب  هدنـسیون :   " تسا . »  هداد  وا  ینز  هب  رت  دـنوادخ   ، ما هدادـن  وا  ینز  هـب  ارت  نـم  مدرکیم ،  مداـماد  ار  وا  مدرکیم  اد  ـ یپ
زا ار  تیاور  لـماک  نتم  اـم  ، ددرگ نشور  ناـگمه  تعیرـش بـر  نیناوق  لوصا و  شباـتک بـه  مجرتم  وا و  ندو  ـ بن ـد  نباـپ نینچ  مه  ـر و  تکد
 : لاق بیعش  نب  بوقعی  نع  دواد  نع  طابـسا  نب  یلع  نع  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  نع  انباحـصا  نم  ةدع  مینکیم .  همجرت  ـل و  قن یفاک 

یلها ناکو فـی  هللاوف لـ کیکبی  ام  اهل :  لاقف  یکبت ،  یه  اهیلع و  لخد  ع )  ) ۀمطاف ایلع  ملس  هلآ و  ـه و  یلع هللا  یلص  هللا  لوسر  جٌوز  امل  " 
هللا یلص  ربمایپ  نوچ  ضرالا " .  تاوامسلا و  تمادام  سمخلا  کنع  قدصا  کجوز و  هللا  نکل  هکتجوز و  انا  ام  هکتجوز و  ام  ـه  نم ریخ 
ینک یم  هیرگ  ار  چـ دومرف :  درکیم ،  هیرگ  هکیلاح  رد  دش  وا  رب  دراو  دو ،  ـ من جیوزت  امهیلع  هللا  مالس  یلع  ار بـه  همطاف  ملـسو  هلآو  هیلع 

وا ینز  هب  ارت  دنوادخ   ، ما هدادن  وا  ینز  هب  ارت  نم  هکنادـب  مدرکیمن و  ـج  یوزت وا  هب  ارت  دوب  وا  زا  رتهب  ما  هداوناخ  نیب  رد  رگا  مسق  اد  ـ خب ، 
تیاور ـد و  نکیم لقن  ار  هیضق  بیعـش  نب  بوقعی  الوا  دشاب "  نیمز  اهنامـسآ و  هکیتقو  ات  تسا  هداد  رار  وت قـ رهم  ار  سمخ  تسا و  هداد 

زا اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ) هلمج نیا  تیاور  رد  ایناث  درادن .  تیجح  ـت  یاور سپ  دیامن  یمن  لصتم  نیموصعم  زا  یموصعم  ار بـه 
شدوخ عفنب  نآ  زا  هدو تـا  ـ من هفاضا  تیاور  رد  ار  ـه  لمج نیا  باتک  یبرع  نتم  رد  رتکد  اما   ، درادن دوجو  دوبن ) یضار  یلع  اب  شجاودزا 

یلع اب  شجاودزا  ـر  طاخب ـا  هیلع هللا  مالـس  همطاف  هیرگ  هک  دوشیمن  هدافتـسا  زگره  تیاور  زا  اثلاث  دـنک .  هدافتـسا  هعیـش  ندـیبوک  يارب  و 
جاودزا تـا سپ  ناوج  نارتـخد  ـالومعم  کـه  هدوب ،  شراوگرزب  رد  زا پـ ند  ـ ـش رود  تهجب  تسا  نک  ـ مم ـه  کلب ـد  ـشاب هدو  مالـسلا بـ هیلع 

تـسا نارتخد  ـن  یب موسر  زاب مـ ـا کـه  یح باب  زا  هدو  فا بـ ـ فز بش  نو  هکنیا چـ ای  دـننکیم ،  هیرگ  دـننیبب  ار  رداـم  اـی  ردـپ  یتقو  یتدـم ، 
نبا زا  شدنـس  هب  اتـسار  نیمه  رد  تنـس  لها  ظافحزا  یناعنـص  قازرلادبع  هک  یتیاور  دنکیم  ـد  ییأت ار  لامتحا  نیا  و  تسا ،  هدرک  هیرگ 

 . " دـنوش ربخ  اب  زین  تسا  هدـمآ  ناشدوخ  بتک  رد  هک  هچنآ  زا  شناراـی  رتکد و  اـت  مینکیم  رکذ  ارنآ  همجرت  اـم  هدومن کـه  لـقن  ساـبع 
زا دـید  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ـر  بمایپ را  ـ نک رد  هتـسشن  ار  مالـسلا  ـه  یلع یلع  نو  ـد و چـ ینادرگرب ار  شیور  ـا  هیلع هللا  مالـس  همطاـف 

رطاخ شا بـه  ـه  یرگ ادابم  هکنیا  زا  و  دو ،  ـ من شزاو  ار نـ وا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  دومن  هیرگ  هب  عورـش  ایح  تدـش 
ار ما  هداوناـخ  دار  ـ فا زا  در  نیرتـهب فـ وت  يارب  و  مداد ،  ماـجنا  دوب  وـت  حالـص  هب  هچنآ  نم  ؟  ینکیم هیرگ  ارچ   : دوـمرف دـشاب  یلع  يراداـن 

نود ار بـ تیاور  ـر  تکد انمـض  تسا .  نیحلاص  زا  ترخآ  رد  دـنم و  تداعـس  ـا  یند رد  مدومن کـه  جـیوزت  یـسک  ار بـه  مدومن و تـ باختنا 
نیمک رد  هشیمه  دنوادخ  هکنآ  زا  لفاغ  ددرگن ،  راکشآ  وا  غورد  ـد و  نکن ادیپ  یتحارب  یسک  ات  ـد ،  نک یم  ـل  قن ـه  حفص ـد و  لج سردآ 

ار ـ هز ترـضح  دز  هد نـ ـ یرب اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  شترـضح  هک  جاودزا  زا  سپ  }:!؟ " تیاکـش  : » } رتکد تسا .  ناراک  متـس  نا و  ـ نئاـخ
ما و ـ عط تلق  لیلدب  دو :  ـ مرف ینکیم ؟  هیرگ  ارچ  مرتخد  ـد :  ندومرف ترـضح  دش  دولآ  کشا  شنامـشچ  دـید  ار  شردـپ  ـد تـا  نتفر (س )

ینـالوط میراـمیبو  هد  ـ ـش داـیز  میتسدـگنت  ـه  تفرگ تدـش  ـم  یتحاراـن مسق  اد  ـ خب دو :  ـ مرف هک  تـسه  يرگید  تـیاور  رد  اـهمغ و  تدـش 
نمض رد  تسا .  هدش  لقن  تنس  بتک  رد  یلبرا  مو  ـ حرم زا  ـل  بق تیاور ،  ودره  هدنسیون :  ۀمغلا 150-1/149 . »  فشک  تسا " هدیدرگ 
هدرک لقن  دـمحا  دنـسم  زا  ار  مود  یمزراوخ و  بقاـنم  زا  ار  لوا  تیاور  تسا کـه  هدرک  ـح  یرـصت ـۀ  مغلا فشک  رد  یلبرا  مو  ـ حرم دو  خـ

ياملع هجوتم  ار  داقتنا  تسا  هدیـشوک  طقف  هدرکن و  هراشا  هتکن  نیا  ـز بـه  گره تسا  دوخ  فدـه  ندرب  شیپ  رکف  رد  هک  رتکد  اـما  تسا 
هجرد رد  دـشاب  هنیمز  نیا  رد  یلاکـشا  رگا  هکیلاح  رد  دـیامن ،  راد  هشد  ار خـ مالـسلا  مهیلع  تیبلها  بهذـم  قیرط  نیا  زا  هدر و  هعیش کـ

ـر و قف زا  ـت  یاور رد  ـز  ین تیاکـش  دوـب .  دـهاوخ  تنــس  لـها  ياـملع  زا  اـهنآ  ریغ  یمثیه و  یناربـط و  لـبنح و  نـب  ـد  محا ـه  جوـتم لوا 
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 . جاودزا زا  ندوب  یضاران  زا  هن  تسا  ـر  گید تالکشم 

تسا نیهوت  تیاور  نیا  ياجک 

هللا یلص  دمحم  رب  لیربج  ترضح   : " هک دنکیم  لقن  یفاکرد  ینیلک  ياقآ  میهاوخ }  یمن  نیسح  ع - !)  ) نیسح ماما  هب  نیهوت   : » } رتکد
سپ ار  وا  وت  تما  دش ،  دهاوخ  دلوتم  همطاف  زا  هک  دهدیم  هدژ  يد مـ ـ نزرف ار بـه  ـد تـ نوادـخ ـد !  محم يا  تفگ :  دـمآ و  دورف  هلآو  هیلع 

دو و دلو شـ ـ تم ـه  مطاف زا  مهاوخ کـه  یمن  يدنزرف  نینچ  نم  وگب  ناسرب و  مالس  مراگدرورپ  هب  لیربج !  يا  دومرف  تشک ،  دهاوخ  وت  زا 
موس راب  دـش ،  رارکت  وگتفگ  نیا  ـه  بترم ود  دو  ـ من وگ  زاب  ار  لوا  نخـس  تشگرب و  تفر و  ـالاب  لـیربج  دـشکب ،  ار  وا  زا مـن  سپ  ـم  تما

 ، داد دهاوخ  رارق  وا  لسن  رد  ار  تیصو  تیالو و  تماما و  ـد کـه  هد یم  هدژم  ارت  دیوگیم و  مالس  راگدرورپ  دمحم !  يا  دومرف :  لیربج 
تما دش و  ـد  هاوخ ـد  لوتم زا تـو  هک  دهدیم  هدژم  يدنزرف  ارت بـه  دنوادخ  دومرف :  داتـسرف و  همطاف  دزن  هاگنآ  مدش ،  یـضار  نم  دومرف : 

ار تیصو  تیالو و  تماما و  دومرف :  داتـسرف و  هرابود  مرادن ،  جایتحا  يدنزرف  نینچ  هب  نم  تفگ :   ، تشک دنهاوخ  نم  زا  سپ  ار  وا  نم 
در و لم کـ ـ حت ار  وا  دش و  هلماح  هتساوخ  ان  لد  اب  اهرک ) هتعضو  اهرک و  هتلمحف   ) متسه یضار  نم  سپ  تفگ :  هداد ،  رار  وا قـ ـه  یرذ رد 
 ، ـد ندروآ یم  ـر  بما ـ یپ دز  ار نـ وا  يرگید ،  نز  ـچ  یه زا  هن  درو و  ـ خن ـر  یش س )  ) ـه مطاف زا  ع )  ) نیـسح ـز  گره داز و  ار  وا  هتـساوخان  لد  اب 

ـد نـس رد  هد :  ـ نـسیون  " دوب . »  یفاک  شیارب  زور  هسود  ات  دـیکم و  یم  وا  ـد کـه  نتـشاذ یم گـ شناهد  رد  ار  دو  ما خـ ـ هبا تشگنا  ناـشیا 
ایآ  : میـسرپ یم  ناـشنارای  مجرتـم و   ، ـر تکد زا  هـک  دوـش  یم  هد  ـ ید  " اـم باحـصا  زا  يدر  ینعی " مـ انباحـصا )  نـم  لـجر  نـع   ) تراـبع
هک ار  يا  هلـسرم  تیاور  ارچ  سپ  هن  رگا  دنا و  هدرکن  یفرعم  ارچ  ـد  نا ـه  تخانـش ـر  گا ریخ ؟  ایدنا  هتخانـش  ار  ام " باحـصا  زا  يدرم  " نیا

تیدنس تیجح و  هلسرم  تایاور  هک  ـد  نتـسناد یمن  هلاس  ای 200  دهتجم 90  ایآ  دنا . ؟  هداد  رارق  دوخ  زیوآ  تسد  درادن ،  ـل  ـصتم دـنس 
ثیدح رهاظ  ـد :  یوگیم یسلجم  موحرم  - 1 اریز :  دروخ  یمن  مشچب  تیاور  رد  يراکنا  ـل  باق زیچ  دنس هـم ،  تحـص  ضرفرب  درادن . ؟ 

رییغت و لباق  ریغ  متح و  ـه  جو رب  هن  تسا و  رایتخا  هجو  رب  هیـضق  لوبق  هک  هدوب  نیا  لـیربج  نداد  تراـشب  ندـمآ و  زا  دارم  هک  ـد  ناـسریم
رد هـک  یهرک  - 2 دوش .  یمن  رو  ـ ـصت لا  ـ عتم ـد  نوادـخرب امهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ربماـیپ و  فر  زا طـ يدر  دـشاب ،  راـیتخا  هجو  رب  یتقو 
هن دیدرگیم  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک بـر  تسا  یبیاصم  تهج  هب  هدش  هداد  تبسن  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضحب  تیاور 

ار تلاـح  نیا  ـه  یبش زین  اـهیلع  هللا  مالـس  میرم  ترـضح  هیـضق  رد  دـشاب .  هتـشاد  تهارک  راوگرزب  نآ  هب  ندـش  هلماـح  زا  هکنآ  تهج  هب 
نیا زا  شیپ  شاک  يا  دـیوگیم " :  وا  دوشیم ،  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ندـمآ  ایند  هب  تقو  هاگنآ کـه  ـد  نکیم رکذ  میرک  نآرق  رد  ـد  نوادـخ

راوگرزب يوناب  نآ  زا  یهلا  ياضق  هب  تیاضر  مد  رطاخ عـ مالک بـه  ـن  یا تفگ :  دوش  یم  اـیآ  " مدـش .  یم  شو  ـ مارف یلکب  مدوب و  هدرم 
 ، اناسحا هیدلاوب  ناسنالا  انیصو  و  دیامرفیم ( :  ماع  لکشب  دنوادخ  هک  تسا  هدناوخ  ار  هکرابم  هیآ  نیا  رتکد  ایآ  - 3 تسا . ؟  هدش  رداص 
اب درک و  لمح  یتحاران  اب  ار  وا  شردام  دـنک ،  ناسحا  شردام  ردـپ و  هب  میدرک  هیـصوت  ار  ناسنا  ام  ( " اهرک هتعـضو  اـهرک و  هما  هتلمح 
مو ـ مع روطب  هکرابم  هیآ  نوچ  تسا ،  تهارک  ساسا  اه بـر  نامیاز  اهلمح و  مامت  ـر  تکد لالدتسا  قبط  سپ  " تشاذگ .  نیمز  رب  یتحاران 

رتکد هن  اما  تسا  هدش  هدروآ  قوف  ثیدح  دوخ  رد  مات  لماک و  رو  هیآ بـه طـ نیا  هک  تسا  بجعت  یسب  ياج  دنکیم .  نایب  ار  بلطم  ـن  یا
مه لـماک  ـد و  نرواـیب ار  هیآ  همه  دنتـساوخ  یم  رگا  اریز   ، تسا هداـتفا  نآ  ـه  مجرت رکفب  مجرتـم  هن  هدوـمن و  هراـشا  نآ  دراوـم  رگید  بـه 

لـقن و زا  ظاـحل  نیمه  هب  ـد  ننـالوبقب نارگید  دنتـسناوت بـه  یمن  دوب  ناـش  دوصقم  هک  هچنآ  ـز  گره هدـش و  ور  اـهنآ  هشقن   ، دـننک همجرت 
ناج هریش  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ما  ـ ما ندو  ـ من قازترا  - 4 دـندرکن .  مه  هراـشا  نآ  هب  یتـح  هدرک و  رظن  فرـص  تیاور  زا  یمین  همجرت 

 . تسین تناها  زگره  دناسریم و  ار  ترضحنآ  يراوگرزب  ـت ) حص ضرف  بـر   ) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

موثلک ما  اب  رمع  جاودزا 
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نب رمع  حاکن  هب  ار  موثلک  ما  ناشر  ـ تخد مالـسلا  هیلع  ـن  ینمؤملا ـر  یما یماگنه کـه  دوبن }؟ يا  هراچ  ع – ! )  ) موثلک ما  هب  نیهوت   : »} رتکد
رد ناشیا  هک  ـد  نک یم  ـل  قن مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینیلک  رفعجوبا  ـد ؟!  نتسادن تلـصو  عنام  ار  تیب  لها  ینمـشد  ارچ  دنداد  باطخ 

نخس نیا  هدنیوگ  زا  یفاک 2/141 .  عورف  دش " بصغ  ام  زا  هک  دو  یجرف بـ نآ  هانبـصغ " !!!) جرف  کلذ  نا   ) دـندومرف جاودزا  نآ  هراب 
راکشآ شیا  ـ نعم مالسلا  هیلع  قدا  مالک صـ دومن . ؟  بصغ  روزب  ار  وا  هکنیا  ای  دندرک ؟  یعرش  جاودزا  مو  ـ ثلک ما  اب  رمع  ایآ   : میسرپ یم 

رمع رگا  یهگناو  دنیامرفب . !  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هرهاط  تیب  هراب  رد  ار  یچو  ـن پـ خس ـن  ینچ هللا  دبع  ـو  با تسا  نکمم  ایآ  تسا ، 
؟ ! .  درکن عافد  شـسومان  زا  داد و  نت  تلذ  نیا  هنوگچ بـه  شیرق  نامرهق  راقفلاوذ و  بحاص  هللا  دسا  شردـپ   ، دومن بصغ  ار  موثلک  ما 

ادیپ ققحت  زگره  جاودزا  ـن  یا ـد کـه  ندـقتعم يا  هدـع  دراد ،  دو  ـ جو ـه  یرظن ود  اهیلع  هللا  مالـس  موثلک  ما  جاودزا  دروم  رد  هدنـسیون :  « . 
لـصا هب  تشگرب  هجیتن  طقاست ،  دـننکیم و  ضراعت  مه  اب  نوچ  تسا و  تبثم  یفان و  نیب  زین  تاـیاور  ـه  یـضق ـن  یا رد  اریز  تسا ،  هدرکن 

طقاس تالاکـشا  مامت  تسین  تو  زا قـ یلاخ  هکنانچ  میریذـپب  ار  لوا  لو  ـر قـ گا تسا .  هیـضق  نیا  لوبق  مود  هیرظن  تسا و  مدـع  یئالقع 
هچنآ عفد  يارب  تقو  نآ  ـم  یتفریذـپ ار  مود  لو  ـر قـ گا اـما  دوش .  نآ  يارچ  نوچ و  زا  تبحـص  دـعب  هدوبن تـا  یجاودزا  هکنآ  يارب  تسا 

زا نوچ   ، دوش یـضار  جاودزا  نیا  هب  هک  دوـمن  روـبجم  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  رمع  میئوگیم 1 - درک  حرطم  لاکـشا  ناونعب  رتـکد 
ـد یدهت اب  اما  تفریذـپن ،  هدومن و  در  ار  جاودزا  نیا  تسخن  مالـسلا  هیلع  یلع  دوشیم کـه  هدا  ـ فتـسا مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هدراو  ثیداحا 

مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  زا  تسا ،  هدر  ـل کـ قن ار  قوـف  تیاور  هک  یباـب  ناـمه  رد  ینیلک  موـحرم  هکناـنچ  دـیدرگ ،  وربور  مود  هفیلخ 
دبع نب  سابع  رمع  سپ  تسا ،  کچوک  دو :  ـ مرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دش  موثلک  ما  ترضح  راگتـساوخ  رمع  یتقو   : دنکیم تیاور 
رگا مسق  ادـخب  تسا ،  هداد  در  باوج  ارم  مدرک ،  يراگتـساوخ  ار  شرتـخد  تردارب  رـسپ  زا  تفگ " :  هدـید و  ار  ماـما  يومع  بلطملا 
سپ ـم"  نکیم ـع  طق ار  شتـسد  هدرک و  يدزد  هک  منک  یم  هماقا  دهاش  ود  تشاذگ و  مهاوخن  یقاب  وا  يارب  یتمارک  چیه  دنکن ... تقفاوم 

بصغ زا  دارم  سپ  دراپسب .  وا  تسدب  ار  را  ات کـ تساوخ  ترضحنآ  زا  تشاذگ و  نایرج  رد  ار  ناشیا  ـه و  تفر ترضحنآ  تمدخ  سابع 
زا دار  هکلب مـ دشاب  هدر  دوخ بـ اب  هتفرگ  ار  موثلک  ما  تسد  دشاب و  هدمآ  رمع  هکنیا  ای  هدشن  عقاو  یعرش  دقع  هک  تسانعم  نیا  هب  هن  ندش 
رد هک  اهیلع  هللا  مالس  موثلک  ما  نس  ـر  گا دش ،  هتفگ  هچنآ  زا  هتشذگ  تسا .  هتفرگن  تروص  رطاخ  بیط  اب  هکنیا  ینعی  تیاور  رد  بصغ 
 ، میریگب رظن  رد  هدوـب  مالـسلا  هیلع  یلع  دو  زا خـ رتـگرزب  لاـس  هدـفه  دودـح  هک  ار  هفیلخ  نس  دو و  هد بـ ـ یـسرن غو  ـ لب هـب  زوـنه  تقوـنآ 

باب رد  خـیراتلا  یف  لماکلا  رد   ) ریثا نبا  هکنآ  نمـض  دریگب .  تروص  رطاخ  بیط  اب  ات  دروخ  یمن  مشچ  هب  جاودزا  ـن  یا يارب  یتیباذـج 
ما دومن و  يراگتـساوخ  هشئاـع  نینمؤملا  ما  زا  ار  رکبوبا  رتـخد  موـثلک  ما  لوا  رمع  دـسیون :  یم  رمع ) تاـجوز  نادـنزرف و  ياـهمان  رکذ 
زا یصالخ  يارب  نینمؤملا  ما  سپ  تسا  تخس  رس  نا  ـ نز تبسن بـه  تنوشخ و  ياراد  یگدنز  رد  رمع )  ) وا تفگ : هداد  در  باوج  موثلک 

ـر یما ـت  یامح ـت  حت تسا و  ـک  چوک ـر  تخد ـن  یا تفگ :  هدو  ـ من تاقالم  هفیلخ  اب  وا  تساوخ و  کـمک  صاـع  نب  ورمع  زا  ارجاـم  نیا 
ـم یناوـت یمن  میــسرت و  یم  زا تـو  اـم  یتـح  دراد کـه  دو  ـ جو یتـظلغ  رد تـو  و  تـسا ،  هدر  یگد کـ ـ نز شمارآ  شیاـسآ و  رد  ـن  ینمؤـملا

یمن ینک  را  ـ تفر یتشرد  وا بـه  اب  وت  دنزب و  رـس  وا  زا  یتفلاخم  رگا  و  درک ،  ـد  هاوخ یگدنز  هنوگچ  وت  اب  وا  سپ  مینک  ضوع  ارت  قالخا 
ما نآ  و  تسا ،  رکبو  ـ با ـر  تخد زا  ـر  تالاب هکیسک  يوسب  منکیم  یئامنهار  ار  نم تـ یشاب و  رکبوبا  ناد  ـ نزرف يارب  یبوخ  تسر  رـس پـ یناوت 
اما - 2 دشاب .  هداوناخ  ود  نایم  تیمیمـص  افـص و  رب  لیلد  ـد  ناوت یمن  یجاودزا  چـیه  فصو ،  نیا  اب  املـسم  دـشابیم .  یلع  ـر  تخد موثلک 
ارچ ـد و  هد نت  جاودزا  نیا  هب  شلیم  فالخرب  دش  رـضاح  هنوگچ  راقفلاوذ  تعاجـش و  یئاناوت و  اب  مالـسلا  ـه  یلع یلع  تر  ـ ـضح ـه  کنیا

 ، در ـ یگ رد نـظـر بـ ار  ـن  ید ـعـه و  ماج تحلصم  مومع و  عفانم  هک  تسا  یسک  عاجش  هک  تسنیا  باوج  دروا  ـ ین نوریب  فالغ  زا  را  ـ قفلاوذ
یلاـس ـد  نچ هک  نارود  نآ  رد  دوـش  هداتـسیا  روز  ربارب  رد  روز  اـب  هک  تساوـخ  یم  درب و  یم  ریـشمش  هب  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  ـر  گا و 

دو ـ بان ار  یهلا  نید  نیا  ناوریپ  مالـسا و  اـت  دـندوب  هلمح  ددـص  رد  هظحل  ره  یجراـخ  يوق  نانمـشد  دوب و  هتـشذگن  مالـسا  رمع  زا  شیب 
هدومن دوخ  عفانم  رب  مدقم  ار  یمالسا  هعماج  نید و  عفانم  مالسلا  هیلع  یلع  دشیم ،  مامت  مالسا  ررـض  هب  رتشیب  یلخاد  گنج  انیقی  ـد ،  ننک
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هک رتکد  تاهبش  - 3 تشادن .  لوبق  زج  يا  هراچ  اما  دوبن  زگره  جاودزا  نیا  هب  لیام  دو  بلق خـ رد  هکنیا  اب  هفیلخ شـد  تساوخ  میلست  و 
رد ـر  گم یکاب }:؟ تبحم  رو  ـ تـسد  : » } رتکد تسین .  یئـالقع  لـیلد  داعبتـسا  تسا و  داعبتـسا  درکن ،  نا  ـ نچ ارچ  در و  نینچ کـ یلع  ار  چـ
نآ امهیلوت )  : " دندومرف (  دیسرپ ،  ضر )  ) رمع رکبوبا و  هراب  رد  دمآ و  ع )  ) قداص ماما  تمدخ  ینز  هک  میناوخ  یمن  ریصب  ـو  با ثیدح 

ینترما کـنا   ) هـک میوـگب  مدــش  ورب  ور  مراـگدورپ  اـب  نـم  هـک  تماـیق  زور  رد  سپ  ـد :  یوـگیم نز  شاــب "  هتــشاد  تـسود  ار  رفن  ود 
رتکد و سیلدت  تابثا  يارب  هدنسیون :  یفاکلا 8/101 . »  ۀضور  هلب "  : " دـندومرف يدرک " ؟  ـر  ما نانآ  یتسود  ار بـه  تـو مـ ـا " ) مهتیالو بـ
ذا ع )  ) هللادـبع یبا  دـنع  اسلاج  تنک  لاق :  ریـصب  یبا  نع  ناـبا   . " مینک همجرت  سپـس  لـقن و  یفاـک  زا  ار  تیاور  نتم  میریزگاـن  مجرتم 

ـم عن تلق :  لاق :  اهمالک ،  عمست  نأ  كرسیأ  ع )  ) هللادبع ـو  با لاقف :  هیلع ،  نذأتست  رمع  نب  فسوی  اهعطق  ناک  یتلا  دلاخ  ما  انیلع  تلخد 
تلاق امهیلوت ،  اهل  لاقف  امهنع ،  هتلأسف  ۀغیلب ،  ةأرما  اذإف  تملکتف ،  تلخد  مث  لاق :  ۀسفنطلا ،  یلع  هعم  ینسلجأ  و  لاق :  ـا  هل نذأف  لاق :  ، 

اونلا ریثک  امهنم و  ۀـئاربلاب  ینرمأی  ۀـسفنطلا  یلع  کعم  يذـلا  اذـه  نإف  لاق  معن ،  لاق  اـمهتیالوب ،  ینترمأ  کـنا  هتیقل :  اذا  یبرل  لو  ـ قأـف : 
مکحی مل  ـن  مو لوقیف :  مصاخت  اذـه  نا  هباحـصاو  اونلاریثک  نم  یلا  بحا  هللاو  اذ  هـ  : لا قـ کیلا ؟  بحا  ریخ و  امهیاف   ، امهتیالوب ینرمأـی 

مه کـئلؤاف  هللا  لزنا  اـمب  مکحی  مـل  نـم  نوملاـظلا و  مـه  کـئلؤاف  هللا  لزنا  اـمب  مـکحی  مـل  ـن  مو نورفاـکلا  کـئلؤاف هـم  هللا  لزنا  اـمب 
دومرف نمب  ترـضح   ، تساوخ دورو  هزاـجا  دـلاخ  ما  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تمدـخ   : " دـیوگیم ریـصب  وبا  - 1" نوقـسافلا . 

هطبار رد  وا  مدید ،  تغالب  اب  ینز  ار  وا  دومن ،  نتفگ  نخس  هب  عورـش  دش و  دراو  نز  نآو   ، یلب متفگ  يونـشب  ار  وا  راتفگ  يراد  تسود 
ناش نتشاد  تسودب  ارم  وت  هک  میوگ  یم  میادخب  تمایق  زور  تفگ  شاب ،  هتـشاد  ناش  تسود  دو :  ـ مرف ترـضح  دیـسرپ ؟  رفن  ود  نآ  اب 

هک دنکیم  رما  ارم  تسا  هتسشن  وت  رانک  هکنیا  تفگ :  هدومن  هراشا  ریـصبو ) ـ با  ) نم نز بـه  نآ  ـد  عب تسا ،  تسرد  یلب  دومرف : يدومن  رما 
ریصبوبا و  ) رفنود نیا  زا  مشاب ،  هتـشاد  تسود  ار  رفن  ود  Ơهک آ دـنکیم  رما  ارم  يرگید ) درف   ) او ـ نلا ریثک  اـما  مشاـب ،  رازیب  رفن  ود  نآ  زا 

ریثک زا  تسا  رت  بوبحم  نم  دزن  ریـصبوبا )  ) ینعی نیا   : دو ـ مرف مالـسلا  هیلع  ماما   ، تسا رت  بو  ـ بحم رتهب و  امـش  دز  ناشمادک نـ اونلا ) ریثک 
لزان دنوادخ  هک  هچنآ  قباطم  هکیسک  میرک (  نآرق  زا  تایآ  نیا  هب  دنک  یم  جاجتحا  لالدتسا و  ریـصبوبا )  ) نیا هک  اریز  شنارای  او و  ـ نلا

نب نیـسح  تسا (  رارق  نیا  زا  یفاـک  رد  ـل  بق تیاور  هنیرقب  تیاور  ـد  نـس - 2  ( " تسا .  قساف  ملاـظ و  رفاـک ،  دـنکن  مکح  تسا  هدومن 
لیدعت حرج و  ياملع  زا  يرئاضغ  نبا  یـشاجن و  ار  دـمحم  نب  یلعم  و  ریـصبوبا ) زا  نابأ  زا  ءاشو  زا  ـد  محم نب  یلعم  زا  يرعـشا  دـمحم 

دسرپ یم  دلاخ ) ما  نزنآ (  هکلب  تسا ،  هدشن  هدرب  رمع  رک و  ـ بوبا زا  یمان  تیاور  رد  ـد ،  نـس تحـص  ضر  بـر فـ - 3 دنا .  هدرک  فیعضت 
؟  رگید یناسک  ای  وا ؟  راکمه  ـه و  نیدم مکاح  ای  تسوا ؟  ریزو  تقو و  هفیلخ  دنتسیک ؟ رفنود  نآ  اما  ؟ دشاب هتـشاد  تسود  ار  رفن  ود  نآ 

رفنود نآ  زا  دارم  هک  دنا  هدیمهف  اجک  زا  مجرتمو  رتکد  الاح  تسا ،  هدـشن  تاهج  نیا  هب  تیاور  رد  هراشا  چـیه  هد ؟  ـ نز ای  دنتـسه  هدرم 
تسا هداد  ربخ  هدش و  هدنز  ای  دنا  هدید  باوخ  رد  ار  دلاخ  ما  دیاش  ـد !  نراد بیغ  ملع  ود  نیا  دیاش  دناد ،  یم  ادخ  تسا  ـر  مع رکبو و  ـ با

ار ریصبوبا  راتفگ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  هدید  حوضو  روطب  تیاور  رد  - 4 تسین . ؟  مولعم  دـنا . !!! ؟ هدرک  راضحا  ار  وا  حور  ای 
ام فالخ  رب  رفن  ود  نآ   : دیامرفیم نآرق  تایآ  هب  لالدتسا  اب  ـد  لاخ ما  يارب  دناد و  یم  نآرق  قباطم  رفن  ود  نآ  زا  نتـسج  يرازیب  رب  ینبم 

هیانک اب  هکلب  دنهدیمن  باوج  امیقتسم  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  - 5 دنتسه . قساف  ملاظ و   ، رفاک ، قوف تایآ  قبط  دنا و  هدرک  مکح  هللا  لزنا 
باو زا جـ تسا ،  هتسناد  یم  دو  هک خـ یتحلصم  يارب  ترضحنآ  هک  تسنآ  يارب  دننکیم  نا  ـ یب ار  دو  باوج خـ ریصبوبا  ـر  ظن نمض  رد  و 
ماما دینک کـه  تقد  الاح  }؟! تساجک ضقانت   : » } رتکد دوشن .  تسرد  شیارب  يرس  درد  دعب  ات  تسا  هدومن  يراد  دو  ـم خـ یقتـسم نداد 

اب دنیامرفیم " :  رگید  فرط  زا  ـر " و  مع طسوت  یک ؟  طسوت  دش  بصغ  ام  زا  هک  دوب  یجرف  نآ   " دنیامرفیم هنوگچ  مالسلا  هیلع  قداص 
ناسآو هداس  رایـسب  امعم  لح  هد :  ـ نـسیون درک . »  لح  دیاب  هنوگچ  ار  امعم  نیا  رمعو "  رکبوبا  رفن  ود  ماد  کـ ـد ،  ینک یتسود  رفن  ود  نآ 

یتقو یلب  دوش ،  هدناوخ  نآ  رخآ  ات  لوا  زا  تیاور  همه  هکیتروص  رد  هتبلا   ، درادن دوجو  یـضقانت  اریز  دوشیمن  هدـید  ییامعم  هکلب  تسا 
هراب رد  یئوخ  ماما  زا  هک  یماگنه   :» رتکد ددرگ .  ینعم  سفن  ياوه  قباطم  هدش و  یچیق  تیاور  هک  دریگیم  دوخ  هب  امعم  تروص  هیـضق 
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هیقت يور  زا  قداص  ماما   : " هک دو  نیا بـ باوج  ـد "  ینک یتسود  ـر  مع رکبو و  ـ با اب  ـد " :  ندو ـ مرف مد کـه  ـ یـسرپ قدا  ـ ـص ما  ـ ما هدومرف  نیا 
وبا مالـسلا و  مهیلع  تیب  ـل  ها نا  ـ یعیـش زا  هد  ـ ننک لاؤس  نز  تسنیا کـه  رگم نـه  راو  ـ گرزب یئو  يا خـ تسا  ـ جنیا  !! " دـنا .  هدوـمرف  نینچ 

ـه یجوت ـن  یا ـم :  یو ـ گب هک  دیئامرفب  هزا  ـ جا نیارب  انب  دوب ! ؟  هیقت  هب  یموزل  هچ  اجنیا  سپ  دوب ،  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  ریـصب 
فیعـض یتقو  و  تسا ،  فیعـض  تیاور  یئو  هللا خـ ۀـیآ  مو  ـ حرم ینابم  ـق  بط ـالوا  هد :  ـ نـسیون تسا . »  تسردا  یئوخ نـ یمظعلا  هللا  ـۀ  یآ

رد یتـح  هیقت  رب  نآ  لـمح  تیاور ،  تحـص  ضرف  رب  اـیناث  تسا .  دودرم  فعـض  تلع  هب  هکلب  تسین  هیقت  رب  نآ  لـمح  هـب  يزاـین  دو  بـ
یلکشم راچد  نانآ  فر  زا طـ هکتسنآ  تهجب  هن  هیقت  نیا  اریز  درادن ،  یلاکـشا  چیه  ـد  نـشاب هعیـش  مه  هدننک  لاؤس  هدنونـش و  هکیتروص 

رس درد  هتساوخان  نارگید  دوخ و  يارب  هدر و  ـل کـ قن اجنآ  اجنیا و  ار  بلطم  هد و  ـ شن ـه  جوتم نانآ  یهاگ  هکتسا  تهج  نآ  زا  هکلب  دوش 
انب شلوا  نو  ار چـ هبعک  هناخ  دنکیم و  هیقت  نانآ  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دندوبن  ناملـسم  هشئاع  موق  رگم  ـد .  ننک تسرد 
نآ دوخ  ـر  ظن دـنیامرفیم ،  دـییأت  ار  ریـصبوبا  رظن  یتقو  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  ـ یز تسین  حرطم  هیقت  ثحب  تیاور  رد  الـصا  اثلاث  دـنک .  یمن 

نیمه يارب  تسا و  هدـشن  هدرب  رمع  رکبو و  ـ با زا  یماـن  تیاور  رد  میتفگ کـه  نیا  زا  لـبق  اـعبار  دوشیم .  حـضاو  صخـشم و  زین  راوگرزب 
هللا ۀـیآ  مو  ـ حرم زا  ـر  تکد ـم کـه  ینک رواب  ـا  جک زا  اـسماخ  ددرگ .  مولعم  همه  رب  شناراـی  رتکد و  غورد  اـت  میدرک  لـقن  ار  تیاور  تهج 

موـحرم نآ  یناـبم  اـب  باو  هکیلاـح جـ رد  تسا ،  هداد  دـنکیم  ـل  قن رتـکد  هـک  ناـنچنآ  یباوـج  مـه  ناـشیا  تـسا و  هدرک  لاؤـس  یئوـخ 
 . درادن يراگزاس 

رگید یغورد 

لوا تمسق 

گنت ناشیا  رب  ار  هر  ـ ئاد ـد و  ندرک هرـصاحم  ار  ناشیا  نانچ  هفوک  ـل  ها سابل " }:!  نودـب  ع – !)  ) یبتجم نسح  ماما  هب  نیهوت   : » } رتکد
ـل یامح ار  شریشمش  رو شـد  ـ بجم ترـضح  ما  ـ جنا رـس  دندیـشک ،  شیاپ  ریز  زا  ار  زامناج  یتح -  ار کـه  ناشیاهـسابل  اهنت  هن  ـد -  ندومن
ـم تسو ملظ  درو  ـن حـد مـ یا ات  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک  دوب  هتـسیاش  ایآ  دیفم ص 190 .  داشرا   !! دنیـشنب " سابل  نود  ـد و بـ نک
اب هتـساوخ  اـجنیا  رد  رتکد  هدنـسیون :  تیب . » ؟ !  لـها  تبحم  تسا  نیا  دنیـشنب ،  مدرم  ولج  داز  رداـم  تخل  دوش  روبجم  هک  در  ـ یگ رار  قـ

هکنیا مود  و   ، دـندرک یئافویب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  دـندوب )  هعیـش  وا  معزب  هک  ـه (  فوک مدرم  هکنیا  لوا  دـنزب ،  ناـشن  ود  ـر  یت کـی 
ودره رد  هکنآ  يارب  ام  تسشن .  مدرم  ولج  داز  ردام  تخل  وا  هک  تسا  هتشون  ار  ـ یز تسا  هدر  نیهوت کـ راوگرزب  نآ  هب  دیفم  خیش  موحرم 
دروم رد  اما  مینکیم .  لقن  دروم  ودره  رد  ار  دـیفم  خیـش  موحرم  ترابع  مینک  تباث  همه  يارب  كردـم  ار بـا  مجرتم  رتکد و  غورد  دروم 

و ۀلیح ،  لکب  ۀیواعم  لاتق  نور  ـ ثؤی ـۀ  مکحم مهضعب  و  ـه ،  یبال هل و  ۀعیش  مهـضعب  سانلا  نم  طالخا  ـه  عم و  دسیونیم ( :  دیفم  موحرم  لوا 
 ( " نید یلا  نو  ـ عجری ال  مهلیابق ،  ءاسؤر  اوعبتا  ۀیبصع  باحصا  مهضعب  و  كاکش ،  مهضعب  و   ، میانغلا یف  عمط  نتف و  باحـصا  مهـضعب 
هیلع یلع  شردپ  نایعیش  تر و و  ـ ـضح نآ  نا  ـ یعیـش ـا  هنآ زا  یـضعب  ـد ،  ندشیم میـسقت  هتـسد  دنچ  هب  دندوب ،  راوگرزب  نآ  اب  هک  یناسک 

دار ـ فا یضعب  و  مالسلا )  هیلع  نسح  ما  ـ ما راد  ـ فرط هن  و  دندوب (  نکمم  قیرط  ره  زا  هیواعم  اب  گنج  راتساوخ  ـا  هنت یضعب  دندوب و  مالـسلا 
هلیبق يارب  هک جـز  دندوب  یبصعتم  دارفا  مه  یـضعب  دندادیم و  حیجرت  ار  گنج  ـم  یانغ ندروآ  تسدـب  يارب  ـط  قف هک  ـد  ندوب ییوج  ـه  نتف

دناوخب ار  ترابع  نیا  یسک  رگا  " دنتـشادن . نید  زا  تعباتم  دندوب و  دوخ  لیابق  ياسؤر  رما  شوگ بـه  اهنت  دنتـشادن و  يرگید  رکف  دوخ 
تماما داقتعا بـه  يور  هکنآ  يارب  هدوب  هعیش  ریغ  فیاوط  ءزج  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ناگدننک  هلمح  هک  دش  دهاو  هجوتم خـ حوضوب 
دنیامن هکراتم  ار  گنج  دنهاوخیم  نیملسم  حلاصم  ساسا  رب  مالسلا  هیلع  ماما  دندش  ـه  جوتم یتقو  ـد و  نا هدیگنج  یمن  راو  ـ گرزب ماما  نآ 

ـه طاطـسف یلع  اود  ـ ـش ثـم  ـل !  جرلا هللاو  رفک  اولاـقف  دـسیون ( :  یم  دـیفم  خیـش  موحرم  مود ،  دروم  رد  اـما  و  دـندز .  شروش  هب  تسد  ، 
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ریغب فیسلا  اد  ـ لقتم اسلاج  یقبف  ـه  قتاع نع  هفرطم  عزنف  يدزالا  لاعج  نب  نمحرلادبع  هیلع  دش  مث  هتحت  نم  هالـصم  اوذخا  یتح  هوبهتناو 
زا ار  ناشیا  زامناج  یتح  هدو  ـ من هلمح  شا  همیخ  هدش و بـه  رفاک  درم  نیا  مسق  ادخب  دنتفگ  دندوب ) وا  فلاخم  هک  ياهنآ  سپ (  ءادر " ) 

هتخادنا اه  هناش  يور  هک  یگرزب  لاش   ) ادر فرطم )  ) هتفر و راوگرزبنآ  فرط  يدزا بـه  لاعج  نب  نمحرلادبع  دندرک ،  تراغ  شیاپ  ریز 
ما ـ مت رد   " تسـشن .  دوب  هتخیوآ  ندر  ار بـه گـ شریـشمش  هکیلاح  رد  ترـضحنآ  سپ  تفرگ  ترـضحنآ  ندرگ  زا  ار  شیابع  ای  دوشیم )

ـر و تکد لوقب  ای  سابل  نودـب  تخل و  مالـسلا ،  هیلع  نسح  ماما  ـد ،  نک تلالد  هک  دـینک  ادـیپ  ـد  یناوت یمن  ـه  ملک کی  امـش  تراـبع  ـن  یا
ما ـ ما يابع  ای  ادر  ینعی  فرطم )  ) یبصان نوعلم  نآ  ـد :  یدناوخ قوف  ترابع  رد  هکلب  دـشاب ،  هتـسشن  مدرم  ولج  داز ) ردام  تخل  مجرتم ( 

تخل و دوش کـه  روبجم  ات  دـشاب  هدرب  ار  ترـضحنآ  ياهـسابل  هکنیا  نـه  در ،  تشاد و بـ رب  ناشیا  ندر  رود گـ ای  هناش و  يور  زا  ار  نسح 
ـر گا هک  دوش  هدافتسا  نآ  زا  ياهـسابل  ناونعب  ـه  کنیا دوشیم نـه  هدیـشوپ  اهـسابل  رگید  يور  ادر  ای  ـا  بع و  دنیـشنب ،  مدرم  ولج  سابل  نودب 

هتشذگ شرمع  زا  لاس  ای 200  زا 90 شیب  دراد و  دا  ـ هتجا ياـعدا  هک  رتکد  زا  تسا  بجعت  دوش .  ناـیرع  داز و  رداـم  تخل  ناـسنا  دو  ـ بن
دوب بوخ  هچ  دنادیمن . !!!  ار  ندب  رتاس  ياهـسابل  ابع و  نیب  قر  زونه فـ تسا و  هدوب  قیقحت  لوغـشم  هیملع  هزوح  رد  لاس  نایلاس  تسا و 

يراخب و نیحیحـص  هب  ارذگ  هاگن  کی  ـد ،  ننک مهتم  ار  هعیـش  دـنوش و  لسوتم  غورد  هب  هکنآ  زا  لبق  ناشنارای ،  ـر  گید مجرتمو و  ـر  تکد
 . دـندشیم دوخ  بیع  جالع  رکفب  ات  دـندومن  یم  تسا  میرک  نآر  زا قـ ـد  عب نانآ  دز  رد نـ ـا  هباـتک ـن  یرت ـر  بتعم نیرت و  حیحـص  هک  ملـسم 

انثدح لاق  ـر  ـصن نب  قاحـسا  انثدح   : ) دـنکیم تیاور  ثیدـح 269  انایرع )...  لـستغا  مـن  باـب (  لـسغ ،  شخب  ـح ،  یحـص رد  يراـخب 
رظنی ةار  نولـستغی عـ لیئارـساونب  تناـک  لاـق :  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ةریره عـن  یبا  هبنم عـن  نب  ماـمه  رمعم عـن  قازرلادـبع عـن 

ةرم بهذـف  ردآ  هنا  الا  انعم  لستغی  نا  یـسوم  عنمی  ام  هللاو  اولا  ـ قف هدـحو  لستغی  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یـسوم  ناک  ضعب و  یلا  مهـضعب 
اولا ـ قف یسوم  یلا  لیئارسا  ون  ترظن بـ یتح  رجح  ای  یبوث  لوقی  هر  ـ ثا یف  یـسوم  جر  ـ خف هبوثب  ـر  جحلا ـر  فف ـر  جح یلع  هبوث  عضو  لستغی فـ

زا هریر  ـ هوبا رجحلاب " ) ابرض  ۀعبـس  وا  ۀتـسر  ـ جحلاب بدنل  ـه  نا هللاو  ةریرهوبا  لاقف  ابرـض  رجحلاب  قفطف  هبوث  ذخا  سأب و  یـسو مـن  ـ مب ام 
یسوم اما  ـد  ندیدیم هنهرب  ار  رگید  مه  دندرکیم و  لسغ  هنهرب  لیئارسا  ینب   : هک دنکیم  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لو  ـ ـسر
هکنیا رگم  دنکیمن  لسغ  ام  یسوم بـا  ارچ  دنتفگ :  دوخ  نیب  لیئرسا  ینب  دید ) یمن  هنهرب  ار  وا  یسکو   ) درکیم لسغ  ییاهنت  مالـسلا  هیلع 

عورش بـه گنس  اما  تشاذگ ،  یگنـس  رب  ار  شیوخ  هماج   ، تفر لسغ  يارب  هک  یهاگ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  سپ  ـد ،  ـشاب قتف "  " هب التبم 
وا ندب  مامت  لیئارسا  ینب  هک  یتقو  ات  گنس ،  يا  هد  ار بـ مسابل  تفگیم :  ـد و  یود ـ یم هنهرب )  ) شلابندب مالسلا  هیلع  یـسوم  هدومن و  رار  فـ
نآ هب  هبرض  تفه  ای  شش  هداد  رارق  برض  درو  ار مـ گنـس  مالـسلا  هیلع  یـسوم  سپ  تسین  قتف  هب  التبم  وا  هکدندش  هجوتم  دندید و  ار 

ضیح باب  ةراهطلا  باتک  حیحـصرد  ملـسم  تسین . ؟  مزعلاولا  گرزب و  ناربمایپ  زا  یکی  هب  نیهوت  ثیدـح  نیا  اـیآ  بوخ  درک "  دراو 
 : لاق رانید  ورمع بـن  انثدـح  قحـسا  نب  ءاـیرکز  انثدـح  ةدا  ـ بع حور بـن  انثدـح  بر  ریهز بـن حـ انثدـح  دـنکیم ( :  تیاور  ثیدح 515 

سابعلا هل  لاقف  هرازا ،  هیلع  ۀبعکلل و  ةرا  ـ جحلا ـم  هعم ـل  قنی ناک  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  ثدحی :  هللا  دـبع  رباج بـن  تعمس 
يأر امف  لاق :  هیلع ،  ایـشغم  ـط  قـسف ـه  بکنم یلع  هلعجف  هلحف  لاق  ةراجحلا ،  نود  کبکنم  یلع  هتلعجف  كرازا  تللح  ول  یخا  نبای  همع : 
لمح هبعک  يارب  ار  اهگنـس  نارگید  ملـس بـا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنکیم :  تیاور  هللا  دـبع  نب  رباج  انایرع " )  مو  ـ یلا کلذ  ـد  عب

( دوشیم ـه  تفگ يراولـش  ریز  ای  هماجیب  ای  گنل  ای  نابنت  یـسراف  رد  نآ  تسا و بـه  نیئاپ  مادنا  رتاس  هک  صوصخم  سابل  رازا (  دندرکیم و 
تیذا هک   ) يراذـگب و تندرگ  هناـش و  نیب  ار  ترازا  رگا  ردارب  رـسپ  يا  تفگ :  شیوـمع  ساـبع  سپ  دوـب ،  شهارمه  هـب  ترـضح  نآ 

دشن هدید  هنهرب  نایرع و  ـز  گره رگید  زور  نآ  زا  ـد  عب داتفا و  شو  ـ هیب نیمز  يور  سپ  درک  نینچ  ترـضحنآ  دوب ،  دهاوخ  رتهب  يوشن )
هدید هنهرب  مه  راب  کی  يارب  یتح  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دوش :  ـه  تفگ هک  تشاد  دـهاوخ  دوجو  مه  رتالاب  نیهوت  نیا  زا  "  . 

مالـسلا  ) تفگ تفر و  ناشیا  لزنم  رد  یبتجم  نسح  ماما  تمدـخ  یلیل  یبا  نایفـس بـن  نانمؤم } هدـننک  راوخ   : » } رتکد تسا . !!!  هدـش 
راوـخ ار  ناــنمؤم  يد کـه  ـ یمهف اــجک  زا  دو :  ـ مرف ناــنمؤم !!  هد  ـ ننک راوـخ  يا  مـنک  یم  ضرع  مالــس  نینمؤــملا )  لذــم  اــی  کــیلع 
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دنک مکح  ادـخ  نوناـق  ریغ  هب  هک  يدرپس  شکرـس  نیا  يدرک و بـه  یلاـخ  ـه  ناـش نآ  زا  وت  دـندرپس و  وتب  ار  تما  تیلؤسم  : تفگ ؟ مدرک
ار يزیرنو  وـلج خـ هک  ناـنمؤم  هد  ـ نهد تز  هکنیا عـ یـا  دو ؟!  ناـنمؤم بـ هدـننک  راو  یبـتجم خـ نـسح  ماـما  اـیآ  یـشک ص 103  لاجر  !!؟

هیلع یبـتجم  ترـضح  رگا  ـد ؟  ینادرگ دـحتم  ار  تما  ینارحب  ـط  یارـش نآ  رد  شا  ـه  ناـکر ـ یز ها  ـ گد ـ ید ـه و  ناـمیکح ـت  یریدـم تـفرگ و 
» ؟!  تشذگیم غیت  مد  زا  ناملسم  ردقچ  هک  دنادیم  ادخ  داتفا و  یم  هارب  نوخ  زا  ییایرد  دیگنج چـه  یم  تفالخ  رس  رب  ـه  یواعم اب  مالسلا 
تسا طقاس  رابتعا  زا  پـس  درادن ،  یقیثوت  هک  تسا  لیوط  نیسح  نب  یلع  نآ  تاور  زا  تسا  هلسرم  هکنآ  ـن  مـض تیاور  -1 هدنسیون :  . 
هعیـش يدرف  هک  درادـن  ناکما  سپ  دنتـسه  نیعمجا  مهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  ـه  مئا ءایبنا و  يارب  قلطم  تمـصعب  ـد  قتعم نایعیـش  - 2 . 

هتسناد و راکهانگ  ار  وا  ام  هدو ،  هعیش بـ یلیل  یبا  نب  نایفـس  هک  ضرف  رب   - 3 دنک .  ضارتعا  دریگب و  هدرخ  موصعم  ماما  هب  ـد  عب دـشاب و 
نیا لـقن  رگا  - 3 تفرگ . دـهاوخ  رارق  باـقع  یتح  تساوخ و  زاـب  دروم  دـشاب  هدرکن  هبوت  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ـر  گا مینکیم و  موکحم 
نیا هک  اریز  دنا  هدرک  نیهوت  راوگرزبنآ  هب  زین  تنس  لها  سپ   ، دوشیم دادملق  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  نیهوت  هعیـش ،  بتک  رد  تیاور 
ماما هب  نیهوت   : » } ـر تکد تسا .  هدـش  هتـشون  لیل  یبا  نب  نایفـس  یلیل  یبا  نایفـس بـن  ياج  اهتنم بـه  تسا  هدـمآ  زین  اهنآ  ـب  تک رد  ربخ 
نیعا نب  ةرارز  زا  دنـشاب .  هدادـن  تبـسن  ناشیا  هب  هدو کـه  ـ بن یتشز  راک  چـیه  هدـید و  یناوارف  ياـه  تیذا  رازآ و  ناـشیا  ع }!)  ) قداـص
دومرف مدیسرپ  دهـشت  هراب  رد  اددجم  تاولـصلا .......  تایحتلا و  دومرف :  مدیـسرپ  دهـشت  هراب  رد  هللادبعوبازا  تفگ " :  هک  تسا  تیاور 

راگتـسر زگره  ادبا ") حلفی  نل   : ) متفگ مدـیزوگ و  شـشیر  هب  ـه )  یتحل یف  تطرـض  مد (  ـ ـش جراخ  یماگنه کـه  تاولـصلا  تایحتلا و  :
بـه درادـن ،  ار  هرارز  ات  لـصتم  ـد  نـس مه  تسا و  فیعـض  تاور  رظن  زا  مه  تیاور  هدنـسیون :  یشک ص 142 . »  لاجر  ـد "  ـش دهاوخن 
ار کـه ياهفرح  نیا  رب  انب  دو ،  یمن شـ نآ  تحص  لیلد بـر  یـشک  باتک  رد  نآ  ـل  قن فرـص  تسا و  طقاس  رابتعا  ـه  جرد زا  ظاحل  نیمه 

لاس رازه  دودـح  هنافـسأتم   : » رتکد درادـن .  یملع  شزرا  هنوگچیه  دـسیون  یم  دو  رازاب خـ ندر  مرگ کـ يارب  تیاور  ـل  قن زا  دـعب  رتکد 
رب نانآ  زا  یکی  هک  مدیدن  اما   ، دنا هدناوخ  هدید و  ارنآ  نامز  ره  رد  ام  هعیش  ياملع  یمامت  درز و  یم گـ یـشک  باتک  فیلأت  زا  هک  تسا 
ریم موحرم  تسا .  ققحم  رهاظ  هب  يامن  دهتجم  نیا  ياهغورد  زا  ـر  گید یغورد  نیا  هد :  ـ نسیون دشاب . »  هدرک  ضارتعا  یئاوسر  دنس  نیا 

حیضوت هدرک و  ینعم  دنس  تحص  ضر  ار بـر فـ ثیدح   ، دراد لاجرلا  ۀفرعم  رایتخا  باتک  رب  هک  یحرـشرد  ق  لاس 104ه ـ يافوتم  داماد 
ياـفوتم ملاـعم  بحاـص  موحرم  تسین .  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تسا  هدو  ـ من نیهوت  وا  هرارز بـه  هک  یـصخش  زا  دار  تسا کـه مـ هداد 
یناقمام مو  ـ حرم " دـسر .  یم  ماشم  هب  غورد  يوب  ثیدـح  نیا  زا  تسا " :  هتفگ  هدـش و  ـر  کنم ـل  ماـک روطب  ار  ثید  ق حـ 1011 ه ـ لاس

یـسک زا  تسا  بجعت   " دشاب .  هرارز  زا  دـناوتیمن  مالک  نیا  لثم   : " تسا هتفگ  هتـسناد و  دودرم  ار  ثیدـح  زین  ق  لاس 1351ه ـ يافوتم 
مجعم  ) شگرزب باتک  هک  یماگنه  یئوخ  ماما  یتح  ملاـع }:! شزغل   : » } رتکد تسا .  هدـیدن  ار  بتک  نیا  ـد و  نکیم داـهتجا  ياـعدا  هک 
اهباتک نا  ـ یم زا  ار  تایاور  مدو کـه  میخض بـ باتک  ـن  یا فیلأت  رد  ناشیا  ناراکمه  زا  یکی  هد  ـ نب درک  فیلأت  هب  عورش  ار  ۀعیـشلا ) لاجر 
شزغل زا  یملاع  چیه  دو " :  ـ مرف درک و  رکف  یکدـنا  مد  ـ ناوخ ناشیارب  ار  ـ نآ مد و  ـ یـسر تیاور  نیا  یتقو کـه بـه  مدر  یم کـ يروآ  ـع  مج

مه ناشیا  تسا و  هدیسرپ  یئوخ  هللا  ۀیآ  زا  ـد  یوگ یم  ـر  تکد هد :  ـ نـسیون درکن . »  هفاضا  رگید  هملک  کی  سب ،  نیمه و   ! تسین " یلاخ 
تـسین ناونع  چیه  هب  بلطم  نیا  لوبق  ناکما  اذل  سب و  تسا و  رتکد  دوخ  مه  دنـس  كردم و  اما  تسا  هدو  شزغل بـ هک  دـنا  هداد  خـساپ 

باتک تایاور  يروآ  عمج  رد  رد  یئو  یمظعلا خـ هللا  ـۀ  یآ مو  ـ حرم اب  هک  يدارفا  ایناث  میا .  هدینـش  يدایز  ياـهغورد  وا  زا  ـالاح  اـت  اریز  ،
 . دنتسه یفورعمو  هدش  هتخانـش  دارفا  نانآ  تسا و  هدش  هتـشون  روکذم  باتک  همدقم  رد  ناشیاهمان  هدوب  راکمه  ثیدحلا ) لاجر  مجعم  )

ـن یا یـشک کـه  خیـش و  زا  ـم  نک یم  بجعت  دـیوگیم " :  رکذـلا  قوف  ثیدـح  لقن  زا  ـد  عب روکذـم  باتک  رد  یئوخ  هللا  ۀـیآ  موحرم  اثلاث 
ـه مه نآ  نایوار  هک  اصوصخ  تسا  داسفلا  عوطقم  هتـشادن  هرارز  ماقم  اب  یتبـسانم  چـیه  هک  ـد  نا هدومن  ـل  قن ار  تسرداـن  طـلغ و  تیاور 

مولعم قوف  نایب  اب  دنکیمن و  هیجوت  ارنآ  رگید  تسنآ  رک  ـ نم درادـن و  لوبق  ار  تیاور  لصا  یـسک  یتقو  دنـشاب "  یم  افعـض ء  لیهاجم و 
 . دنکیم راکنا  ارنآ  تحار  هکلب  دنک ،  هیجوت  ارنآ  دیایب و  روطچ  سپ  تسا ،  یئوخ  هللا  ۀیآ  موحرم  راکنا  دروم  تیاور  دش ، 
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مود تمسق 

ملد رد  :" تفگ هک  دـننک  یم  ـل  قن هرارز  زا  دا  ـ مح ـم و  کح ماشه بـن  د :  ــ یامرف یم  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  قیدـنز }:! ناـمه  زا   : » } رتکد
ـن یا هک :  دنا  هتـشون  ثیدح  نیا  حرـش  رد  تسا  ع )  ) قداص ماما  روظنم  درادـن  یملع  چـیه  تموصخ  هراب  رد  هک  تسا  يدرم  ریپ  ـم  تفگ

ماما  ، تایاور رد  رفعجوبا  زا  دارم  الوا  هدنـسیون :  تسین . »  دلب  ار  بیقر  اب  ندرک  تبحـص  شور  درادن و  لقع  هک  تسا  يدرم  ریپ  خـیش 
اب هرارز  ار  هچنآ  ایناث  تسا .  هدیمهف  یمن  ار  هیـضق  هلاس  ای 200  دهتجم 90  ـا  ما مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هن  تسا  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم 

هسوسو هابتشا ،  اطخ ،  زا  ياّربم  ار  وا  ات  تسین  هرارز  تمصع  ـد بـه  قتعم یعیـش  در  چیه فـ تسا و  سفن  هسوسو  هب  طوبرم   ، هتفگ شدوخ 
مسق ادخب  دیوگیم : هتساوخ و  رذع  دزاسیم ،  ربخ  اب  دوب  هدرک  روطخ  ـش  لد رد  هچنآ  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ما  ـ ما یتقو  اثلاث  دنادب .  هریغ  و 
لقع هک  يدرم  ریپ  خیـش  دـنا (  هتـشون  ثیدـح  ـن  یا حر  ـ ـش رد  هک  رتکد  ياعدا  نیا  اعبار  مرادـن . جاـجتحا  تموصخ و  نیناوق  هب  ملع  نم 

 . دنکیمن ینعم  درادن "  لقع  هک  يدرم  ریپ  هلمج "  هب  ار  ۀموصخلاب ) هل  ملع  خیـش ال   ) هلمج یلقاع  چیه  اریز  تسا  ـض  حم غورد  درادن ) 
ياه هبـش  کش و  اه و  نیهوت  ارچ   ، دـنداد بقل  قیدـنز  یتح  سفن  هسوسو  کـی  رطاـخ  ار بـه  هرارز  ـم کـه  جرتمو ـر  تکد ياـقآ  اـسماخ 

رب تسا ،  رترب  ملاـع  مدآ و  همه  زا  هک  ترـضح  نآ  زا  عافدـب  هتـشونن و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  اـب  هـطبار  رد  ار  نارگید 
زور زا  ـه ،  نع هللا  یــضر  سا  ـ بع نــبا  ـد کـه :  نک یم  تــیاور  ثیدـح 2825  ریـسلا  داهجلا و  باتک   ، حیحـص رد  يراـخب  دنتـساوخن . ؟ 

 : دو ـ مرف دو  ـه بـ تفرگ تدش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  اد  لو خـ ـ سر یـضیرم  زور  ـ نآ تفگیم :  تخیریم و  کشا  در و  ـ کیم دای  هبنـشجنپ 
 ، دندوب رضاح  هظحل  نآ  رد  هک  یباحصا  سپ  ـد ،  یوشن هار  ـ مگ نم  زا  ـد  عب ار کـه  يز  ـ یچ ـم  ـسیونب امـش  يارب  ات  ـد  یروایب یملق  ـذ و  غاک
رد ار  زورنآ  هب  طو  ـ بر ثیداحا مـ ناشنارای  رگید  مجرتم و  رتکد و  رگا  دـیوگ .....  یم  نایذـه  ربمایپ  دـنتفگ :  هتخادرپ و  عاز  اب هـم بـه نـ

لوسر رب  ار  نایذه  ماهتا  یسک  ـد کـه چـه  ندش یم  هجوتم  امتح  ـد ،  ندرک یم  قیقحت  یسرر و  بـ بتک ،  رگید  ملـسم و  يراخب و  حیحص 
نیا هک  دنکیم  تیاور  یشک  ع } :! )  ) سابع ترضح  دراد - ـه  مادا نیهوت   : » } رتکد تسا . ؟  هدومن  دراو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

هدنسیون یشک ص 54 . »  لاجر  تسا  هدش  لزان  مالسلا  ـه  یلع سا  ـ بع ینعی  وا  هراب  رد  ریـشعلا ) سئبل  یلو و  ـ ملا سئبل  يدنوادخ (  داشرا 
هک تسا  سوواط  باطخ و  نب  نیسح  ینامی و  دمحم  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  نآ ،  نایوار  زا  هک  اریز  تسا  فیعض  دنـس  ثیح  زا  تیاور  :

دارم تسا  نکمم  دشاب  حیحص  تیاور  هک  ضر  رب فـ یهگناو  تسا .  طقاس  لصا  زا  تیاور  نیا  هب  لالدتسا  سپ  ـد  نتسه لیهاجم  زا  ـه  مه
یضعب رد  هدشن و  ناملسم  تثعب  لوا  ياهلاس  رد  وا  هک  تسا  ملسم  نوچ   ، دشاب وا  ندروآ  مالسا  زا  لبق  سابع ،  اب  هطبار  رد  هیآ  لوزن  زا 

یف ناک  نم  و  يدـنوادخ (  داشرا  نیا  و  رتکد « :  تسا .  هدـش  هتـشون  هکم  حـتف  ای  ردـب  زور  رد  وا  نامیاو  هدوب و  رافک  فرطب  اهگنج  زا 
نا دیری  هللا  ناک  نا  ـم  کل ـح  صنأ نأ  تدرا  نا  یحـصن  ـکـم  عفنی و ال  ءارـسالا 27 ( ، )   ( ) الیبس لضا  یمعا و  ةرخالا  یف  وهف  یمعا  هذه 
زین تیاور  نیا   : هدنـسیون و 53  یـشک ص 52  لاجر  تسا  هد  ـ ـش لزا  وا نـ هراـب  رد  هـم  دوه 34 )  نوـعجرت ( ) هیلا  مکبرو و  مکیوـغی هـ
امتح دـشاب  حیحـص  هک  ضرف  رب  و  درادـن ،  هیلاجر  بتک  رد  یقیثو  تسا کـه تـ فور  ـ عم ـر بـن  فعج نآ  تاور  زا  هک  ار  ـ یز تسا  فیعض 

 : ـر تکد دوب .  يدبا  تکاله  شا  هجیتن   ، دنامیم یقاب  رفک  لاح  رد  رگا  هک  تسین  یکش  و  تسا ،  هدش  لزان  سابع  ند  ناملـسم شـ زا  لبق 
شردارب ساـبع و  نب  هللادـبع  يار  ناـشیا بـ ـد کـه  نک یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ـر  یما زا  یـشک  نـینچ  مـه  ساـبع } ناد  ـ نزرف » }

یمع ـل  عجا امهبو و  ـ لق تیمع  امک  امهراصبا  ـم  عا و  هللا - دـیبعو  هللا  دـبع  ینعی  نالف -  ینبا  ـن  علا مهللا  دـندومرف ( :  دـب  ياعد  هللادـیبع 
نادرگ روک  ار  ناش  نامـشچ  نک و  تنعل  ار  هللا -  دـیبع  هللا و  دـبع  سابع -  دـنزرف  ود  اراگدرورپ  امهبولق )  یمع  یلع  ـالیلد  اـمهراصبا 

الوا هدنسیون :  یشک ص 52 . »  لاجر  نادرگب !  ناشلد  يرو  یلیلد بـر کـ ار  ناش  مشچ  يرو  و کـ تسا ،  هتـشگ  رو  ناشیاهلد کـ هکنانچ 
ینبا نعلا  مهللا   ) دراد طقف  هکلب  تسا  هدـشن  هدرب  شرـسپ  ود  سابع و  زا  یمان  تیاور  رد  ایناث  تسا  داـمتعا  لـباق  ریغ  فیعـض و  تیاور 

حدم و تایاور  یشک  موحرم  اثلاث  دنادیم .  ادخ  دنا ؟  هدوب  یک  وا  نارسپ  ینالف و  الاح  نک .....  تنعل  ار  ینالف  نارسپ  ایادخ  نالف )...... 
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کی وا  هک  دوریم  نامگ  تسا ؟  هدـید  ار  مذ  تایاور  اـهنت  رتکد  هک  هدـش  روطچ  تقونآ   ، تسا هدرک  لـقن  دارفا  اـب  هطبار  رد  مهاـب  ار  مذ 
مالسالا ۀقث  ع }:! )  ) لیقع ترضح   : »} رتکد تسا .  هدید  ار  فیعض  تایاور  اهنت  هک  ار  ـ یز هدو  انیب بـ وا  پچ  مشچ  ـط  قف هدو و  همـشچ بـ
ناملـسم هزا  ـل تـ یلذ فیعـض  در  ود مـ وا  اب  دومرف " :  نینمؤملا  ریما  هراب  رد  هک  ـد  نکیم تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  ینیلک  رفعج  وبا 

انیقی دنریگ ،  رارق  هسیاقم  درو  ـر مـ فعج هز و  ـ مح اب  لیقع  سابع و  رگا  هدنسیون :  یفاک 8/235 . »  عورف  لیقعو "  سابع  دوب ،  هدنام  یقاب 
لوا ود  ره  نوچ  دنـشاب و  هدز  ریـشمش  یگنج  رد  ودـنآ  تسا کـه  هدـشن  لـقن  خـیرات  بتک  زا  یباـتک  ـچ  یه رد  نوچ   ، دـنا هدوب  فـیعض 
يار لیلذ بـ فیعض و  هملک  هک  تسا  ظاحل  نیمهب  دندوب و  هدید  زین  ار  تراسا  تلذ  سپ  دندوب  هدش  دازآ  دعب  ریـسا و  ناناملـسم  طسوت 

يو و ـ قت حلاص و  لمع  نامیا و  هکلب  تسین  بسن  ای بـه  بسح  هب  مالـسا  رد  يراوگرزب  یگرزب و  یهگناو  تسا .  هدش  هتفرگ  راکب  ودنآ 
ـه نمآ هللا و  دبع  بلطملا و  دبع  ترـضح  رفک  هب  نتـشاد  داقتعا  هک  تسا  رتکد  زا  بجعت  دزاسیم .  گرزب  ار  ناسنا  هک  تسا  هقباس و ..... 
فیعض و سابع ،  لیقع و  هک  دمآ  یتیاور  رد  رگا  اما  ـد  نادیمن وا  ناد  ـ ناخ ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  نیهوت  ار  بلاط  یبا  و 

نامـسآ ات  نیمز  زا  توافت  فیعـض  ـر و  فاک نایم  هکیلاح  رد  دنک  یم  مو  ـ کحم ار  لقان  هتخادنا و  هار  دایرف  داد و  تقو  نآ  دـندوب ،  لیلذ 
نایعیـش هک  دنامن  هتفگان  تسین .  اهنآ  رفک  هب  داقتعا  رب  لیلد  تقو  چـیه  شنارـسپ  سابع و  اب  ـه  طبار رد  تایآ  نیا  لقن  نمـض  رد  تسا . 

 : رتکد دننادیم .  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  صاخ  باحـصا  نادرگاش و  زا  و  نآرق ) رـسفم  تما و  ربح   ) ار هنع  هللا  یـضر  سابع  نب  هللادبع 
رد تفریزپ و  مالـسلا  هیلع  وا  دشاب  وا  مالغ  هک  تساوخ  وا  زا  هیواعم  نب  دیزی  هک "  دنک  یم  تیاور  ینیلک  ع }! )  ) نیدباعلا ـن  یز ماما  »}
 ، مدرک لوبق  یتساوخ  نم  زا  ـه  چنآ عبف )  تئـش  نإ  کسمأف و  تئـش  نإف  هرکم  دـبع  انأ  تلأس ،  امب  کل  ترر  ـ قا قـد  دو ( :  ـ مرف شباوج 
رد نوچ  الوا  هدنـسیون :  یفاـک 8/235 . »  هضور   " شورفب ! یتساوخ  رگا  رادـهگن و  ارم  یتساوخ  رگا  ما  وت  راـیتخا  یب  مـالغ  نونکا  نم 

هدافتـسا تیاور  زا  ایناث  و   ، تسین نکمم  تیاور  دامتعا بـه  دراد ،  رار  تسا قـ هدشن  ـل  قن یقیثوت  وا  يارب  هک  زارخ  بویا  وبا  ثیدح  ـد  نس
مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  دیدرگ  هنیدم  دراو  نوچ  هدش و  جرا  ماش خـ زا  ـد حـج  ـصق شتفالخ بـه  نارود  رد  ـد  یزی دوش کـه  یم 

نارود رد  ـد  یزی هکیلاح  رد  تفریذـپ ،  ار  وا  نامر  قو فـ هلمج فـ نتفگ  اب  ـز  ین ترـضح  نآ  ـد و  نک تعیب  وا  اب  مالغ  ناونع  هب  هک  تساوخ 
هدومن راداو  ار  ترضح  نآ  هدرک و  رادید  مالسلا  هیلع  نید  ـ باعلا ـن  یز ماما  اب  ات  درکن ،  رفـس  هنیدم  ـه و  کم هب  زگر  شهاتو هـ تفالخ کـ

 ، ـم ینک يروآ  عمج  هدـمآ  تیب  لها  هراب  رد  هک  ار  ـه  چنآ همه  میـشاب  هتـساوخ  رگا  رتکد « :  دـنک .  تعیب  وا  اب  مـالغ  ناونع  هب  هک  دـشاب 
رداصم و ـد ،  ـشاب هدشن  هداد  تبـسن  وا  هب  يدب  رادرک  ای  تشز  هملک  هک  تسین  نانآ  زا  يدر  چیه فـ نو  دشکیم چـ ازارد  هب  رایـسب  نخس 

هدنسیون تسا . »  مالسلا پـر  ـم  هیلع راهطا  تیب  ـل  ها هراب  رد  چو  کیکر و پـ ظافلا  اه و  تناها  هنوگنیا  زا  ـه  نافـسأتم نام  گرز  عجارم بـ
تسا رپ  شنیرهاط  تیب  لها  ـر و  بمایپ تبسن بـه  کیکر  ظافلا  تناها و  زا  شناتسدمه  رگید  رتکد و  گرزب  عجارم  رداصم و  هکنیا  رد  : 

مه نیا  زا  دـعب  میا و  هدرک  لـقن  دـنوش  یم  باـسح  نیهوـت  ار کـه  وا  رداـصم  رگید  نیحیحـص و  تاـیاور  زا  یـضعب  اـم  تـسین ،  یکش 
رتشیب رگا  تسا و  مک  رایسب  درک ،  لقن  رتکد  هچنآ  لیبق  زا  یتایاور  الوا  نایعیش ،  ـع  جارم ردا و  ـ صم رد  اما  دش .  میهاوخ  رکذتم  يدراوم 

زا فیعض و و  ًادنس  ای  تسا  لیبق  نیا  زا  تیاور  هچره  ایناث  دندوب .  هدرک  تسرد  اهناتساد  الاح  ات  شناتسد  ـر و هـم  تکد انیقی  دو  نیا بـ زا 
تجح ام  يارب  نانآ  ـم  هف هک  ـد  نا هدـیمهف  تناها  نآ  زا  شنارای  ـر و  تکد درادـن و  تناها  رب  تلالد  هکنیا  ای  تسا و  طقاس  راـبتعا  هج  رد 

 ، دـنک یمن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  رب  بهذـم ،  نآ  ناوریپ  باتک و  فلؤم  تناها  رب  تلالد  یباتک  رد  تیاور  لقن  اثلاث  تسین . 
هرابود زاب  میداد و  رکذـت  ًالبق  ام  هک  دنـشاب ،  باتک  نآ  تایاور  مامت  ندوب  حیحـص  هب  ـد  قتعم وا  ناـشیک  مه  رگید  اـی  فلؤم  هکنآ  رگم 
يراذگ مان  حیحص  مان  هب  ار  یباتک  چیه  ام  اذ  تسین و لـ حیحص  رخآ  ات  لوا  زا  میرک ،  نآرق  زجب  یباتک  چیه  نایعیش  رظن  زا  میئوگ :  یم 
تروص ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ـد }:! ؟ نهاوخ یم  چـه   : » } ـر تکد میا .  هدرکن 

هچ دوـب  یم  حیحـص  مه  ـد  نـس رظن  زا  تیاور  هـک  ضرف  رب  هدنـسیون :  راونالا 43/44 . »  راحب  دـندیباوخ .  یمن  دندیـسوب  یمن  ار  همطاـف 
تروص هک  تسا  مارح  ردپ  رب  ـا  یآ و  ؟  دوبن ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ایآ  تشاد ؟  یلاکـشا 
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راونالاراحب اهییدث )! نیب  ههجو  عضی  ناک  و  دنتـشاذگ (  یم  وا  ياهنا  ـ تـسپ ـن  یب ار  شترو  ـ ـص ترـضح  ـر « :  تکد دـسوبب . !!؟  ار  شرتخد 
 . تسا طقاس  رابتعا  زا  سپ  دراد  لصتم نـ دنـس  هک  ینعم  ـن  یا تسا بـه  لسرم  قباس  ثید  لـثم حـ ثید  نیا حـ ـالوا  هدنـسیون :   «. 43/87

هیلع هللا  یلص  لوسر  ترضح  ایآ  اثلاث  دراذگب  شرتخد  هنیس  يور  ار  شتروص  يرد  تبحم پـ يور  زا  يردپ  دراد کـه  یلاکـشا  هچ  ایناث 
اعبار دوش . ؟  ادیپ  دـب  نامگ  وا  اب  هطبار  رد  ًاروف  هک  تسا  دـساف و .... دـب و  مدآ  هللااب ) ذایعلا   ) شنارای رگید  رتکد و  دزن  رد  ملـس  هلآ و  و 

تسا و زیاج  اـملع  ـر  ثکا دزن  رد   ، شندـب تمـسق  ره  زا  گرزب ،  کـچوک و  دـنزرف  ندیـسوب   : " هک ـد  نکیم لـقن  لاـطب  نبا  زا  ـر  جح نبا 
 . دیـسوب یم  ار  هشئاع  شرتخد  رکبوبا  نینچ  دیـسوب و هـم  یم  ار  ـو  ناب نآ  اد  لوسر خـ هک  اهیلع  هللا  مـال  ـ ـس همطاـف  بقاـنم  رد  تشذـگ 
ار ناشتروص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  اد  لوسر خـ هک  ـد  یآ یم  رد  روج  لقع  اب  ایآ   ، دوب يا  هغلاب  نز  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  رتکد « : 

میداد لصفم  باو  ًالبق جـ هکنیا  اب  هدنسیون :  دننک . » !؟ راکچ  هیقب  سپ  دشاب  همطاف  ربمایپ و  لاح  نیا  رگا  ـد !؟  نراذگب وا  ياهناتـسپ  نیب 
دراد و دو  ـ جو شنارای  ـر و  تکد ـن  هذ رد  هک  تسا  يدساف  يانعم  نآ  اهناتـسپ نـه  نیب  ترو  ـ ـص ـن  تـشاذگ زا  دارم  هک  میهدیم  باوج  زاب 
و تسا ،  هنیـس  يور  تروص  نتـشاذگ  دار  هکلب مـ دـننک )!؟ راکچ  هیقب  سپ  دـشاب  همطاف  ربمایپ و  لاح  نیا  رگا   : ) دـیوگیم هناـحیقو  اذـل 
اطخ و وهـس و  زا  یتح  ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  همطاف و  ربمایپ و  نایعیـش ،  ام  یهگناو  درادن .  یلقع  یعرـش و  لاکـشا  ـه  نوگچیه راکنیا 
رد هک  دنتـسه  شنارای  رتکد و  نیا  هکلب  تسین  دراو  ام  رب  لاکـشا  ـن  یا سپ  هانگ ،  رکف  ای  ها  ـ نگ هب  ـد  ـسر هچ  اـت  مینادـیم  موصعم  هابتـشا 

هکنانچ انمض  ـد  نیامنیم دراو  ار  لاکشا  نیا  دعب  هدومن و  ضرف  راکهانگ  دب و و  دارفا  لثم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لوا  هجرد 
ـر تالاب یتح  ای  ـل  یبق ـن  یا زا  یثیداحا  اب  ـر  تکد ایآ  یلو  تسا .  رابتعا  زا  ـط  قاس هلسرم و  همه  ـر  تکد داهـشتسا  درو  ثیداحا مـ ـد ،  ـش هتفگ 

تناها نیهوت و  هب  مهتم  ثیداحا  نیا  نتـشون  رطاخ  هب  ار  تنـس  لها  ياملع  ـا  یآ و  دراد ؟  يرظن  هچ  تسا  هد  ـ مآ ناـشدو  بتک خـ رد  هک 
يا متفگ " :  هک  ـد  نکیم لـقن  هشئاـع  نینمؤملا  ما  زا  يربـط  نیدـلا  بحم  ریخ . ؟  اـی  دـنکیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  اد  لوسر خـ هب 

" ینک ناج  شون  لسع  یهاوخیم  هکنیا  لثم  يراذگیم  وا  نا  ـ هد رد  ار  تنابز  یـسوب  یم  ار  همطاف  یتقو  هک  دوشیم  هچ  ارت  ادـخ ،  لوسر 
هفطن سپ  مدروخ ،  ار  هویم  نآ  داد ،  نمب  ار  یتشهب  ياه  هویم  زا  هویم  دومن و  تشهب  دراو  ارم  لـیربج  متفریم ،  جارعم  هب  یتقو  دومرف " : 

هک تقوره  و  ـد ، مآ ایند  هب  ـه  فطن نآ  زا  ـه  مطاف مدـش و  رتسبمه  هجیدـخ  اب  متـشگرب  نیمز  نوچ بـه  و  تفرگ ،  رارق  نم  تشپ  رد  همطاـف 
ـر تکد مینک .  یم  افتکا  یکی  نیمه  هب  راصتخا  يارب  ام  هک  تیاور  نیا  زا  ریغ  یتایاور  مسوب و  یم  ار  وا  موش  یم  یتشهب  هویم  نآ  قاتـشم 

دنزرف هکنیا  ای  تسه  اضر  ماما  ـد  نزرف يو  ایآ  ـد کـه  نا هدرک  کش  عناـق  ـد  محم بسن  رد  اـم  ناـگرز  بـ (ع }! ) اـضر ماـما  نیهوت بـه  : » }
درب یم  مان  نانآ  زا  شاک  تسیک ،  دنکیم  هراشا  اهنآ  هب  ـر  تکد هک  یناگرزب  زا  دارم  میناد  یمن  ام  هدنـسیون :  دـیئامرف . »  هظحالم  ).....(!! 
هیلع داوج  ماما  هک  ـد  ندقتعم رخآ  ات  لوا  زا  همه  هکلب  تسا ،  هدشن  هدید  هیضق  نیا  رد  یکش   ، الاح ات  لوا  زا  عیشت  ناگرزب  مالک  رد  اریز 

 . دشابیم مالسلا  ـه  یلع اضر  ماما  دنزرف  مهن و  ماما  مالسلا 

تیعقاو هن  ناتساد 

ام نایم  رد  دش :  هتفگ  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  :" هک تسا  تیاور  رقاب  رفعج  نب  یلع  زا  تیانج }: !  کی  ناتـساد –  کی   : » } رتکد
سانـش هفایق  زا  موز  ماگنه لـ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـنتفگ :  تسا ،  نم  رـسپ  وا  دومرف  تسا  هدو  ـ بن هایـس  گـنر   - تیبلها -

ناردار و نارهاوخ و بـ دـندرک و  عمج  غاب  رد  ار  همه  دـنک ...  تواضق  امـش  اـم و  نیب  سانـش  هفاـیق  تسا  رتهب  نیار  اـنب بـ ـد  نتفرگیم راـک 
رب یهالک  نت ،  یمـشپ بـر  ییا  ـ بع ـد کـه  ندرک راضحا  یلاح  رد  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هاگنآ   ، دندناشن فصب  ار  شیاهومعرـسپ 

ـد و ندروآ ار  رفعجوبا  هاگنآ  ـد ،  نک یم  راک  غاب  رد  هک  دـنک  رهاظ  يرگراک  ار  دوخ  دـندوب : هتفگ  ناشیا  بـه  تشاد ،  هناش  رب  یلیب  رس و 
یکی نآ  شیو و  ـ مع یکی  نآ  شرد و  يو پـ ـ مع نیا   ، تسین راـضح  ناـیم  رد  شردـپ  تفگ :  ، نک یئاسانـش  ار  رـسپ  نـیا  رد  پـ ـد :  نتفگ

 ، تسا مه  لثم  الماک  ودره  ياهاپ  هکنوچ  تسین  يرگید  یـسک  ناـبغاب  نیا  ـد جـز  ـش غاـب  ـن  یا ـل  خاد شردـپ  رگا  دنتـسه ،  شا  ـه  مع
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یفریص نامعن  نب  یحی  نب  ایرکز  الوا  هدنـسیون :  یفاک 1/322 . »  لوصا  تسا "  ـع  ناق دمحم  ردپ  اضر  ترـضح  هک  دندرک  لوبق  هاگنآ 
یکـش نینچ  مشاه  ینب  زا  یـضعب  رگا  اـیناث  تسا .  طـقاس  راـبتعا  هجرد  زا  سپ  درادـن  یقیثوت  نوچ  تسا و  تیاور  نیا  ناـیوار  زا  یکی 
لیابق فئاوط و  ریاس  لثم  مه  مشاه  ینب  نیب  رد  دنشاب ،  موصعم  دیاب  همه  یمشاه  ینب  ایآ  دراد و  نایعیشهمه  هب  یطبر  هچ  دنشاب ،  هدرک 
نآرق رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  بهلوبا  رگم   ، دوشیم ادـیپ  رفاـک  یتـح  حول و  هداـس  كاکـش ،  ملاـع ،  لـقاع ،  نینچ  مه  دـب و  بوخ ،  دارفا 

 . درادن نایعیـش  همه  هب  یطبر  چیه  دنراکهانگ و  اهنآ  دوخ  دندرک ،  یکـش  نینچ  رفن  ود  یکی  میریگ  دوبن ؟  یمـشاه  ینب  دنکیم  تمذم 
ترـضح هکنیا  دوجو  اب  و  دشاب !!  ناشیا  دـنزرف  عناق  دـمحم  هک  دـندرک  کش  اضر  ترـضح  نایعیـش  سپ  نیقفانم } زا  دـیلقت   : » } رتکد

دش هتفگ  هدنسیون :  دننز . »  یم  سانش  هفایق  نمادب  تسد  دوخ  ياعدم  تابثا  يارب  دننک و  یمن  رواب  اهنآ  تسا ،  نم  دنزرف  وا  دنیامرفیم 
همه هن  تسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناگتـسب  زا  یـضعب  طوـبرم  تسا  هدـش  رکذ  تیاور  رد  هک  یکـش  اـیناث  تسا و  فیعـض  تیاور  ـالوا  هک 
رگید فرط  زا  تسا .  هدوب  مشاه  ینب  هفئاط  ءزج  كاکـش  دناسریم  حوضو  هب  هک  دراد  دوجو  ام ) نایم   ) رد هملک  تیاور  رد  اریز  نایعیش 
دوبیم حیحـص  ربخ  رگا  هکلب  دننزب  سانـش  هفایق  نمادب  تسد  دعب  دننک و  کش  همه  هک  دندوبن  عمج  هقطنم  کی  رهـش و  کی  رد  نایعیش 

هب لئاق  مه  اـم  دوش و  یمن  هداد  تبـسن  همه  هب  رفن  دـنچ  کـش  تقو  چـیه  سب و  دوب و  مشاـه  ینب  زا  دودـعم  رفن  دـنچ  کـش  شیاـنعم 
هبوت هچنانچ  و  دندرکیم ،  هبوت  دیاب  هک  دندرک  هانگ  شقوف  ای  هابتشا  دندرک  کش  هک  مه  اهنآ  میتسین  تسه  مشاه  ینب  زا  هکره  تمـصع 
اـضر ترـضح  تیثیح  وربآ و  رد  راکـشآ  نعط  دروخرب  نیا  هک  تسین  يدیدرت  رتکد « :  درذگیم .  ناش  هانگ  زا  دـنوادخ  دنـشاب ،  هدرک 
لوسر يوربآ  هب  نیقفانم  هک  هنوگنامه  دندومن (  کش  وا  یکاپ  تفع و  رد  دندرک و  مهتم  اراکشآ  ار  شرسمه  ایوگ  تسا ،  مالسلا  هیلع 
تیاور میتفگ  دشارت ،  یم  بحاص  یب  رـس  رتکد  هدنـسیون :  دندومن . » ) مهتم  ار  شرـسمه  دـندرک و  هلمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ 

هلک هب  مینزیم  ار  تیاور  نیا  سپ  دریگ ،  رارق  هجوت  دروم  نآ  نومـضم  دعب  ات  دـنک  یمن  تباث  ار  يزیچ  فیعـض  تیاور  تسا و  فیعض 
اما  ، دننک رواب  ارنآ  مدرم  مه  دیاش  دوش  حرطم  یماهتا  نینچ  يرگید  سک  هراب  رد  تسا  نکمم  ـر « :  تکد دیایب .  نوریب  یجیگ  زا  ات  رتکد 

ام هک  ام  یملع  رداصم  هنافسأتم  یلو  دناسر  یم  ار  تلاذر  یتسپ و  لامک  نتـشاد ،  اور  يا  هناملاظ  تمهت  نینچ  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هب 
رداصم رگا  هدنـسیون :  دـنتافارخ . »  لیطابا و  هنوگ  نیا  لاثما  زا  رپ  دـنا  هدرک  لقن  ناـمیارب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  مولع  میتسه  یعدـم 

اهنت دـنک و  یمن  تلـالد  مه  وا  دوصقم  رب  هک  فیعـض  تیاور  هب  رتکد  اـمتح  دوبیم ،  تاـفارخ  لـیطابا و  هنوگ  نیا  لاـثما  زا  رپ  اـم  یملع 
رارصا نیمه  اما   ، درکیم هدافتسا  دنسلا  حیحـص  تایاور  زا  هکلب  درکیمن  کسمت  دراد ،  مشاه  ینب  زا  یـضعب  ياجبان  تکرح  زا  تیاکح 

هعیـش رداصم  هکنآ  زا  لبق  رتکد  یهگناو  تسین .  شیب  ییوگغورد  اعدا  نیا  رد  وا  هک  دـناسر  یم  تیاور  نیا  هب  کسمت  هب  دـح  زا  شیب 
رارق تقد  دروم  یسانش  ثیدح  رد  ار  هعیـش  ینابم  دنک و  کسمت  فیعـض  تایاور  هب  دراد  هک  یئوس  ضرغ  يارب  دوش  روبجم  دنیبب و  ار 
هریخ لیطابا  تافارخ و  ندـید  زا  شمـشچ  ات  درک ،  یم  هتـس  حاحـص  بتک  رگید  يراخب و  حیحـص  هب  هعجارم  کـی  دوب  بوخ  دـهدن ، 

میناوت یمن  ای  میا و  هدیدن  ام  هک  دنکن  رکف  یـسک  ات  مینکیم  لقن  ملـسم  حیحـص  زا  ار  تیاور  کی  هضیرع  ندنامن  یلاخ  باب  زا  دـشیم . 
تایاور مامت  هک  اریز  دشابیم  هعبرا  بهاذم  ناوریپ  لوبق  دروم  رخآ  ات  لوا  زا  ملسم  يراخب و  نیحیحـص  هکنیا  هب  هجوت  اب  مینک ،  لاکـشا 

لقن هشئاع  نینمؤملا  ما  زا  ثیدح 4414  نافع  نب  نامثع  لیاضف  شخب  هباحص  لیاضف  باب  رد  ملـسم  دنمان  یم  حیحـص  ار  باتکود  نیا 
تاقالم رمع  رکبوبا و  اب  دوب  هنهرب  شیاهقاس  ای  شیاهنار  هدیـشک و  زارد  هکیلاح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک " :  دـنک  یم 

دـش جراخ  نوچ  داد ،  نذا  وا  هب  دومن و  بترم  ار  شیاهـسابل  تسـشن و  دـنک ،  رادـید  راوگرزب  نآ  اـب  تساوخ  ناـمثع  یتقو  اـما  دومن ، 
تـسابل یتسـشن و  دیـسر  نامثع  هب  تبون  یتقو  اما  يدومن  تاقالم  نانچنآ  رمع  رکبوبا و  اب  ادخ  لوسر  يا  مدرک  ضرع  دیوگیم :  هشئاع 
يوگلا هکنیا  اب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ایآ   " دـنکیم .  ایح  وا  زا  هکئالم  هک  یـسک  زا  منکن  ایح  اـیآ  دومرف :  يدرک ؟  بترم  ار 

ربارب رد  هنهرب  ياهنار  اب  ایآ  و  دـنکیم . ؟  ایح  ناـمثع  زا  طـقف  دریگ و  یمن  رظن  رد  ار  اـیح  نارگید  اـب  تسا  هدیدنـسپ  تافـص  قـالخا و 
دفو یتقو  هک  دنکیم  لقن  یبهذ  نیدلا  سمـش  ظفاح  تسا ؟  یتسرد  راک  تسا ،  تیاور  نیا  رد  لامتحا  فرط  کی  هک  نتـسشن  نارگید 
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هدناشن دوخ  رس  تشپ  ار  وا  ترضحنآ  دوب و  یلگشوخ  ناوج  اهنآ  نیب   ، دندش دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  سیقلا  دبع  ینب 
رتکد تسا . ؟  هدشن  هللا  مالس  امهیلع  ادخ  ربمایپ  ودب  راکـشآ  نیهوت  تیاور  نیا  رد  ایآ  دوب .  ندرک  رظن  زا  ربمایپ  دواد  يراتفرگ  دومرف : 
زونه دنتـشذگ ،  نآ  رانک  زا  يدرـسنوخ  لامک  اب  عجارمو  املع  میدـناوخ ،  ار  تیاور  نیا  هزوح  رد  هک  یماگنه  رادـخاش }  لـیلحت  : » }

نیا هب  اهنآ   : " دندومرف ءاطغلا  فشاک  ياقآ  زا  لقن  هب  مدـش  ایوج  تیاور  نیا  هراب  رد  ناشیا  زا  یتقو  هک  مراد  دایب  ار  یئوخ  ياقآ  لیلحت 
رتشیب هچره  رتکد  هدنـسیون :   " دـنامب . »  كاپ  هشیمه  ناش  لسن  هکنیا  اـت  دـندومن  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هب  ینظ  ءوس  نینچ  لـیلد 
یعیـش ياه  هزوح  رد  هک  میتفگ  البق  - 1 هکنآ :  يارب  ددرگیم  رهاظ  شغورد  رتشیب  دـهد ،  ناشن  نایعیـش  زا  ار  شدوخ  دـنکیم  شـشوک 

رگید تلالد و  دنس و  تیمامت  زا  دعب  هتبلا  دوشیم ،  لالتـسا  تیاور  هب  لوصا  هقف و  جراخ  ياهثحب  رد  هکلب  دوش  یمن  هداد  سرد  تایاور 
-3 دنناوخب .  ار  تایاور  نارگید  ات  دننیـشن  یم  عجارم  همه  یعیـش  ياه  هزوح  رد  هک  تسا  هدرک  نامگ  رتکد  تیاور 2 - تیجح  طورش 

هکلب دوب  هدناوخن  سرد  ناشیا  شیپ  یئوخ  هللا  ۀیآ  موحرم  هکیلاح  رد  درک ) لقن  ءاطغلا  فشاک  موحرم  زا  یئوخ  ياقآ  موحرم   ) دیوگیم
هدرک لقن  ناشیا  زا  یئوخ  ياقآ  موحرم  ات  تسا  هتشونن  یباتک  رد  ار  هدش  هتفگ  بلطم  مه  ءاطغلا  فشاک  موحرم  دوب و  رـصاعم  ناشیا  اب 

فـشاک ياقآ  موحرم  يدرگاش  ياعدا  هک  رتکد  دوخ  - 4 تسا .  هدادن  تبـسن  مو  ـ حرم نآ  هب  ار  یبلطم  نینچ  زین  يرگید  یـسک  دشاب و 
یئوخ ياقآ  موحرم  هب  هک  دـنک  یمن  لقن  ناشیا  زا  ار  یلوق  نینچ  ارچ  تسا  هدرک  هدافتـسا  ناشیا  زا  داهتجا  دحرـس  اـت  دراد و  ار  ءاـطغلا 
یسک رگا  - 5 دشیم .  یهتنم  وا  دوخ  هب  لقن  كردـم  هک  اریز  دوبن  لوبق  لباق  زاب  درکیم  لقن  مه  وا  دوخ  رگا  هک  هچرگ  دـهدیم ،  تبـسن 
ياقآ موحرم  رظن  دـنک و  هعجارم  ناشیا  دوخ  بتک  هب  دـیاب   ، دـنادب قوف  تیاور  اـب  هطبار  رد  ار  یئوخ  یمظعلا  ۀـیآ  موحرم  رظن  دـهاوخب 

دنا هدومرف  قوف  تیاور  اب  هطبار  رد  ناشیا  تسا .  توافتم  درک  لـقن  ناـشیا  زا  رتکد  هک  هچنآ  اـب  ـالماک  قوف  تیاور  اـب  هطبار  رد  یئوخ 
ياـه همع  ماـما و  نارهاوـخ  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  هکنآ  يارب  تسا  بهذـم  ترورـض  فلاـخم  اـیناث  تسا و  فیعـض  تیاور  ـالوا  :

دنوش و یمن  یضار  نآ  هب  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  زگره  هک  تسیمارح  يراک  نیا  دنداد و  ناشن  سانش  هفایق  هب  ار  ناشدوخ  ترضحنآ 
هک دوشیم  هداد  باوج  دـنرادیم ،  رب  ار  اـهتمرح  اهترورـض  هک  اریز  تسا  دـشاب  اور  دوب  ترورـض  باـب گـر  زا  راـک  نیا  دوـش  هتفگ  رگا 
هک دـندوب  اضر  ماما  تماما  هب  دـقتعم  تعامج  نآ  رگا  اثلاث  دوبن و  نانز  راضحا  رب  فقوتم  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ندوب  دـنزرف  تخاـنش 

لابند هدومن و  تفلاخم  هکنیا  هن  دوش  لوبق  دص  رد  دص  دیاب  تسنم ،  دنزرف  وا  دیامرفب  ماما  یتقو  اریز  دوبن ،  سانش  هفایق  هب  يزاین  رگید 
زا مادک  چیه  هک  دینیب  یم  سپ   ، دـشاب هتـشادن  لوبق  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تماما  هک  تسا  یـسک  راک  نیا  اریز  دـنورب ،  سانـش  هفایق 

 . تسین یعطق  تباث و  لصا  کی  رب  ینتبم  رتکد  تالاکشا 

رگید یسیلدت  مهنیا 

هب زین  وا  دوب و  قشاع  نومأم  يومع  رتخد  هب   : " هک دـندرک  مهتم  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نآ  رب  هوالع  هکلب  تمهت } زاـب   : » } رتکد
 : " هک تـسا  رارق  نـیا  زا  اـضرلا ) راـبخا  نوـیع  ) باـتک تراـبع  هدنـسیون :  اضرلا ص 153 . »  راـبخا  نویع  دوب " هدـش  قشاـع  ترـضح 

ماما نآ  هب  تبـسن  مالـسلا ،  هیلع  اضر  ماما  هب  نومأم  يرهاـظ  تدارا  تبحم و  نآ  رطاـخ  هب  نومأـم  ریزو  لهـس ) نب  لـضف   ) نیتساـیرلاوذ
ناک هبحت و  تناک  نومأملا  مع  ۀـنبا  نأ  ع )  ) اضرلا نسحلا  یبا  نم  نیتساـئرلا  يذـل  رهظ  اـم  لواـف  دـیزرویم (  دـسح  توادـع و  راوگرزب 

 ( هیف عقت  نیتسائرلا و  اذ  رکذت  هبحت و  و  ع )  ) اضرلا نسحلا  یبا  یلا  لیمت  تناک  نومأملا و  سلجم  یلا  اهترجح  باب  حـتفنی  ناک  اهبحی و 
ار نومأم  وا  هک  تشاد  ییومع  رتخد  نومأـم  هک  دوب  نیا  دـش ،  راکـشآ  نیتساـئرلاوذ  رب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  هک  يزیچ  لوا  سپ  " 

دای تشاد و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  هقالع  لیم و  رتخد  نآ  دشیم و  زاب  نومأم  سلجم  هب  وا  قاطا  هرجنپ  ار و  وا  نومأم  تشاد و  تسود 
هب دوش  ینعم  تسا تـا  هد  ـ ماین ـا )  هقـشعی ـه و  قـشعت ـه (  ملک تیاور  رد  ـالوا   " تفگیم .  دـب  وا  زا  نومأـم و  دزن  ار  نیتساـیرلاوذ  درک  یم 

ار وا  رتخد  نآ  اـهبحی )  هبحت و  تسا (  هدـمآ  تیاور  رد  هکلب  نومأـم  يومع  رتخد  قشاـع  وا  دوب و  وا  قشاـع  نومأـم  يومع  رتـخد  هکنیا 
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هدـش هدرب  نومأم  مسا  هملک  نیا  زا  لبق  هکنآ  تهجب  ددرگیم  رب  نومأـم  هب  هبحت )  رد (  ریمـض  اـیناث  ار .  رتخد  نآ  وا  تشادـیم و  تسود 
ماما هب  تبحم  لیامت و  رتخدـنآ  هک  تسا  هدـش  رکذ  هرابود  دـعب  رطـس  کی  رد  هکنآ  تهج  هب  زین  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  مسا  هن  تسا 

نآ نوچ  و  دوب ،  ینعم  یب  وغل و  رخآ  رد  هلمج  نیا  رکذ  تشگیمرب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  لوا  ریمـض  رگا  تشاد و  مالـسلا  هیلع  اضر 
الا ارجا  هیلع  مکلئـسأ  لق ال  تلاسر (  نادـناخ  یتسود  هب  دـنکیم  رما  ار  اـم  دـنوادخ  و  تشاد -  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  رتخد 
هیلع اضر  ماما  زا  ظاحل  نیمه  هب   " ار ـ  منادـناخ  یتسود  زج  مهاوخ  یمن  يزیچ  متلاسر  رطاـخ  هب  امـش  زا  نم  وگب  یبرقلا " )  یف  ةدوملا 

شوگ وا  فرح  هب  تشاد  هقالع  رتخد  نآ  هب  زین  نومأم  نوچ  و  تشاد ،  تیاکش  نومأم  دزن  لهس ،  نب  لضف  زا  درکیم و  تیامح  مالـسلا 
مامت نارگ  لهس  نب  لضف  رب  بلطم  نیا  و  درک ،  یمن  هجوت  لهس  نب  لضف  سئاسد  هب  دومنیم و  میرکت  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دادیم و 

زا رتخد  نآ  یئوگ  دب  ینعی  ربخ (  نیا  یتقو  سپ  دوش " .  نشور  حـضاو و  الماک  بلطم  ات  مینک  ینعم  ار  تیاور  همتت  تسا  رتهب  دـشیم . 
 ، دـشاب زاب  تسا  اهنز  قاـطا  فرطب  هک  هرجنپ  نیا  تسین  بوخ  تفگ :  نومأـم  هب  دیـسر ،  نیتساـیرلاوذ  هب  نومأـم ) دزن  لهـس  نب  لـضف 

تفریم و وا  سلجم  هب  ماما  زور  کی  دمآ و  یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  نومأم  زور  کی  سپ  دـندنبب  ار  هرجنپ  داد  روتـسد  نومأم 
نب لضف  رظن  داد  باوج  دیـسرپ ،  نومأم  زا  ارنآ  تلع  دـید  هتـسب  ار  هرجنپ  نآ  ماما  نوچ  سپ  دوب ،  نومأم  لزنم  رانک  رد  اضر  ماما  لزنم 

هفیلخ و نیب  هک  تسا  هراکچ  لضف  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و   : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما   ، دشاب زاب  هرجنپ  نیا  دیآ  یم  شدـب  وا  تسا ،  لهس 
هدـن شوگ  لهـس  نب  لضف  فرح  هب  ورب و  تیومع  رتخد  دزن  هب  نک و  زاب  ار  هرجنپ  دومرف :  منکچ ؟  دیـسرپ  نومأـم  دوش  لـیاح  شمرح 

نیا  " دـیدرک .  نیگمغ  دیـسر  لهـس  نب  لضف  هب  یتقو  ربخ  نیا  دـش و  دوخ  يومع  رتخد  رب  دراو  دـندرک و  زاب  ار  هرجنپ  درک  رما  نومأم 
وگغورد رب  ار  دوخ  نیرفن  تنعل و  لاعتم  دـنوادخ  اـما  داد ،  ناـشن  هنوگژاو  ارنآ  ینعم  سیلدـت  فیرحت و  اـب  رتکد  هک  دوب  تیاور  ماـمت 

رفعج هب  تسا ـ  ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما  ردارب  هک  ار  رفعج  ترـضح  (ع }) رفعج هب  نیهوت   : » } رتـکد دومن .  اوـسر  ار  وا  هدرک و  لزاـن 
هک ینارتوهش  درکیم  راکشآ  ار  شقـسف  هک  دوب  يرجاف  وا  دیامرفیم " :  ینیلک  ياقآ  دندومن و  متـش  بس و  ار  وا  دندرک و  بقلم  باذک 

ار نتـشیوخ  نطاب ،  رد  دزیرب و  ار  دوخ  يوربآ  شدوخ  هک  مدـیدن  ار  یـسک  وا  لثم  نادرم  ناـیم  رد  دوب ،  ندروخ  قرع  داـتعم  تدـش  هب 
رجاف و قساف و  هک  هتشاد  دوجو  یصخش  نینچ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نایم  رد  اعقاو  ایآ  یفاک 1/540 .  لوصا  درامش "  کبس  ریقح و 

نسح همطاف ،  یلع ،  دمحم ،  ابع ـ  لآ  نت  جنپ  رب  طقف  تنس  لها  دزن  رد  تیبلها  هملک  الوا  هدنـسیون :  دشاب . » !؟  راوخ  قرع  نارتوهش و 
هدراهچ زا  ترابع  تیبلها  عیشت  لها  دزن  رد  رگید و  ناسک  رب  هن  دوشیم  قالطا  اهنع  هللا  یـضر  نینمؤم  تاهما  مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  و 

زا رفعج )  ) لوق ودره  رب  انب  هک  سب  دوش و  یم  قالطا  دشاب  مالسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  بلـص  زا  ماما  هن  ابع و  لآ  نت  جنپ  هک  سدقم  رون 
هکلب تسین  ینیلک  موحرم  زا  درک  لقن  رتکد  هک  ار  یتاملک  ایناث  تسین .   ، هدرک دای  اـهنآ  زا  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  نیرهطم  تیبلها  هلمج 
دقتعم ملاع  مامت  رد  يا  هعیش  چیه  اثلاث  دوب .  یـسابع  تلود  يارزو  زا  یکی  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  ناقاخ  نب  هللادیبع  نب  دمحا  راتفگ  وا 

ماما دنزرف  فرـص  هن  رگا  تسا و  لیلد  عبات  تقاثو  ای  تلادع  هب  مکح  هکلب  تسین  ناماما  نادنزرف  مامت  تمـصع  ای  تلادـع  ای  تقاثو  هب 
هک ار  مالسلا  هیلع  یبن  حون  ترضح  رـسپ  تحارـص  اب  میرک  نآرق  اعبار  دشاب .  دهاز  لداع و  نمؤم ،  دیاب  امتح  هک  دوش  یمن  لیلد  ندوب 

لیـصفت هنیمز  نیا  رد  میـشاب  هتـساوخ  رگا  تسیک }!؟ تیب  لها  لـتاق   : » } رتکد دـناوخ .  یم  رفاـک  فرحنم و  دوب  مزعلاولوا  ناربماـیپ  زا 
هیرذ و  هتـشاد !  اور  یملظ  هچ  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هیقب  قح  رد  مینادـب  هکنیا  ات  میناوخب  ار  ناـمدوخ  ربتعم  عجارم  دـیاب  مینادـب  يرتشیب 
دوخ تسدب  نیشن  هعیش  قطانم  رد  نانآ  زا  يدایز  هدع  دنتـسه . !؟  یناسک  هچ  نانآ  لتاق  و  دنا ،  هدیـسر  تداهـش  هب  هنوگچ  نانآ  هرهاط 

تداهش هب  تیببلها  زا  هک  یناسک  ءامسا  دوش ،  رتگرزب  هدش  نییعت  مجح  زا  باتک  هک  دوبن  نآ  سرت  رگا  دنا ،  هدیسر  تداهش  هب  نایعیش 
نییبلاطلا لتاقم  باتک  هب  ار  مرتحم  هدنناوخ  یلو  مدرک ،  یم  جرد  اجنیا  رد  دنا  هدناسر  تداهش  هب  ارنانآ  هک  یناسک  يامسا  دنا و  هدیسر 

ماما رقاب و  دـمحم  ماما  هک  موش  یم  روآ  دای  ثحبم  نیا  نایاپ  رد  تسا .  هدرک  بلطم  نایب  یفاک  ردـفب  وا  هچ  مهدـیم ،  عاجرا  یناهفـصا 
هراعا نانز و  اب  تطاول  هعتم و  هیقت و  دننام  لیاسم  رثکا  دنا و  هتفرگ  رارق  رخـسمت  نعط و  دروم  هیقب  زا  شیب  مالـسلا  امهیلع  قداص  رفعج 
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فلا هدنـسیون :  تسا . »  كاپ  تاءارتفا  هنوگنیا  زا  یلک  روطب  نانآ  سدقم  تحاس  هکیلاح  رد  دنا ،  هداد  تبـسن  نانآ  هب  ار  هریغ  جورف و 
ظافلا رییغت  يزاس و  تیاور  زا  یتح  وا  هک  میدـید  الاح  ات  هچ   ، دروآ یم  رد  ریرحت  هتـشرب  انیقی  تشاد  هتنچ  رد  نیا  زا  رتشیب  رتکد  رگا  - 

مالـسلا مهیلع  تیبلها  هک  دننادیم  همه  ب -  دش .  دهاوخ  نشور  رتشیب  زین  هدنیآ  ياه  شخب  رد  دوبن و  رادرب  تسد  مه  طلغ  هب  همجرت  و 
يارب مه  رتکد  تسین  یکـش  ياج  چـیه  نیا  رد  دـنا و  هدیـسر  تداهـش  هب  نایـسابع  نایوما و  زا  روج  يافلخ  طسوت  اـهنآ  هرهاـط  هیرذ  و 

ام خرب  تسا  یناهفـصا  يوما  جرفلا  وبا  فیلأت  هک  ار  نییبلاطلا ) لـتاقم   ) باـتک طـقف  درادـن و  یکردـم  لـیلد و  چـیه  درک  هک  ياـهاعدا 
درادن دوجو  هعیش  ررض  رب  يزیچ   ، دنکیم اعدا  رتکد  هکنانچنآ  مه  باتک  نآ  رد  هزات  درادن و  يرابتعا  تیدنس و  هعیش  رظن  زا  هک  دشکیم 

رد نونکا  هک  تلع  نیا  هب  ج -  دوش .  نشور  نانآ  يارب  الماک  تقیقح  ات  دـننک  هعجارم  روکذـم  باتک  دوخ  هب  ـد  نناوت یم  قیقحت  لها  ، 
هب لهاج  رتکد  دـننکیم ،  یگدـنز  نایعیـش   ، ارماس هنیدـم و  زجب  دراد  رارق  ناگ  هداز  ماما  ای  مالـسلا  مهیلع  همئا  دـقارم  هک  ياهرهـش  مامت 

نیا زا  یـضعب  هکیلاح  رد  دندرکیم ،  یگدنز  نایعیـش  اهرهـش  نیا  رد  زین  ناراوگرزب  نآ  تداهـش  نامز  رد  هک  تسا  هدرک  نامگ  خـیرات 
اهدـعب دوب و  نابایب  هکلب  هدوبن  رهـش  نانآ  تداهـش  زا  دـعب  اهلاس  ات  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  تداهـش  نامز  رد  البرک  فجن و  لثم  اهرهش 
مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  راوج  رد  یگدنز  نتشاد  تسود  رطاخ  هب  دندرک و  یم  هاگن  مارتحا  سیدقت و  هدیدب  قطانم  نآ  هب  نایعیش  نوچ 

ياه تموکح  تختیاپ  یتح  هدوب و  نیشن  ینس  ناراوگرزب  نآ  تداهش  نامز  رد  مه  اه  رهـش  نیا  زا  رگید  يرایـسب  دش و  رهـش  هب  لیدبت 
هعتم و هیضق  نوچ  تشون  قوف  بلطم  زا  ریخا  رطس  هس  ود  رد  رتکد  هک  یبلاطم  هب  تبسن  د - داد .  یم  لیکشت  ار  تفالخ  ساسا  رب  ینتبم 

يارب وا  هیاـپ  یب  غورد و  ياـهاعدا  ماـمت  نـالطب  هللا  ءاـش  نا  درک و  میهاوـخ  ثحب  لـصفم  شدوـخ  ياـج  رد  ار  مادـک  ره  هـیقت و ....... 
 . دش دهاوخ  حضاو  نشور و  شیاه  فیرحت  اه و  سیلدت  نینچ  مه  زیزع و  ناگدنناوخ 

تقوم دقع  ای  هعتم 

حیضوت

نوچ مدش  فرـصنم  اما  عیـشت "  هاگدـید  زا  نز  مراذـگب "  ار  ثحبم  نیا  ناونع  متـشاد  تسود  تقوم } جاودزا  موس -  لصف   : » } رتکد
مهیلع همئا  رگید  قداص و  ماما  نینمؤملا و  ریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  دـنا ،  هدرک  لقن  ام  بتکم  هک  یتایاور  همه  مدـید 
مـشچ هب  تفاثک  یتشز و  ردقنآ  تایاور  رد  هکنوچ  دنریگ ،  رارق  نعط  دروم  اهنآ  هک  متـساوخن  نیارب  انب  تسا  هدش  هداد  تبـسن  مالـسلا 
یمارگ ربماـیپ  هب  ار  تشز  نانخـس  هنوگنیا  هکنیا  هب  دـسر  هچ   ، دراد اور  شدوخ  يارب  ارنآ  تسین  رـضاح  اـم  زا  يدرف  یتـح  هک  دروـخیم 

نیا رد  یتشز  نخـس  چیه  هک  دش  دهاوخ  تباث  ادـعب  هدنـسیون :  دوش . » !؟  هداد  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
خسن تسا و  ربمایپ  ادخ و  مکح  هعتم  تیلح  درک  میهاوخ  تباث  هکنانچ  دروخ ،  یمن  مشچ  هب  یتفاثک  یتشز و  چیه  درادن و  دوجو  هطبار 
دیاب اما  دنک ،  مارح  ارنآ  دناوتیمن  یسک  تسا و  لالح  تمایق  زورب  ات  دنـشاب  هدرک  لالح  شربمایپ  ادخ و  هک  ار  يزیچ  تسین و  تباث  نآ 
رگید لـثم  هکلب  دـنک  كرت  ارنآ  دـناوتن  اـی  دـشاب  نآ  ماـجنا  هب  روبجم  اـت  نآ ،  بوـجو  هن  تسا  هعتم  تیلح  هب  دـقتعم  هعیـش  هک  تسناد 

یـضعب لثم  دربب  دب  دشاب و  رفنتم  نآ  زا  دناوتیم  فلکم  یتح  هکلب  تسا ،  فلکم  دوخ  تسدب  نآ  لعف  ای  كرت  رایتخا  هک  تسا  تاحابم 
سدقم نید  رد  تاجوز  ددعت  الثم  دـیآ ،  یم  ناشدـب  یتح  دنتـسین و  نآ  ماجنا  هب  رـضاح  اهناملـسم  زا  يرایـسب  هک  رگید  ياه  لالح  زا 

لمع زا  دندنـسپ و  یمن  ار  مکح  نیا  نادرم  زا  يا  هدـع  دـنهدیم و  لیکـشت  ار  ناهج  ناناملـسم  زا  یمین  هک  اهنز  اـما  تسا ،  دازآ  مالـسا 
جاودزا تسین .  مکح  نیا  ندوب  طلغ  ای  ندش  مارح  يانعم  هب  نیا  اما  دنیامنیم  زاربا  ار  ناشدوخ  رفنت  یتح  هدومن  يریگ  ولج  نآ  هب  ندرک 

يا هلاس  ای 16  رتخد 15  اب  تسا  هتشذگ  وا  زا  ینـس  هک  يدرم  اعقاو  رگا  اما  تسا ،  حابم  زیاج و  مالـسا  رد  ناوجون  رتخد  اب  هلاس  درم 70 
هنوگچیه هکیلاح  رد  دـنیامنیم ،  راـجزنا  رفنت و  زاربا  وا  راـک  زا  دـننکیم و  هاـگن  شنزرـس  تمـالم و  هدـیدب  ار  وا  نارگید  دـنک ،  جاودزا 
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یباقع شکرت  رب  یباوث و  شماجنا  رب  تسا ،  يواسم  نآ  لعف  كرت و  هک  تسا  یحابم  لعف  هکلب  دوش ،  یمن  روصت  لاثم  نیا  رد  یتمرح 
اور نز  هب  اه  تناها  نیرتدـب  هار  نیا  زا  هدـمآ و  لمع  هب  ءوس  هدافتـسا  رایـسب  تقوم  جاودزا  ای  هغیـص  زا  رتکد « :  دـش .  دـهاوخن  بترتم 
هب ایوگ  دننک  یم  اضرا  نید  مسا  هب  و  تقوم !  جاودزا  ششوپ  ریز  ار  ناش  دوخ  تاشهاوخ  اه  یلیخ  هک  مینیب  یم  اذل  تسا ،  هدش  هتـشاد 

يدایز تایاور  ( 24: ءاسنلا  ( ) ًۀَـضیِرَف َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَـف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَـمَف  هک (  دـننکیم  لـمع  همیرک  هیآ  نیا  هب  ناـشدوخ  ناـمگ 
رد یتخـس  تبوقع  باذع و  دنکن  لمع  نآ  هب  هک  یـسک  ياربو  دنا  هدرک  لعج  يرایـسب   ! باوث شاداپ و  و  دنا ، هدروآ  هغیـص  بیغرترد 

دشاب هعتم  تمرح  تیلح و  رس  رب  یساسا  ثحب  دیاب  هدنـسیون :  دنروآ . » ! یمن  باسحب  ناملـسم  ار  یـصخش  نینچ  هکلب  دنا ، هتفرگ  رظن 
زا رگم  دنکیمن ،  تمرح  هب  مکح  مه  سک  چیه  دتفایب و  قافتا  تسا  نکمم  مه  یبجاو  یتح  ای  یلالح  ره  رد  هدافتسا  ءوس  هلئسم  هنرگو 
مان هب  هک  دنا  هتفرگ  رارق  یعامط  نادرم  ياه  ینارتوهش  اه و  هئطوت  ینابرق  هک  ینانز  دنا  رایسب  هچ  دوش ،  یمن  هدافتسا  ءوس  مئاد  جاودزا 
نز زاب  ات  دنا  هتفر  يرگید  روشک  هب  دوخ  هدرک و  اهر  تشون  رـس  نودب  ار  اهنآ  یتدـم  زا  دـعب  دـنا و  هدومن  جاودزا  نانآ  اب  مئاد  جاودزا 

ناشیک مه  رتکد و  هنافسأتم  دننک .  یمن  رداص  ار  مئاد  جاودزا  تمرح  هب  مکح  شناتسدمه  رتکد و  ارچ  سپ  دنزاسب  تخبدب  ار  يرگید 
هب دقتعم  نایعیش  هکیلاح  رد   ، دننکیم هغیص  نامز  ره  رد  هشیمه و  نایعیش  سپ  تسا  لالح  هعتم  عیشت  بهذم  رد  نوچ  هک  دننکیم  رکف  وا 

دنراد عامجا  تنـس  لها  مینک :  یم  لاؤس  شنارای  رتکد و  زا  یهگناو  تسین  نآ  هب  لمع  زاوج  هب  داقتعا  همزال  سب و  دنتـسه و  نآ  زاوج 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راب  نیدنچ  هک  دنراد  یتایاور  یتح  تسا و  هدوب  لالح  ادخ  لوسر  نامز  رد  یتدم  يارب  هعتم  هکنیا  رب 
ءوس نآ  زا  هک  يراک  هب  ار  مدرم  ترـضحنآ  ایآ  و  تسا ؟  هدومن  نیهوت  ناـنز  هب  راـگزورنآ  رد  ربماـیپ  اـیآ  تسا ،  هدومن  لـالح  ار  هعتم 
نید مسا  هب  تقوم و  جاودزا  ششوپ  ریز  ناش  دوخ  تاشهاوخ   ، دندرکیم هغیص  هک  يا  هباحص  ایآ  و  دوب ؟  هتـشاذگ  دازآ  دشیم  هدافتـسا 

تمصع تیبلها  ناور  ـ یپ هجوتم  ار  شداقتنا  زیت  هبل  رتکد  ات  تسین  نایعیـش  رظن  اهنت  هعتم  تیلح  رب  همیرک  هیآ  تلالد  اما  دندرکیم .؟  اضرا 
رظن زا  دنا  هدرک  ناعذا  بلطم  نیا  رب  زین  تنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  هکلب  دیوگب ،  نخس  زیمآ  هرخسم  نینچ  نیا  و  دنادرگب ،  تراهط  و 

رد مارح و  یتقو  بحتـسم و  ینامز  بجاو و  یهاـگ  تسا  نکمم  ضراوع  ضورع  تهج  هب  هک  تسا  مئاد  حاـکن  لـثم  هعتم  نایعیـش  اـم 
هغیـص هکره  هک  تفگ  دهاوخن  هتفگن و  ملاع  ياج  چـیه  رد  هعیـش  چـیه  نیارب  انب  تسا ،  تیلح  نآ  یلوا  مکح  اما  دـشاب  هورکم  یعقاوم 

چیه دنک ،  كرت  ار  مئاد  جاودزا  یـسک  رگا  هکیروطنامه   ، دش دهاوخ  جراخ  مالـسا  زا  ای  دش  دهاوخ  راتفرگ  تخـس  باذـع  هب  دـنکن ، 
الماک هیتآ  ياه  ثحب  یط  رد  رتکد  ياه  هتفگ  نالطب  هللا  ءاـش  نا  تسا و  جراـخ  مالـسا  زا  اـی  دوشیم  تبوقع  وا  هک  دـنکیمن  مکح  سک 
ینید ۀعتملا  نإ  دندومرف ( : هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  قودص  نامیا }:! طرـش   : » } رتکد دش .  دهاوخ  نشور 
یسک تسا  نم  ناردپ  نید  نم و  نید  هغیـص  ینعی  اننید " ) ریغب  دقتعا  اننید و  رکنأ  اهرکنأ  نم  اننیدب و  لمع  اهب  لمع  نمف  یئابآ  نید  و 
هدـش دـقتعم  ام  نید  زا  ریغ  يرگید  نید  هب  هدرکراکنا و  ار  ام  نید  دـنکراکنا  ارنآ  هکیـسکو  هدرک  لمع  ام  نید  هب  دـنک  لمع  نآ  هب  هک 
 ! « . تسا رفاک  دـشاب  هتـشادن  لوبق  ارنآ  ای  دـنکن  هعتم  سکره  تیاور  نیاربانب  هکدـییامرف  هظحالم  هیقفلا 3/366  هرـضحی  نم ال  تسا " 

اب هک  تسا  رتکد  طقف  درادـن و  دوجو  هعیـش  بتک  زا  رگید  باتک  چـیه  رد  هن  هیقفلا و  هرـضحیال  نم  باتک  رد  هن  تیاور  نیا  هدنـسیون : 
باوث  : » } رتکد دنکن .  ادیپ  نآ  رد  یکـش  هدنناوخ  ات  دسیونیم  مه  ار  هحفـص  دلج و  باتک و  مان  دـعب  دزاسیم و  تیاور  شیناطیـش  نهذ 

ره يازا  رد   ، دشاب ادخ  ياضر  نآ  زا  شدوصقم  رگا  دومرف " :  دراد ؟  باوث  هغیـص  ایآ  دش : هدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  مامازا  هغیص }!
 ، دـشخبیم وا  زا  ار  یهانگدـنوادخ  دوش  کیدزن  وا  هب  هکیراب  ره  دوش و  یم  هتـشون  شیارب  یکین  کی  دـنک  تحبـص  وا  اـب  هک  يا  هملک 
 : هدنسیون  « . 3/366 هیقفلا هرـضحیال  نم  دزرمآ "  یم  ار  شناهانگ  دنوادخ  هتخیر  شندبرب  هکیبآ  تارطق  هرادنا  هب  دـنک  لسغ  هاگرهو 

لباق ریغ  تیاور  ظاـحل  نیمه  هب  دـنرادن و  یقیثوت  ناـش  مادـک  چـیه  هک  دنتـسه  شردـپ  هبقع و  نب  حـلاص  ثیدـح  نیا  ناـیوار  زا  ـالوا 
ار دـنوادخ  ياضر  لمع  نیا  اب  هک  تسا  یـسک  يارب  هکلب  تسین  هعتم  يارب  تسا  هدـش  نایب  تیاور  رد  هک  یباوث  اـیناث  تسا و  لالدتـسا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  رتکد « :  دزیخ .  یم  رب  هزراـبم  هب  دـنا  هدومن  مارح  ار  ادـخ  لـالح  هک  یناـسک  اـب  ـالمع  دـنکیم و  هدارا 
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هبترم داتفه  ایوگ  دنک  هغیص  یناملسم  نز  اب  هبترم  کی  هک  یسک  ةرم " ) نیعبـس  ۀبعکلا  راز  امنأک  ۀنمؤم  ةارمإب  عتمت  نم  د ( : ! ندومرف ـ 
یلـص ربمایپ  دراد . !؟  ار  هبعک  ترایز  داتفه  باوث  ندرک  هغیـص  هبترم  کی  اعقاو  ایآ  دـینک ،  تقد  ! " تسا .  هدرک  ترایز  ار  هبعک  هناخ 

دنام "و یم  ناما  رد  رابج  يادخ  بضغ  زا  دنک  هغیص  رابکی  هک  یسک  رابجلا " ) طخس  نم  نمأ  ةرم  عتمت  نم  دندومرف ( :  هلآ  هیلع و  هللا 
هرضحی نم ال  دوب ،  دهاوخ  نم  شوداشود  تشهب  رد  دنک  هغیـصراب  هس  هکیـسکو  ددرگیم  روشحم  راربا  اب  دنک  هغیـص  راب  ود  هک  یـسک 

لراک هک  دـنامن  هتفگان  تسا .  رتکد  تاـیلعج  زا  درادـن و  دوجو  هعیـش  ربتعم  بتک  رد  قوف  ثیدـح  ود  ره  هدنـسیون :   « . 366 هیقفلا 3 /
يوریپ سکرام  زا  ـالماک  بلطم  نیا  رد  زین  رتکد  و  دـننادیم ،  حاـبم  ار  يا  هلیـسو  ره  دنـسرب  فدـه  هب  هکنآ  يارب  وا  ناوریپ  سکراـم و 
ياقترا  : » } رتکد دـیآ .  لیان  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذـم  ندرک  ماندـب  هک  شفدـه  هب  ات  تسا  هدـش  لصوتم  غورد  هب  هدرک و 

کی هک  یـسک  دندومرف  هک " :  دنک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  نیقداصلا  جهنم  ریـسفت  رد  یناشاک  هللا  حتف  ياقآ  هجرد }!
یم مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  ماقم  هب  دنک  هغیـص  هبترم  ود  هک  یـسک  دسریم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماقم  هب  دنک  هغیـص  هبترم 
دسر یم  نم  هجرد  هب  دنک  هغیص  هبترم  راهچ  هک  یسکو  دسر  یم  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  هجرد  هب  دنک  هغیص  هبترم  هس  هک  یسکو  دسر ،

 ، تسا هدرک  رکذ  دنس  نودب  ارنآ  رتکد  یهگناو  دنک  ادیپ  يرابتعا  ات  تسین  دوجوم  هعیش  ربتعم  بتک  رد  زین  ثیدح  نیا  هدنـسیون :  "  « . 
مه نیمز  يور  ياهناسنا  نیرت  دباع  يارب  مالسلا  مهیلع  ناماما  ربمایپ و  ماقم  هب  ندیسر  نوچ  دوبن  قیدصت  لوبق و  لباق  مه  دوب  یم  رگا  و 

ماقم هب  دـنکیم و  هجرد  ءاقترا  دـنک  هغیـص  هبترم  کی  يدـیلپ  ناـسنا  کـی  رگا  تیاور  نیا  قبط  هک  دـینک  تقد  رتکد « :  تسین .  نکمم 
نینمؤملا و ریما  نسح و  ماما  تاجرد  بیترت  هب  دـنک  هغیـص  راب  راهچ  راب و  هس  راب  ود  رگاو  دـسر ، یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  خـماش 

نینچاب هک  تسا  ناسآ  دـح  نیا  ات  راهطا  همئا  مرکا و  لوسر  تلزنم  ماقم و  ایآ  دـنک . !؟  یم  بسک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
نیسح ماما  هب  وا  هجرد  تسا  نکمم  ایآ  دشاب  هدیسر  يدنلب  هبترم  هب  ینامیا  رظن  زا  هدننک  هغیص  نیا  رگا  یتح  دیآ !؟ تسدب  یتسپ !  لعف 

رتدنمشزرا رتالاب و  رایسب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئاو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تلزنم  دسرب . !؟  شراوگرزب  دج  ای  ردپ  ای  ردارب  ای 
ثیدح لصا  یتقو  هدنـسیون :  دنک . »  یقرت  لمع  نامیا و  رظن  زا  هک  دـنچ  ره  دـنک  ادـیپ  یـسرتسد  نآ  هب  دـناوتب  یـسک  هک  تسا  نآ  زا 

هک تسا  یتایاور  تنس  لها  ناردارب  ربتعم  بتک  رد  یهگناو  دوب .  دهاوخ  موهفم  یب  ینعم و  یب  اه  ندز  هیشاح  نیا  رگید  تشادن  دوجو 
باب رد  يذـمرت  دـهد .  یم  رارق  هجرد  کی  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  ار  ناـسنا  لاـمعا ، زا  یـضعب  هکنیا  رب  دراد  تلـالد 

ار نیسح  نسح و  دشاب و  هتشاد  تسود  ارم  هکیسک  دومرف " :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  بقانم 
نیا همزال  تسا .  نم  هجرد  رد  نم و  اب  تمایق  زور  دـشاب ،  هتـشاد  تسود  ار  همطاف ) یلع و   ) ودـنآ رداـم  ردـپ و  دـشاب و  هتـشاد  تسود 
همه نوچ  دنـشاب ،  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هجرد  مه  هبترم و  مه  تماـیق  زور  اهناملـسم ،  همه  هک  تسنیا  ثیدـح 
نیا قبط  دشاب ،  هتـشاد  تسود  ار  سدقم  رون  جنپ  نیا  یلو  دشاب  لذر  تسپ و  يدرف  رگا  سپ  دـنراد .  تسود  ار  رفن  جـنپ  نیا  اهناملـسم 
جنپ نیا  نتشاد  تسود  رطاخب  یسک  تسا  نکمم  ایآ  تشاد . !!!  دهاوخ  رارق  هجرد  کی  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  ثیدح 
طقف هدومن و  كرت  ار  یعرـش  لامعا  رگید  هزور و  زامن و  هک  یناسنا  تسا  نکمم  اـیآ  دـسرب . ؟  یلاـع  دـنلب و  ماـقم  نآ  هب  سدـقم  رون 

.؟  دشاب هجرد  مه  يربک  تلاسر  ماقم  اب  درادیم  تسود  ار  نیعمجا  مهیلع  همالس  هللا و  تاولـص  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ربمایپ و 
بوخ  . 193 یسوط ج 2 / بیذهت  دنا . ! هدرمش  زیاج  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانز  ینعی  یمـشاه  نانز  اب  ندرک  هغیـص  یتح  رتکد « : 

رد دنا ، هدنامن  ظوفحم  موجه  نیا  زا  دنتـسه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  زا  توبن و  هرهاط  هلالـس  هک  یمـشاه  نانز  دینک ، تقد 
تیبلها هملک  میداد  رکذـت  ـالبق  هکناـنچ  ـالوا  هدنـسیون :  دـنهد . »  رد  نت  یتـشز  لـمع  نینچ  هب  راـهطا  تیب  لـها  تسا  دـیعب  هک  یلاـح 

 . دـنیوگ یمن  تیب  لها  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لسن  يرارذ و  مامت  دراد و  ار  دو  ـ خب صاخ  يانعم  ینید  گـنهرفرد 
یقرف زاب  دش  مارح  يزیچ  رگا  تسین و  یمشاه  ریغ  یمشاه و  نیب  یقرف  رگید  دش  مالعا  زیاج  يراک  مالسا  هسدقم  تعیرـش  رد  رگا  ایناث 

دافتسم هک  دوش  هماقا  یصاخ  لیلد  هکنیا  رگم   ، تسا زیاج  یمشاه  ریغ  اب  هیمشاه  مئاد  حاکن  هکنانچ  تسین ،  یمشاه  ریغ  یمـشاه و  نیب 
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تسه هک  دشاب  لالح  هغیـص  رگا  اثلاث  یمـشاه .  يارب  هقدص  ذخا  تمرح  لثم  دشاب ،  يا  هدع  يارب  زاوج  ای  يا  هدع  يارب  تمرح  نآ  زا 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هزاجا  اب  هک  يرابک  هباحص  هک  دنوش  مزتلم  وا  نارای  رتکد و  دیاب  هن  رگا  تسا و  طلغ  فیثک  هب  نآ  فیـصوت 

تسا هداد  ار  یفیثک  لمع  ماجنا  هزاجا  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنا و  هداد  ماجنا  ار  یفیثک  لمع   ، دنا هدرک  هغیص  ملـس  هلآ و 
دیاب هدنسیون :  یفاک ج5/460 . »  عورف  تسا .  هدرمـش  زئاج  زین  تعجاضم ! راب  کی  يارب  یتح  ار  ندرک  هغیـص  ینیلک  ياـقآ  رتکد « :  . 

نآ هب  مه  باتک  بحاص  هک  تسین  نیا  شیانعم  تسا  هدـش  لقن  نآ  رد  هچره  سپ  اوتف  هن  تسا  تیاور  باتک  یفاـک  باـتک  هک  تسناد 
هدش دـهتجم  ات  هدـناوخ  هقف  سرد  فرـشا  فجن  هیملع  هزوح  رد  لقادـح  لاس  داتفه  هک  هلاس  ای 200  دهتجم 90  یلو  دـشاب  هداد  يوتف 

تسا و هدـش  دـیق  نآ  رد  نامز  هک  تسیدـقع  زا  ترابع  هعتم  یهگناو  دـناد . !!  یمن  ار  اوتف  باتک  تیاور و  باـتک  نیب  قرف  زونه  تسا 
ایآ و  درادن ،  راب  دنچ  راب و  ود  راب و  کی  دـشاب  لالح  رگا  سپ  درادـن ،  نآ  ققحت  رد  تلاخد  زگره  رتشیب  ای  تعجاضم  راب  کی  هلئـسم 
راب کی  زا  شیب  دـیق  تسا ،  هدومن  لالح  راب  نیدـنچ  ار  هغیـص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تنـس  لها  تایاور  قباـطم 

. ؟  تسا هدرک  یم  نآ  رد  تعجاضم 

جاودزا نس 

زین ار  هلاس !  هد  رتخد  هکلب  دشاب ، هدیسر  غولب  نس  هب  هک  تسین  طرش  هدنوش  هغیص  نز  يارب  هکدینادب  مه  ار  نیا  هغیـص } نس   : » } رتکد
هکنیا رگم  هلب  دندومرف " :  درک ؟  هغیص  ناوت  یم  مه  ار  کچوک  رتخد  دش :  هدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  درک .! هغیـص  ناوت  یم 

و ( 463 / 5) یفاک عورف  یگلاـس " هد  رد  دومرف :  دروخ ،  یمن  بیرف  ینـس  هچ  رد  دـش  هدیـسرپ  دروخب ، بیرف  هک  دـشاب  کـچوک  یلیخ 
یلو هدش  هتفرگ  رظن  رد  لاس  هد  هغیص  نس  لقأ  دح  هدش  هداد  تبسن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  تیاور  نیا  رد  ( . 255  / 7 بیذهت ( 

تقوم و مسق  ود  هب  حاکن  هعیش  هقف  رد  هدنـسیون :  درک . ! هغیـص  ناوت  یم  زین  ار  راوخ ! ریـش  رتخد  هک  دندقتعم  اه  یـضعب  میوگ  یم  هدنب 
زیاج نآ  زا  رتمک  ای  هلاس  هد  رتخد  اب  مئاد  دـقع  هکنانچ  سپ  تسین ،  تقوم  مئاد و  حاکن  نیب  جاودزا  نس  رد  یقرف  دوشیم و  میـسقت  مئاد 

حیحص رد  يراخب  تسا .  هدشن  دیق  ندومن  دقع  يارب  یصاخ  نس  زین  تنـس  لها  هقف  رد  و  دوب ،  دهاوخ  زیاج  وا  اب  زین  تقوم  دقع   ، تسا
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  تیاور  هشئاع  نینمؤملا  ما  زا  ثیدح 4739  هتنبا  بالا  جیوزت  باب  حاکن ،  باتک  رد 
مئاد روط  هب   ، راوخریـش رتخد  حاکن  ایآ  دومن .  یـسورع  وا  اب  یگلاـس  هن  رد  هدروآ و  رد  دوخ  دـقع  هب  دوب  هلاـس  شـش  هکیلاـح  رد  ار  وا 

نز ود  ياراد  يدرم  رگا  دیوگیم :  یفنح  گرزب  ياملع  زا  یسخرس  دننک . ؟  لاکشا  هعتم  رد  دنیایب و  هک  تسین  زیاج  تنـس  لها  هقفرد 
دـشاب هدشن  رتسبمه  وا  اب  زونه  یلعف  رهوش  دشاب و  رادریـش  شا  یلبق  رهوش  زا  لاس  گرزب  نز  دـشاب و  راوخریـش  يرگید  گرزب و  یکی 

راوخریـش هب  تبـسن  مئاد  حاکن  رگا  دنوش .  یم  ادج  دوخ  رهوش  زا  قالط  نودب  ود  ره  دهد ،  ریـش  ار  مود  نز  تسا  گرزب  هک  لوا  نز  ،
اما تسا  زیاج  یلو  نذا  اب  هغلاب  ریغ  دقع  طقف  غولب  زا  لبق  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  حیضوت  دوب .  دهاوخ  زیاج  مه  هعتم  حاکن  دشاب ،  زیاج 

دقعب ار  دوخ  غلابان  لفط  یلو ،  رگا  هک  دنامن  هتفگان  زین  هتکن  نیا  انمض  تسا .  مارح  عونمم و  هعیش  هقف  رد  غولب ،  نامز  ات  ندش  رتسبمه 
ندرک هغیـص  یتح  ماما  ینیمخ } ماما  ياوتف   : » } رتکد دنک .  در  ای  دریذـپب  ار  دـقع  نآ  هک  دراد  قح  غولب  زا  دـعب  لفط  دروآرد ،  یـسک 

اه تذل  ریاس  اما  تسین و  زیاج  لاس  ُهن  ندش  مامت  زا  لبق  هجوز  اب  یکیدزن  دنا " : هدومرف  اذل  دنتسناد ،  یم  زیاج  زین  ار  راوخریـش  رتخداب 
یـسراف همجرت  اب  موس  دلج  هلیـسولا  ریرحت  درادن " !! یلاکـشا  راوخریـش  رد  یتح  ذیخفت  نتفرگ و  لغب  توهـش و  اب  ندومن  سمل  دـننام 

کی نهذ  هک  تسا  هتـساوخ  نآ  رد  یتارییغت  ندروآ  دراو  اب  هدومن و  فیرحت  ار  ترابع  یبرع  نتم  رد  رتکد  الوا  هدنـسیون :   « . 12 هلأسم
اما تسا ،  هدومن  همجرت  ار  رتکد  یبرع  ترابع  نیع  زین  مجرتم  باتک ،  قباس  همجرت  رد  دزاسب و  نیبدب  عیـشت  بهذـم  هب  تبـسن  ار  هدـع 

سیلدـت رد  مه  مجرتم  یلو  تسا ،  هدروآ  ار  هلیـسولا  ریرحت  باتک  تراـبع  همجرت  نیع  هدـش ،  رتکد  راد  خاـش  غورد  هجوتم  نوچ  ادـعب 
هب یـصاصتخا  مه  اوتف  نیا  تقوم و  جاودزا  هن  تسا  مئاد  جاودزا  باـب  رد  ینیمخ  ماـما  موحرم  ياوتف  اریز  درادـن ،  رتکد  زا  یمک  تسد 
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رتکد و ياه  يزاب  لغد  هکنآ  يارب  تسا .  مالـسا  ياملع  همه  قافتا  دروم  دـمآ  دـهاوخ  هکنانچ  درادـن و  عیـشت  بهذـم  ای  ینیمخ  ماـما 
هک ار  ییاـنعم  ناـمه  مینک ،  یم  ینعم  سپـس  لـقن و  باـتک  یبرع  نتم  زا  ار  رتکد  تراـبع  نیع  ریزگاـن  اـم  دوش ،  نشور  ـالماک  مجرتم 
 : لاقف ۀعیـضرلاب ،  عتمتلا  زاوج  يری  ینیمخلا  مامالا  ناک  و  دـسیونیم ( :  یبرع  نتم  رد  رتکد  دوب .  هدروآ  دوخ  یلبق  همجرت  رد  زین  مجرتم 
مقر 12" )  ۀلأسم  ۀلیسولا 2/241  ریرحت  هباتک  رظنا  الیبقت "  و  اهیذخف -  نیب  هرکذ  عضی  يا  اذیخفت -  امض و  ۀعیـضرلاب  عتمتلاب  سأبال  " 
نیب  - ذیخفت نتفرگ و  لغب  لثم  راوخریش  رتخد  اب  عتمت  هک  دنا :  هدومرف  اذل  دنتسنادیم و  زیاج  زین  ار  راوخریـش  رتخد  اب  هغیـص  ینیمخ  ماما 
هرس سدق  ینیمخ  ماما  هک  میوش  یم  ـه  جوتم ـم  ینک هعجارم  هلیسولا  ریرحت  هب  هک  یتقو  اما  درادن .  یعنام  ندیسوب  نتشاذگ – و  شیاهنار 

ظافلا و رظن  زا  دـنا ،  هداد  اوتف  مئاد  حاکن  باب  رد  ناـشیا  هک  ار  هچنآ  دـنرادن و  هغیـص  تقوم و  دـقع  باـب  رد  یئاوتف  نینچ  کـی  زگره 
نآ ماکحا  مئاد و  حاکن  اب  هطبار  رد  هک  حاـکن  ثحب  لوا  رد  ناـشیا  تسا .  تواـفتم  تسا  هدرک  لـقن  رتکد  هک  هچنآ  اـب  ـالماک  تاـملک 

سمل دننام  اه  تذل  ریاس  اما  تسین و  زیاج  لاس  ُهن  ندـش  مامت  زا  لبق  هجوز  اب  یکیدزن  دـنیامرفیم " :  هلمجزا  دـننکیم ،  نایب  ار  يدراوم 
حاکن باب  رد  اوتف  نیا  دییامرفیم  هظحالم  هک  روطنامه  درادن " و  یلاکـشا  راوخریـش  رد  یتح  ذـیخفت  نتفرگ و  لغب  توهـش و  اب  ندومن 

دنچ هب  دیاب  شناتسدمه  رگید  رتکد و  ياجب  ان  ضارتعا  زا  باوج  بلطم و  حیضوت  يارب  هغیـص .  ای  عطقنم  حاکن  شخب  رد  هن  تسا  مئاد 
اب ندش  رتسبمه  دشاب  هلاس  هن  هجوز  هک  یتروص  رد  هک  تسنیا  ینس  هعیش و  زا  معا  مالسا  ياملع  همه  نیب  روهـشم  - 1 درک .  هراشا  هتکن 

تسا و هدشن  هلاس  هن  زونه  هکیرتخد  اب  یناوج  رگا  - 2 تسا .  مارح  وا  اب  ندش  رتسبمه  لاس ،  هن  ندش  مامت  زا  لبق  اما  درادـن ،  یعنام  وا 
لبق نایب  قبط  ناوج  نیا   ، دـش يراج  تقوم  ای  مئاد  دـقع  هغیـص  شردام  رتخد و  اب  ندـش  مرحم  يارب  دـش و  دزمان  وا  اب  شردـپ  هزاجا  اـب 

ارثکا یهقف  لئاسم  تسا 3 - حابم  زیاج و  وا  يارب  تسا  رهوش  نز و  نیب  هک  ییاهتذـل  تاعتمت و  ریاـس  اـما  دوش ،  رتسبمه  وا  اـب  دـناوتیمن 
امتح هکنیا  هن  تسا ،  نینچ  یعرـش  رظن  زا  نآ  مکح  داتفا  قاـفتا  يدروم  نینچ  هک  ضرف  رب  ینعی  دوشیم  ناـیب  هیـضرف  يروئت و  تروصب 

یکاروخ ای  اذغ  نالف  دـیوگیم :  یبیبط  یتقو  الثم  تسا  دایز  بلطم  نیا  هیبش  زین  مولع  رگید  رد  هکنانچ  دـنک .  ادـیپ  ققحت  راک  نیا  دـیاب 
ای تسا  هدروخ  ار  اذغ  نیا  امتح  وا  دوخ  هک  تسین  نیا  فرح  نیا  يانعم  تسا  رضم  سکع  رب  ای  تسا  دیفم  بوخ و  اهنز  ای  اهدرم  يارب 

هجوتم دـندرکیم ،  هعجارم  تنـس  لها  هقف  هب  ناشنارای  مجرتم و  رتکد و  رگا  - 4 دنا .  هدروخ  ای  دـنروخب  دـیاب  امتح  یناسک  ای  دروخ  یم 
یم یلبنح  همادق  نبا  دننادیم .  زیاج  دشاب  راوخریش  رگا  یتح  هریغص  هجوز  اب  ار  تاعاتمتـسا  مامت  زین ،  هعبرا  بهاذم  ياملع  هک  دندشیم 

ندرب تذل  دصق  هب  وا  اب  ترـشابم  هک  هدش  تیاور  لبنح  نب  دمحا  زا  تسین ،  وا  اب  ندش  رتسبمه  ناکما  هک  یلاس  دروخ  رتخد   : " دـیوگ
دیوگ یم  ندش  رتسب  مه  تقو  رد  هجوز  نس  اب  هطبار  رد  ملسم  حیحص  حرش  رد  يوون  " تسا .  زیاج  تاعاتمتسا  ریاس  ندیسوب و  لیبق  زا 

 : دنا هتفگ  دیبعوبا  دمحا و  دوش و  یم  لمع  نآ  هب  دندرک  قفاوت  دـشابن ،  لفط  ررـض  رب  هک  يدروم  رد  مه  اب  لفط  یلو  رهوش و  رگا  : " 
ای زرم  دح و  ندش  رتسب  مه  يارب  دنا :  هتفگ  یعفاش  هفینحوبا و  کلام و  دوش و  یم  شرهوش  اب  ندش  رتسب  مه  هب  روبجم  دوب  هلاس  هن  رگا 

یـضعب رد  رتدوز و  یـضعب  رد  هدوب  فلتخم  زین  لافطا  رد  لمحت  تقو  تسا و  لمحت  یئاناوت و  نآ  دح  هکلب  درادن  دوج  یـصاخ و  نس 
دوب ندش  رتسب  مه  لمحت  زین  راوخریش  لفط  رد  رگا  سپ  هفینحوبا  یعفاش و  کلام و  ياوتف  هب  انب  درادن .  یلاکشا  اوتف  نیا  تسا و  رترید 

لوخد تقو  رد  املع  دیوگ :  یم  يرصم  میجن  نبا  تاعاتمتسا .  اه و  تذل  رگید  هب  دسر  هچ  ات  دوش  رتسب  مه  وا  اب  هک  دناوت  یم  رهوش  ، 
هن ناـمز  رد  لوخد  اـما  هداد  اوتف  غولب  زا  لـبق  نارود  رد  نآ  تیعونمم  رب  یـضعب   ، دـنا هدرک  فـالتخا  مه  اـب  دـشاب  هریغـص  هک  هجوز  رب 
 ، دشاب هتشاد  ار  ندش  رتسب  مه  تقاط  هدوب و  هبرف  قاچ و  لاس ،  هن  ریز  لاس  دروخ  رتخد  رگا  هک  هدش  هتفگ  دنا و  هتسناد  زیاج  ار  یگلاس 

یمن نامگ  رگید  نانآ  یهقف  بتک  زا  تنـس و  لها  گرزب  ياملع  زا  يواتف  نیا  لقن  زا  سپ  درادن .  یعنام  وا  اب  ندـش  رتسب  مه  لوخد و 
تمدخ یئوخ  ياقآ  رتفد  رد  يراب  مدروخ } مسق   : » } رتکد دـشاب .  هدـنام  یقاب  ینیمخ  ماما  موحرم  ياوتف  اب  هطبار  رد  یلاکـشا  هک  منک 

 ، دـندش رتفد  دراو  دـنهد  رارق  رواد  ار  یئوخ  ياقآ  دوب  هدـش  رارق  دنتـشاد و  یفالتخا  مهاب  ایوگ  هک  ناوج  اتود  هک   ، مدوب هتـسشن  ناـشیا 
يروظنم لاؤس  نیا  هک  دندرک  ساسحا  ایوگ  هک  ناشیا  مارح ؟  ای  تسا  لالح  تسیچ ؟ هغیـص  هراب  رد  امـش  رظن  اقآ  دیـسرپ  نانآ  زا  یکی 
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فجن رد  هک  تسا  یهام  هس  ود  دودـح  کـنیا  و  متـسه ، لـصوم  نکاـس  هدـنب  تفگ  ناوج  دـیتسه ؟  اـجک  نکاـس  امـش  دندیـسرپ  دراد 
مارح امش  دزن  رد  یلو  تسا  لالح  ام  رظن  زا  هغیص  دندومرف  اقآ  هلب ،  تفگ  ناوج  یتسه ؟  ینـس  امـش  سپ  دندومرف : اقآ  مراد ،  تنوکس 

نادیم هب  راعتسم  مسا  اب  مه  وا  تسا و  رتکد  دوخ  تسا  هصق  لقان  هک  یسک  اهنت  اریز  درادن  یـساسا  لصا و  هصق  نیا  هدنـسیون :  تسا . » 
هللا ۀـیآ  موحرم  اب  مدرم  ياه  تاقالم  رگید  فرط  زا  غورد . ؟  اـی  دـیوگیم  تسار  تسه ،  یک  وا  هک  مینادـب  اـجک  زا  سپ  تسا ،  هدـمآ 

 : تفگ ناوج  رتکد « :  دنک .  لابقتسا  اجنآ  رد  مدرم  زا  ات  تشادن  يرتفد  موحرم  نآ  تفرگ و  یم  تروص  ناشیا  لزنم  ینوریب  رد  یئوخ 
ناوج هب  یهاگن  اقآ  منک ؟  هغیص  امش  رتخد  اب  متسه  اجنیا  هک  یتدم  ات  منک  شهاوخ  امش  زا  تسا  نکمم  متسه  بیرغ  رهـش  نیا  رد  نم 

هب یهاگن  ناوج  تسا ،  لالح  هعیـش  مومع  يارب  طقف  زیچ  نیا  تسا ،  مارح  اهدیـس  رب  راک  نیا  و   ، متـسه دیـس  نم  دـندومرف :  دـندرک و 
دندرک یظفاح  ادخ  ناوج  ود  نآ  هاگنآ  تسا ،  هدرک  هیقت  اقآ  هک  دوب  هدیمهف  ایوگ  هک  تفگ  یم  شهاگن  دز  دـنخبلو  درک  یئوخ  ياقآ 

مئاد جاودزا  دروم  رد  یتح  هکنآ  يارب  تسین ،  لوبق  لباق  يدحا  يارب  هک  تسا  يدحب  هصق  نیا  ندوب  غورد  الوا  هدنـسیون :  دـنتفر . »  و 
منک جاودزا  وا  اب  ات  نک  دقع  نمب  ار  ترتخد  هک  دـیوگب  يرتخد  ردـپ  هب  دوب  هک  اجره  رد  رادـید و  نیلوا  رد  دـنکیمن  تئرج  یـسک  مه 

هک تسنیا  شیانعم  دوش  حرطم  تنس  لها  زا  رفن  کی  يوس  زا  لاؤس  نیا  رگا  ایناث  دراد .  ار  شدوخ  صاخ  تاموسر  يراگتساوخ  هکلب  ،
درف کی  زا  بهذـم  نآ  هب  داقتعا  اب  دـعب  دـنادب و  انز  ار  هغیـص  شبهذـم  هک ،  تسا  نکمم  روطچ  الا  تسین و  دـنبیاپ  دوخ  بهذـم  هب  وا 

رد نوچ  هک  داد  یم  باوج  تناتم  لامک  اب  ناـشیا  دوب  هدـش  یئوخ  ياـقآ  موحرم  زا  اـعقاو  لاؤس  نیا  رگا  دـنک و  هغیـص  ياـضاقت  یعیش 
نم دیوگب  هکنیا  هن  دوب .  دهاوخ  یفنم  لوا  زا  امش  باوج  سپ  میراذگیم  مارتحا  بهاذم  همه  هب  مه  ام  تسا و  مارح  هغیص  امـش  بهذم 

ای مئاد  جاودزا  هدیـس  اب  دناوت  یمن  ماع  هک  هدشن  هتفگ  اج  چیه  هعیـش  ياهقف  رگید  ناشیا و  لئاسملا  حیـضوت  رد  اریز  متـسه و ......  دیس 
یـسکب وا  اب  تروشم  نذا و  نودـب  دـناوت  یمن  ردـپ  هک  ار  غلاب  لقاع  رتخد  رتمهم ،  همه  زا  دنتـسه .  زاوج  هب  لئاق  همه  هکلب  دـنک  تقوم 

هک دننک  یم  رکف  ام  تنـس  لها  نارهاوخ  ناردارب و  هنافـسأتم  اثلاث  دیامن .  ياضاقت  نینچ  یئوخ  ياقآ  موحرم  زا  ناوج  نآ  ات  دـنک  دـقع 
كرت و رد  فلکم  نتـشاد  رایتخا  يانعمب  ندوب  حابم  ای  لالح  هکیلاح  رد  دنهدب  ماجنا  دیاب  سپ  دنناد  یم  لالح  ار  هغیـص  نایعیـش  نوچ 

لوسر نامز  رد  یتدم  هغیـص  هکنیا  رد  یهگناو  دـیایب ،  شدـب  دـشاب و  رفنتم  یلالح  راک  زا  یناملـسم  هک  تسا  نکمم  یتح  تسا و  لعف 
هللا یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  یکی  شیپ  یناملسم  نامز  نامه  رد  رگا  لاح  تسین  یثحب  ياج  هدوب  لالح  تنـس ) لها  رظن  قبط   ) ادخ
دوب لالح  نامز  نآ  رد  نوچ  دنک  هغیص  وا  هب  ار  شنارتخد  زا  یکی  هک  درک  یم  شهاوخ  وا  زا  هنابدؤم  رایسب  تفریم و  ملس  هلآ و  هیلع و 
دهد قالط  ار  دوخ  نز  دناوتیم  رهوش  ینعی  دننادیم  حابم  ار  نآ  یمالـسا  بهاذم  همه  هک  تسیرما  قالط  اعبار  دادـیم . ؟  یباوج  هچ  وا  ، 

منکیم شهاوخ  امش  زا  دیوگب :  هتفر  تنس  لها  ناگرزب  زا  رفن  کی  شیپ  هعیـش  درف  کی  رگا  لاح  دشابن ،  مه  یـضار  نز  نآ  رگا  یتح 
رتکد اسماخ  دوب . ؟  دهاوخ  هچ  اج  نیا  رد  ملاع  نآ  باوج  منک ،  جاودزا  وا  اب  نم  هدع  نارود  مامتا  زا  دعب  ات  دیهد  قالط  ار  نات  نز  هک 
هعتم زاوج  رب  اوتف  همه  ناشیا  لومـش  هب  هعیـش  ياهقف  اریز  درادن ،  ینعم  هیقت  اجنیا  هکیلاح  رد  درک  هیقت  یئوخ  ياقآ  موحرم  هک  دیوگیم 

 . دنک هیقت  هچ  يارب  یک و  زا  سپ  دنا  هتشون  دوخ  ییاوتف  بتک  رد  ار 

تسا هدشن  مارح  زگره  هغیص 

لوا تمسق 

مکح رب  ارنآ  یتدـم  ات  دـمآ  مالـسا  هک  یتقو  تسا  هدوب  حابم  تیلهاـج  رـصع  رد  هغیـص  هک  تسا  نیا  تیعقاو  هغیـص } میرحت   : » } رتکد
فورعم ءاهقف  ماوع و  زا  معا  نایعیـش  ام  دزن  رد  هچنآ  اـمآ  دـیدرگ ،  مارح  هشیمه  يارب  ربیخ  هوزغ  رد  هاـگنآ  تشاذـگ و  یقاـب  شتحاـبا 

ربـیخ هوزغ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دوخ  هک  یلاـح  رد  تسا ،  هدرک  مارح  باـطخ  نب  رمع  ار  هغیـص  هک  تسا  نیا  تسا 
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 ، تسا لیلد  نودب  ییاعدا  هدوب ،  تیلهاج  نامز  رد  حاکن  عاونا  زا  یکی  هغیص  هکنیا  - 1 هدنسیون :  دنا . »  هدومرف  نالعا  ارنآ  ندوب  مارح 
رد - 2 تسا .  هدرکن  هماقا  اعدـم  نیا  رب  یلیلد  مه  رتکد  دـنا و  هدرکن  جرد  تیلهاج  نامز  رد  موسرم  ياـهحاکن  ءزج  ارنآ  ناـخروم  اریز 

لها ظافح  ناققحم و  املع و  زا  يرایـسب  هکلب  نایعیـش  اهنت  هن  تسا ،  هدـش  مارح  وا  روتـسد  هب  مود و  هفیلخ  تفالخ  نامز  رد  هعتم  هکنیا 
هراشا ارذگ  روط  هب  دروم  دنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  ام  دنا و  هدرک  حیرـصت  هیـضق  نیا  هب  دوخ  یثیدح  عماوج  یخیرات و  بتک  رد  زین  تنس 
رودـص نیا  دـیوگیم : باطخ  نبرمع  هیحاـن  زا  هعتم  میرحت  هیجوت  اـب  هطبار  رد  تنـس  لـها  نیملکتم  زا  یجـشوق  لـضاف   : لوا مینک .  یم 

هدشن و بوسحم  تعدب  يداهتجا  لئاسم  رد  رگید  دهتجم  اب  يدهتجم  تفلاخم  اریز  دوشیمن  وا  رد  نعط  حدـق و  بجوم  هفیلخ  زا  میرحت 
مالعا مارح  ارنآ  شدوخ  داهتجا  قبط  باطخ  نبرمع  لالح و  ارنآ  داهتجا  قبط  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینعی  تسا  جـیار  يرما 

هعتم ود  تفگ " :  هک  دنا  هدرک  لقن  مود  هفیلخ  زا  اهنآ  ریغ  و  یسخرس ،   ، مزح نبا  صاصج  يواحط ،  يزار ،  رخف   ، یقهیب تسا .  هدومن 
 "  . ءاسنلا ۀـعتم  يرگید  جـحلا و  ۀـعتم  یکی  منک ،  یم  باقع  ار  ودره  بکترم  منکیم و  یهن  ودره  زا  نم  هک  دوب  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد 

هراب رد  هللادبع  نبا  رباج  زا  مدرم  هک  دـنکیم  لقن  اطع  زا  دنـس  اب  ثیدح 2496  هعتم  حاکن  باب  حاکنلا  باتک  حیحـص ،  رد  ملـسم  مود : 
نامه رد  موس :  میدرکیم .  هعتم  رمع  رکبوبا و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  اـم  یلب  تفگ :  دـندرک ،  لاؤس  هعتم 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  درآ  امرخ و  هضبق  کی  اب  ام  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  هللا  دبع  نب  رباج  زا  زاب  ثیدح 2497  باب 
ثیدح باب  نامه  رد  مراهچ :  درک .  مالعا  عونمم  ارنآ  ثیرح ،  نب  ورمع  اب  هطبار  رد  رمع  هکنیا  ات  میدرک  یم  هعتم  رکبوبا  ملس و  هلآ و 

هعتم جح و  هعتم  رس  رب  ریبز ،  نبا  سابع و  نبا  هک  دروآ  ربخ  یسک   ، مدوب هللادبع  نب  رباج  دزن  تفگ :  هک  دنکیم  لقن  هرضن  یبا  زا   2498
یهن نآ  زا  ار  ام  رمع  دعب  میدرکیم  هعتم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  ام  تفگ :  رباج  دنا ،  هدرک  فالتخا  مه  اب  ءاسن 
یمن انز  دوبن ،  هعتم  زا  رمع  یهن  رگا  هک :  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  يزار  رخف  یطویـس و  يربط ،  قازرلادبع ،  مجنپ :  درک . 

دوخ يور  شیپ  رد  یعرش  لالح و  هار  دندوب ،  توهش  راشف  راچد  هک  یمدرم  دوبن و  انز  هب  يزاین  رگید  هکنیا  يارب  یقـش  درف  رگم  درک 
 ، دوبن نآ  زا  رمع  یهن  رگا  لاعتم و  دنوادخ  هیحان  زا  دوب  یتمحر  هعتم  هک :  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  ریـسفت  رد  یبطرق  مشـش :  دنتـشاد . 
وا زا  لبق  هداد و  ماجنا  لوا  وا  هک  ییاهراک  ینعی  دنا  هدرک  باسح  رمع  تایلوا  ءزج  ار  هعتم  ـم  یرحت ـه  کلب متفه :  یقـش .  زج  درکیمن  انز 
دنک ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دنتـسم  ار  هعتم  میرحت  ات  دنکیم  لالدتـسا  یثیداحا  هب  مه  رتکد  تسا .  هدادن  ماجنا  یـسک 
 : ) دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لوا }:  ثیدـح   : » } رتکد میهدـیم .  رارق  دـقن  یـسررب و  دروم  ار  وا  ياه  لیلد  یکی  یکی  هک 

ۀعیشلا 14/441 لئاسو   3/142 راصبتسا بیذهت 2/186  ۀعتملا )  حاکن  ۀیلهألا و  رمحلا  موحل  ربیخ  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مرح 
اب تسا و  فیعـض  تیاور  نیارب  انب  دـنرادن و  یقیثوت  هک  تسا  دـلاخ  نب  ورمع  ناولع و  نب  نیـسح  ثیدـح  نیا  نایاور  زا  هدنـسیون :  « . 

هیلع قداص  ماما  زا  مود }:  ثیدح   : » } رتکد ددرگ .  مارح  نآ  ببسب  یتباث  لالح  ای  دوش  خسن  میرک  نآرق  درادن  ناکما  فیعض  تیاور 
بیذهت " ریخن .  دندومرف  دندرکیم ؟ جاودزا  دهاش  نودب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  ناناملـسم  ایآ  دش " : هدیـسرپ  مالـسلا 

دراد تلالد  تسا  هدرک  لقن  رتکد  هک  ار  یتمسق  هکلب  دنک ،  یمن  هعتم  تمرح  رب  تلالد  ناونع  چیه  هب  ثیدح  نیا  هدنـسیون :   « . 2/189
زا ریغ  نتفرگ  دهاش  بوجو  سپ  دندرک ،  یمن  جاودزا  دهاش  نودب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ـر  بما ـ یپ نا  ـ مز رد  ـا  هناملـسم هکنیا  بـر  ، 
دـش تباـث  رگ  ا  ریخ ؟  اـی  تسا  بجاو  تقوم  هچ  مئاد و  هچ  دـقع  رد  دـهاش  روضح  اـیآ  هک  دوش  ثحب  دـیاب  و  تسا ،  هعتم  ندوب  مارح 

رد و  دوب ،  دـهاوخن  هعتم  مئاد و  نیب  یقرف  زاـب  تسین  بجاو  هک  دـش  تباـث  مه  رگا  دوب و  دـهاوخن  هعتم  مئاد و  نیب  یقرف  تسا ،  بجاو 
هدرکن و لقن  لماک  ار  تیاور  رتکد  یهگناو  تقوم .  هچ  مئاد و  دقع  رد  هچ  بجاو  هن  تسا  بحتـسم  دـهاش  روضح  نایعیـش  ام  بهذـم 

يارب ات  مینک  ینعم  هدناوخ و  الماک  ار  تیاور  هک  تسمزال  نیارب  انب  سب  تسا و  هدرک  لقن  تسا  شعفن  هب  هدرکیم  رکف  هک  اجنآ  ات  طقف 
نبا نع  ناوفص  نع  دیعس  نب  نیسحلا  تسا ( .  هدشن  هتفگ  هعتم  میرحت  اب  هطبار  رد  ینخـس  زگره  تیاور  نیا  رد  هک  دوش  مولعم  ناگمه 

: تلق امهدهشی  ناتأرماو  لجر  لاقف : دوهشلا ؟ نم  ۀعتملا  یف  يزجی  ام  مالسلا : هیلع  هللادبع  یبال  تلق  لاق : سینخ  نب  یلعملا  نع  ناکسم 
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؟ ۀنیب ریغب  نوجوزتی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  نوملسملا  ناک  كادف  تلعج  تلق  لاق : معن  لاق : ادحا ؟ اودجی  مل  نا  تیأرا 
ود درم و  کی  دومرف :  دنکیم  تیافک  هعتم  يارب  دهاش  دنچ   ، مدیسرپ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  یم  سینخ  نب  یلعم  .( ال " لاق :

لوسر نامز  رد  ایآ  مدرک  ضرع  یلب ،  دومرف  دنناوخب ؟  ار  دقع  دهاش  نودب  تسا  زیاج   ، دـندرکن ادـیپ  ار  یـسک  رگا  مدرک ،  ضرع  نز 
دوش یم  هجوتم  دناوخب  ار  تیاور  نیا  یسک  رگا   " هن .  دومرف  دندرکیم ؟  جاودزا  دهاش  نودب  ناناملسم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
ادخ لوسر  نامز  رد  هکنیا  تسا و  زیاج  مه  دهاش  نودب  هک  دندومرف  یمن  ترـضح  هن  رگا  بجاو و  هن  تسا  بحتـسم  نتفرگ  دهاش  هک 

ار زاوج  طقف  وا  ياضما  ای  ربمایپ  لعف  نوچ  درادن  نآ  بوجو  رب  تلالد  تسا ،  هدوبن  دـهاش  نودـب  اهجاودزا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
صاخ تهج  نییعت  يارب  يا  هنیرق  هکنیا  رگم  دروآ  تسد  هب  اضما  ریرقت و  ای  كرت  لعف و  زا  دوش  یمن  ار  تمرح  ای  بوجو  دناسر و  یم 

ار دـقع  یـسک  رگا  تسا و  بحتـسم  نتفرگ  دـهاش  میئوگیم  مینک ،  رداص  اوتف  تیاور  نیا  قبط  میهاوخب  رگا  سپ  دـشاب ،  هتـشاد  دوجو 
حیـضوت رد  یـسوط  رتکد « :  درادن .  هلئـسم  نیا  رد  یلخد  زین  دقع  ندوب  عطقنم  ای  ندوب  مئاد  هکنانچ  تسین  لطاب  درک  ارجا  دهاش  نودب 

 « . تسا هدروآ  هعتم  باب  رد  ار  تیاور  نیا  اذـل  تسا ، تقؤم  جاودزا  هکلب  تسین  مئاد  حاکن  لاؤس  زا  روظنم  دـیامرف " :  یم  تیاور  نیا 
اب هطبار  رد  لئاس  هک  دـیدناوخ  تیاور  دوخ  رد  اریز  دراد ،  فیرـشت  مه  قمحا  گنخ و  تسا  وگغورد  هکنآ  هوـالع  رب  رتکد  هدنـسیون : 

تبسن ناشیا  هب  رتکد  هک  ار  ینخس  زین  هرس  سدق  یسوط  خیـش  یهگناو  تسین  مزال  یحیـضوت  رگید  دنک  یم  لاؤس  هعتم  عطقنم و  حاکن 
هداد تبـسن  هفئاطلا  خیـش  موحرم  هب  هتخاس و  شدوخ  ار  ترابع  نیا  رتکد  هکلب  راصبتـسا  رد  هن  بیذهت و  باتک  رد  هن  تسا ،  هتفگن  داد 

بیذهت زا  ار  ناشیا  مالک  ام  تسا ،  نتفرگ  دهاش  هلئسم  هب  طوبرم  باتک  ود  ره  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یسوط  خیش  حیضوت  حرـش و  تسا . 
ربمایپ نامز  رد  ناناملـسم  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  هکلب  تسین  دهاش  نودب  هعتم  زا  عنم  ربخ  نیا  رد  دیامرف " :  یم  خیـش  مینکیم .  لقن 

نامز نیا  رد  رگا  هک  تسین  نیا  تیاور  يانعم  اما  تسا  رتهب  نتفرگ  دهاش  دندرک و  یمن  جاودزا  دهاش  نودب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هاگچیه لامعتسا  مدع  اما  دش  یمن  لامعتـسا  نامز  نآ  رد  نآ  ریغ  تاحابم و  زا  يرایـسب  مینادیم  هکنانچ  دشاب  مارح  دوشن ،  هتفرگ  دهاش 

هک دنکن  رکف  دناد  یمن  ار  هلئسم  رگا  نز  ات   ، بوجو هن  دنک  طایتحا  رب  تلالد  تیاور  هک  دوریم  لامتحا  درادن و  عنم  تمرح و  رب  تلالد 
کش نودب  رتکد « :  درادن .  دوجو  داد ،  تبسن  خیش  موحرم  هب  رتکد  هک  ینخس  راتفگ ،  نیا  مامت  رد   " تسین .  زیاج  دهاش  نودب  حاکن 

یبن دوخ  زا  ارنآ  میرحت  مکح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریماو  دـیآیم ، رامـشب  عطاق  تجح  نآ  لاـطباو  هعتم  مکح  خـسن  يارب  تیاور  ود  نیا 
 ، تسا هدومرف  غالباو  هتسناد  ار  هغیص  ندوب  مارح  مکح  ربیخ  زور  زا  زین  نینمؤملا  ریما  سپ  تسا ،  هدومرف  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
وـس کی  زا  میریگ  یمرارق  داضتم  رما  ود  نیب  ام  هک  تساجنیا  دـنا ، هدرک  لـقنو  هتـسناد  ار  مکح  نیا  ناـشیازا  دـعب  زین  راـهطا  همئا  هیقبو 

هکلب لمع و  تسا و  بوسنم  راهطا  همئا  هب  مه  زاب  هک  یتایاور  رگید  يوسزاو  دـنکیم  تباث  ار  هعتم  تمرح  هک  نشور  حیرـص و  تایاور 
تیلح توبث  هب  رارقا   ، دمهفب شدوخ  هکنآ  نودب  رتکد  اجنیا  هدنـسیون :  دنک . » ؟!  هچ  دیاب  ناملـسم  سپ  دنک ، یم  تباث  ارنآ  هب  بیغرت 
لصا یتقو  دوش ،  خسن  دیاب  ات  هدوب  هعتم  تسا کـه  مولعم  سپ  هعتم ) مکح  خسن  يارب   ) دیوگ یم  اریز  تسا ،  هدومن  مالسا  رد  هعتم  يارب 
هکیلاح رد  دوش  تباث  ضراعم  نودب  دنسلا و  حیحص  ثیدح  لقا  دح  ای  ملـسم  یعطق و  لیلد  اب  دیاب  مه  خسن  دوب ،  ملـسم  یعطق و  زاوج 
نتفرگ دهاش  هکلب  درکیمن  هعتم  تمرح  رب  تلالد  مه  مود  ثیدح  دوب و  فیعض  دنـس  ثیح  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  يورم  ثیدح 

تسا و تسرد  دـقع  مه  دـهاش  نودـب  اـما  تسا  نتفرگ  دـهاش  ندوـب  رتـهب  تیاور  زا  دافتـسم  دـش :  هتفگ  هک  درک  حرطم  ار  نتفرگن  اـی 
 : » رتـکد تسین .  مولعم  دـهد ؟  یم  اوتف  شدوخ  يارب  دور و  یم  شیپ  نوناـق  مادـک  قـبط  هلاـس  ای 200  دهتجم 90  اما  درادن .  یلاکـشا 

راهطا همئأ  هب  هک  یـضقانتم  تایاور  اماو  دنکیم  تباث  مارح  ارنآ  نینمؤملاریما  حیرـص  لقن  هکنانچ  تسا  مارح  هعتم  هک  تسا  نیا  تقیقح 
ادـخ لوسر  هک  يزیچ  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا ،  هدـش  لعج  نانآ  مان  هب  هک  تسا  یتایاور  اهنیا  همه  هکلب  تسین  تسرد  تسا  بوسنم 
ناش دوخ  ملع  همئأ  هک  یلاح  رد  دـننک ، تفلاخم  وا  اب  اهنآ  هدرک  لقن  ار  مکح  نیا  نینمؤملاریما  هدومرف و  مارح  ارنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

زا ادخ  لوسر  هک  دننک  رما  يزیچ  هب  همئأ  تسین  نکمم  سپ  تسا  هدش  لقتنم  اهنآ  هب  ملع  نیا  لسن  رد  لسن  دنا ، هتفرگ  عبنم  نیمه  زا  ار 
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تـسرد دهاش  نودب  حاکن  دـندومرف " :  یمن  تسناد  یمن  ار  هعتم  ندوب  مارح  مکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رگا  تسا ،  هدومرف  عنم  نآ 
 « . تسا هدروآ  هعتم  باـبرد  ارنآ  میدرک  رکذ  هکناـنچ  یـسوط  رفعج  وـبا  و  تسا ،  هعتم  هراـب  رد  اـصاصتخا  لاؤـس  هکنیا  هژیوـب  تسین " 

ياهمدآ ار  باتک  نیا  هک  دـنا  هدرکیم  رکف  هدرکیم ،  همجرت  ارنآ  یتقو  مه  مجرتم  هتـشون و  یم  ار  شدوخ  باـتک  یتقو  رتکد  هدنـسیون : 
هب دوش  یم  هنوگچ  تسا ،  فیعـض  شدنـس  هک  یتیاور  دننکیم . !  قیدصت  دوب  نآ  رد  هچره  مه  دعب  دـنناوخیم و  اهنآ  دوخ  لثم  یقمحا 
هچ تسا ،  نتفرگ  دهاش  اب  هطبار  رد  رتکد  دوخ  رارقا  هب  هک  یتیاور  نینچ  مه  دومن  جارختسا  نآ  زا  ار  مارح  لالح و  ای  درک  لالدتسا  نآ 

دیوگ یمن  شاب ،  هتشاد  دهاش  دیوگ  یم  دشاب  نتفرگ  دهاش  بوجو  تیاور  نآ  زا  دافتسم  هک  ضرف  رب  دراد ،  هعتم  ندش  مارح  هب  یطبر 
نیع رد  هدرکن و  لقن  دـنکیم  هعتم  زاوج  رب  تلالد  هک  ار  یتایاور  زا  تیاور  کی  رتکد  رگید  فرط  زا  تسا .  هدـش  مارح  مالـسا  رد  هعتم 

مالـسلا مهیلع  همئا  هب  هدومن و  لعج  تیاور  نیدـنچ  اجنیا  اـت  وا  دوخ  هکیلاـح  رد  لوعجم ،  تسا و  ضقاـنتم  تاـیاور  نآ  دـیوگیم  لاـح 
هدـنیآ رد  زین  ار  وا  زا  يرگید  تایلعج  اهغورد و  زاب  میدومن و  نشور  کی  هب  کی  ار  همه  هدـنناوخ  نازیزع  يارب  ام  تسا و  هداد  تبـسن 

 ، دوبیم زاوج  تایاور  يواسم  تهج  ره  زا  عنم  تایاور  هک  ضرف  رب  تفگ :  دیاب  رتشیب  حیـضوت  يارب  تخاس .  میهاوخ  نشور  امـش  يارب 
نآرق اب  تقباطم  رطاخب  زاوج  رب  لاد  تایاور  ای  هدـعاق ،  قبط  دـندرک و  یم  ضراـعت  مه  اـب  هکلب  دـشیمن ،  هعتم  تمرح  هب  مکح  مه  زاـب 

یم طقاست  ضراعت  زا  سپ  هتـسد  ود  ره  دشیمن  هدیمهف  زاوج  مه  میرک  نآرق  زا  رگا  ای  دـشیم  زاوج  هب  مکح  هدـش و  هداد  حـیجرت  میرک 
یلیلد تروص  ره  رد  هکنیا  هجیتن  دوب ،  عنم  مدع  لصا  ای  تیلح  ياقب  باحـصتسا  ای  تیلح  هحابا و  یلمع  لصا  هب  عوجر  هدعاق  دندرک و 
ناشیا زا  دعب  لبق و  همئأ  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  نکممان  سپ  تسیک }؟ راذگ  تعدب   : » } رتکد درادن .  دوجو  تمرح  يارب 

ادخ لوسر  دـهع  رد  هک  دـنروآ  دـیدپ  یتعدـب  هللااب  ذوعن  ای  تسا ،  هدرک  مارح  ارنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  هک  دـننک  لالح  ار  يزیچ 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  دنا  هتفگ  ار  يزیچ  نامه  مالسلا  مهیلع  ناماما  هک  میدقتعم  نایعیش  ام  هدنسیون :  تسا . »  هدوبن 

مالسلا مهیلع  همئا  سپ  دشاب  هدرک  مارح  ار  هعتم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دشن  تباث  نوچ  تسا و  هدروآ  دنوادخ  بناج  زا 
تسا و باطخ  نب  رمع  مود  هفیلخ  راک   ، میدومن لقن  تنـس  لها  بتک  زا  هک  یتایاور  قبط  هعتم  میرحت  هکلب  دـنا .  هتفگن  مارح  ار  نآ  زین 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ار  يزیچ  نوچ  و  دنهد ،  یم  تبـسن  وا  هب  تنـس  لها  ناققحم  املع و  دوخ  هکلب  میئوگ  یمن  ام  ار  نیا 

شزرا دریگب ،  تروص  نارگید  طسوت  ربمایپ  توف  زا  دـعب  هک  یعنم   ، ظاحل نیمهب  تسا و  لالح  تمایق  زور  اـت  دـشاب  هدرک  لـالح  ملس 
هللا یلص  ادخ  لوسر  تایح  رد  هعتم  دوش  تباث  هکنآ  يارب  انمض  تسا .  مزال  بجاو و  نآ  اب  تفلاخم  تسین و  روآ  مازلا  درادن و  یعرش 
لها ياهقف  زا  یکی  یسلدنا  مزح  نبا  هک  هچنآ  هب  ار  مرتحم  ناگدنناوخ  هجوت  تسا ،  هدشن  مارح  ترضح  نآ  طسوت  ملس و  هلآ و  هیلع و 

یناسک هباحـص  نایم  رد  تسا ،  لالح  هعتم  هک  دندوب  لئاق   ، فلـس زا  یتعامج  دیوگ " :  یم  مزح  نبا  میامن .  یم  بلج  دیوگ  یم  تنس 
و يردخ ،  دیعس  وبا  ثیرح و  نب  ورمع  نایفس و  یبا  نب  ۀیواعم  سابع و  نبا  دوعـسم و  نبا  هللادبع و  نب  رباج  رکب و  یبا  تنب  ءامـسا  لثم 

رمع تفالخ  رخآ  ات  رکب و  یبا  تفالخ  ادخ و  لوسر  نامز  رد  ار  هعتم  تیلح  رباج  درب و  مان  ناوت  یم  فلخ  نب  ۀیما  نارسپ  دبعم  هملس و 
اطع و سوواط و  زا :  دـنا  ترابع  دـندوب  هعتم  زاوج  هب  لئاق  هک  یناسک  مه  نیعبات  زا  دـیوگیم و  دـعب  تسا  هدرک  تیاور  هباحـص  مامت  زا 

تـسا هدربن  مان  مزح  نبا  هک  ار  هباحـص  زا  رگید  یـضعب  نیـصح و  نب  نارمع  ریـسفت ،  رد  زین  یبطرق  هکم .  ياهقف  رئاس  ریبج و  نبدـیعس 
 . تسا هدومن  هفاضا  هعتم  زاوج  هب  نیلئاق  رب  نمی ،  هکم و  لها  زا  ار  سابع  نبا  باحصا  وا  هک  دنکیم  لقن  ربلادبع  نبا  زا  دنک و  یم  هفاضا 

دمحم و  درادرب ،  ار  عنم  تساوخ  یم  تسا و  لالح  هعتم  تفگ  شتفالخ  نامز  رد  یـسابع  نومأم  هک  دـنکیم  لقن  ناـکلخ  نبا  نینچ  مه 
نآ زا  نم  هک  دوب  ادخ  لوسر  نامز  رد  هعتم  ود  هک (  ار  رمع  راتفگ  نیا  تسا و  كانبـضغ  دندید  هدش  دراو  وا  رب  ءانیعلا  وبا  روصنم و  نب 

هرخالاب و  دـنا ،  هدرکن  یهن  نآ  زا  رکبوبا  ربمایپ و  هک  يزیچ  زا  ینک  یهن  هک  یتسیک  وت  تفگ :  یم  درک و  یم  همزمز  منک )  یم  عنم  ود 
بوشآ هنتف و  فوخ  زا  ار  وا  نوچ  تشاد ،  رذح  رب  مود  هفیلخ  یهن  اب  تفلاخم  عنم و  نتـشادرب  زا  ار  وا  هدـش و  دراو  وا  رب  مثکا  نب  یحی 

ـز یزعلا دبع  نب  کلملا  دـبع  دوب  هعتم  تیلح  هب  لئاق  هک  تنـس  لها  زا  همرکم و  هکم  ياهقف  نیرت  روهـشم  زا  هک  دـنامن  هتفگان  دـیناسرت . 
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تاقث ءزج  نیعبات و  ناگرزب  زا  گرزب و  ياهقف  زا  وا  تسا و  هدومن  توف  ق  لاس 149 ه ـ رد  هک  دشاب  یم  یکم  ـج  یرج نبا  فورعم بـه 
نارود اـت  هعتم  تیلح  نوچ  و  دوـمن .  هعتم  نز  اب 90  دـنا :  هتـشون  وا  اب  هطبار  رد  تسا ،  ملـسم  يراخب و  حیحـص  لاجر  زا  نیثدـحم و  و 

وا عنم  هک  دننک  تباث  ات  دنا  هدمآرب  هفیلخ  عنم  هیجوت  ددص  رد  تنس  لها  ياملع  زا  یضعب  تسا ،  تاملسم  ءزج  باطخ  نب  رمع  تفالخ 
داتفا یم  قافتا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هعتم  زا  عنم  تمرح و  رگا  و  تسا ،  هدوبن  لوسر  ادخ و  مکح  فالخ  رب 

هار اهنت  دـیوگیم " :  نهنم ).....  هب  متعتمتـسا  امف  هکرابم (  هیآ  لیذ  ریبک  ریـسفت  رد  يزار  رخف  الثم  دوبن .  تاهیجوت  نیا  هب  يزاـین  رگید 
املـسم دـشابیم .  تسا  تباث  نم  يارب  خـسن  اهنت  ینعی  منکیم )  یهن  نآ  زا  نم  هلمج (  زا  دارم  دوش  هتفگ  هک  تسنیا  رمع  زا  لاکـشا  عفر 
تـشذگ زا  دعب  و  دشاب ،  تباث  وا  يارب  طقف  دـشابن و  تباث  خـسن  باحـصا  زا  کی  چـیه  يارب  هک  تسا  يراد  هدـنخ  هیجوت  هیجوت ،  نیا 

هفیلخ راتفگ  لقن  زا  دـعب  زین  يوون  دـیامن .  نآ  ندوب  مارح  هب  مکح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تلحر  زا  لاس  دودح 10 
اهنآ هب  خـسن  دنتـسناد ،  یم  زیاـج  ارنآ  اـی  دـندرک  یم  هعتم  رمع  رکبوبا و  ناـمز  رد  هک  یناـسک  دـیوگیم :  هعتم  زا  یهن  اـب  هطبار  رد  مود 
هفیلخ تسین و  تباـث  عنم  لـیلد  هکنیا  اـب  خـسن ،  تمرح و  هب  ندرک  ادـیپ  عطق  تسا و  راـگزور  بیاـجع  زا  زین  هیجوت  نیا  دوـب .  هدیـسرن 

 ، تسین نآ  نداد  ماجنا  امتح  شیانعم  هعتم  زاوج  هب  ندوب  لئاق  هک  میئوگیم  زاب  تروص  ره  رد  رت .  بیجع  منک  یم  یهن  نم  هک  دیوگیم 
ای راب  ود  هک  دنتسه  مه  یناسک  دننک و  یمن  جاودزا  رمع  رخآ  ات  هک  دنوش  یم  ادیپ  یناسک  اما  تسا ،  زئاج  مئاد  دقع  مالـسا  رد  هکنانچ 

یهام ای  غرم  تشوگ  زا  یـضعب  هکنانچ   ، دوشیمن راکهانگ  دیایب  شدب  تسا  لالح  هک  يزیچ  زا  ناسنا  رگا  هکلب  دـننکیم ،  جاودزا  رتشیب 
هغیـص ای  هعتم  هب  هک  یتاـیاور  هک  دـش  صخـشم  نیرباـنب  رتکد « :  تسا .  هدرکن  ناـنآ  ندوب  راـکهانگ  هب  مکح  سک  چـیه  دـنربیم و  دـب 

هک مالـسا  هدروخ  مسق  نانمـشد  مجنپ و  نوتـس  ياهورین  هکلب  تسین  تباث  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئأ  زا  نآ  فرح  کی  دنک  یم  بیغرت 
دیاب هنوگچ  الإ  و  دـنا ، هدرک  لعج  ار  تایاور  هنوگ  نیا  تسا  هدوب  نانآ  هب  نیهوت  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ندرک  ماـن  دـب  ناـش  روظنم 
هعتم هک  تسین  تباث  مه  هبترم  کی  یتح  راهطا و  همئأ  زا  یکی  زا  یتح  هک  یلاـح  رد  تسا ،!  رفاـک  دـنکن  هعتم  سک  ره  هک  درک  هیجوت 

میدید سپ  دنا . ؟  هتشاد  مالسا  نید  زا  ریغ  يرگید  نید  اهنآ  هللااب  ذوعن  ایآ  دنشاب ، هداد  مکح  هعتم  ندوب  لالح  هب  هکنیا  ای  دنـشاب ، هدرک 
تیب لها  ریفکت  تایاور  نیا  زا  هللااب  ذوعن  الإ  دنشاب و  دنناوت  یمن  تیب  لها  نانمشدو  مالـسا  نانمـشد  زج  تایاور  نیا  ناگدننک  لعج  هک 

تسا و لالح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  صن  قباطم  هعتم  هک  دش  تباث  الوا  هدنسیون :  دینک . »  تقد  بوخ  دوشیم !  تباث 
مئاد حاکن  كرت  اب  یـسک  هکنانچ  تسا و  مئاد  حاکن  مکح  زین  نآ  مکح  تسا  هدماین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یعنم 
کی تسا ،  هدرکن  هعتم  كرات  رفک  هب  مکح  هعیـش  ياهقف  زا  یهیقف  چـیه  و  دـش ،  دـهاوخن  رفاک  مه  هعتم  حاـکن  كرت  اـب  دوشیمن  رفاـک 
وراد رتکد و  راک  اـه  يزاـس  غورد  تاـغیلبت و  عون  نیا  هکلب  دـشاب ،  هعتم  كراـت  رفک  رب  لاد  هک  دوش  یمن  ادـیپ  اـم  بتک  رد  زین  تیاور 
زاوج رب  هدننک  تلالد  تایاور  ایناث  دنتسه .  مالسا  هدروخ  مسق  نانمشد  مجنپ و  نوتـس  ياهورین  زا  شدوخ  رارقا  هب  هک  تسه  شا  هتـسد 

ره رد  هک  دنهدیم  تبسن  مود  هفیلخ  هب  ار  عنم  هکنیا  ای  دنتسه و  دنـسلا  فیعـض  ای  عنمرب  هدننک  تلالد  تایاور  تسا و  رتاوتم  ابیرقت  هعتم 
 . دننک تمواقم  زاوج  تایاور  ربارب  رد  دنناوت  یمن  تروصود 

مود تمسق 

زا یلمع  توبث  هب  يزاین  یلقن  ندوب  تباث  اب  تسا و  ملـسم  هتفای و  ققحت  یلقن  توبث  زاوج ، رب  هدننک  تلالد  تایاور  هلدا و  دوجو  اب  اثلاث 
هدـیمهف اجک  زا  رتکد  اعبار  دوش .  یمن  بوجو  ای  تمرح  رب  لیلد  هاگچیه  موصعم  لعف  ای  كرت  نوچ   ، میرادـن مالـسلا  مهیلع  همئا  هیحاـن 
ياهراک تایصوصخ و  مامت  مالسلا  مهیلع  ناماما  ایآ  و  تسا ؟  هدوب  اهنآ  اب  زور  بش و  وا  ایآ  دنا ،  هدرکن  هعتم  مالسلا  مهیلع  ناماما  هک 

رتسب مه  رهظ ،  زا  شیپ  تعاس 10  هک  دنهدب  اوتف  دیاب  شنارای  رتکد و  اسماخ  دندرکیم . ؟  لقن  نارگید  هب  ار  دوخ  یصوصخ  یصخش و 
تعاس رد  ار  راک  نیا  رابکی  یتح  هک  تسا  هدشن  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نوچ  تسا ،  مارح  شیمئاد  نز  اب  رهوش  ندش 
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دزن ینز  هک " :  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینیلک  ياقآ  ضقانتم } تیاور  کی   : » } رتکد دـشاب .  هداد  ماـجنا  حـبص  10
هنوگچ دیسرپ  دیسر ، ربخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  دوش ،  راسگنـس  داد  روتـسد  رمع  ما  هدرک  انز  نم  تفگ (  دمآ و  باطخ  نبا  رمع 

یتقو مهد ، یمن  بآ  ینکن  اضرإ  ارم  ات  تفگ  متـساوخ  بآ  یبارعا  کی  زا  مدـش ،  هنـشت  یلیخ  مدوب  هتفر  ارحـص  هب  تفگ  يدرک ؟  انز 
هب مـسق  هـبعکلا )  بر  جـیوزت و   ( ) دوـمرف نینمؤـملا  ریما  مداد ،  نـت  وا  هتـساوخ  هـب  ًاروـبجم  موـش  كـاله  مدیـسرت  مدـش و  هنـشت  یلیخ 

ثیدـح نیا  ناـیاور  زا  اریز  تسا ،  فیعـض  ادـج  تیاور  - 1 هدنــسیون :  یفاـکلا 2/198 . »  عورف   ! تسا " جاودزا  نـیا  هبعکراـگدرورپ 
نیا لوبق  ناـکما  مه  نتم  رظن  زا  - 2 دنرادن .  یقیثوت  رفن  هس  ره  هک  دنـشاب  یم  بیعـش  نب  حون  ناسح و  نب  یلع  ریثک و  نب  نمحرلادـبع 

دشاب هدرک  يراج  ار  دقع  هغیـص  یبارعا  هک  تسا  هدماین  ثیدح  رد  تسا و  دقع  هغیـص  يارجا  هب  زاین  حاکن  رد  الوا  نوچ  تسین  ثیدح 
تسا و نیفرط  تیاضر  رب  فقوتم  حاکن  هکیلاح  رد  تسا ،  هداد  راـک  نآ  هب  نت  تیروبجم  يور  هدوبن و  یـضار  هصق  نیا  رد  نز  اـیناث  و 
درم و ینعی  هنصحم  يانز  دح  راسگنـس  تسا و  هدرک  وا  مجر  هب  مکح  رمع  نوچ   ، هتـشاد رهوش  نز  نآ  هک  دناسر  یم  تیاور  رهاظ  اثلاث 
هک تسانعم  نآ  هب  نیا  تسا و  هدرو  رداون آ  باب  رد  ار  تیاور  ینیلک  موحرم  اـعبار  دـشابیم و  دـنا  هدرک  اـنز  رـسمه  نتـشاد  اـب  هک  ینز 

هدرب هعتم  زا  یمان  تیاور  رد  اسماخ  دوش و  هتـسناد  دودرم  هکنیا  اـی  دوش و  لـیوأت  دـیاب  اـی  هکلب  تسین  هعیـش  لـمع  لوبق و  دروم  تیاور 
 ، تالاکـشا رگید  نتم و  ندوـبن  میقتـسم  دنـس و  فعـض  زا  یـشوپ  مشچ  ضرف  رب  - 3 تسا .  هتفر  راـکب  جـیوزت  هملک  هکلب  تسا  هدـشن 

يانز دـح  وا  رب  اـت  دوش  یمن  باـسح  هیناز  سپ  هتـشادن  يا  هراـچ  هدوب و  رطـضم  نز  نآ  نوچ  هکنیا  رب  دوش  لـمح  تیاور  تسا  نکمم 
هدافتـسا ءوس  تیعقوم  نیا  زا  هک  يدرم  اـما  دراد ،  ار  جـیوزت  مکح  نز  نآ  يارب  هکلب  ددرگ  يراـج  تسا  راسگنـس  مجر و  هک  هنـصحم 

، دریگ یم  ماجنا  نیفرط  يدونـشخ  تیاضر و  اب  هغیـص  ای  هعتم  تسا  نشور  هکنانچمه  رتکد « :  ددرگیم .  بوسحم  راـک  اـنز  تسا  هدومن 
انز مکح  رد  هکنیا  سپ  دهد ،  یم  رد  نت  يراک  نینچ  هب  دـهد  تاجن  ار  شدوخ  ناج  هکنآ  يارب  و  تسا ،  روبجم  نز  تیاور  نیا  رد  اما 
ریغ ودره  تیاور  نتم  دنس و  هکنآ  زا  سپ  هدنسیون :  دنکرداص . » ! روتسد  اروف  مه  رمع  ! ، دنک راسگنـس  ار  وا  دهاوخب  رمع  زا  هک  تسین 

یتلاح هچمه  کی  رد  ینز  رگا  نیا  رب  هوـالع  درک .  دـهاوخن  ضوع  ار  يزیچ  تسا و  هدـئاف  یب  رتکد  ياـه  یلوضف  دـندوب ،  لوبق  لـباق 
رد ار  ماـکحا  هک  یناـمدرم  دنرایـسب  تسا و  هتـسناد  یمن  دروم  نیا  رد  ار  ادـخ  مکح  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دـنک ،  رکف  هیناز  ار  شدوخ 
مود هفیلخ  یمالسا ،  تما  عامجا  هب  نوچ  دروآ  یمن  رابب  یلکشم  هدرک  رداص  روتسد  اروف  هفیلخ  هکنیا  اما  دنناد .  یمن  دراوم  زا  يرایسب 

رد ار  هعتم  میرحت  Ș هک ر تساجنیا  بلاج  رتکد « :  تسین .  یلاـخ  هاـنگ  یتح  اـطخ و  هابتـشا و  زا  موصعم  ریغ  تسا و  هدوبن  موصعم 
بلاج دنا . » !؟ هداد  تبسن  ناشیا  هب  ار  تیاور  نیا  هنوگچ  زاب  دنا  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نینمؤملا  ریما  دوخ  ربیخ 

نیا هلاس  ای 200  دهتجم 90  یلو  میدرک  نایب  هتشذگ  هحفص  دنچ  نیمه  رد  ار  ربیخ  رد  هعتم  میرحت  تیاور  فعض  تلع  ام  هک  تساجنیا 
تساجنیا رتبلاج  تسین .  تسرد  فیعض  تیاور  هب  لالدتسا  هک  هدشن  هجوتم  تسا و  هدیمهفن  دوخ  ندوب  دهتجم  زارد  نارود  رد  ار  تلع 

یـضعب  : » } رتکد دـنکیم .  لصتم  هعتم  تایاور  هب  ار  تیاور  نیا  هلاس  ای 200  دهتجم 90  هدـشن و  هدرب  هعتم  زا  یمـسا  تیاور  نیا  رد  هک 
 « . تسا هدرک  مارح  ارنآ  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  ندرک  لالح  هباثم  هب  نیا  هک  اریز  تسا ، یعرش  صوصن  اب  فلاخم  - 1 هغیص } دسافم 

میرک و نآرق  صن  قبط  نآ  زاوج  تسا و  هدومن  لـالح  ارنآ  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  ندرک  مارح   ، میرحت هب  مکح  سکع  رب  هدنـسیون : 
تایاور هک  هدش  ثعاب  هاگدـید  نیا  - 2 رتکد « :  میدرک .  هراـشا  نآ  زا  یـضعب  هب  ـالبق  تسا و  تباـث  نیقیرف  بتک  رد  هحیحـص  تیاور 

هتـشاد اور  نانآ  هب  تبـسن  نیهوت  ردقنآ  تایاور  نیا  رد  هک  یلاحرد  ددرگ  بوسنم  مالـسلا  مهیلع  راهطأ  همئا  هبو  دوش  هتخاس  ینیغورد 
تایاور زا  رتکد  دارم  رگا  هدنسیون :  درادن . »  نانآ  هب  ار  ییاه  تناها  نینچ  تأرج  دشاب  هتشاد  لد  رد  نامیا  يا  هرذ  یسک  رگا  هک  هدش 
راکشآ ار  وا  یئوگغورد  میداد و  باوج  البق  هک  دوب  هداد  تبسن  هعیش  هبو  هدرک  تسرد  وا  دوخ  هک  دشاب  یتیاور  هس  ود  نامه  نیغورد 

تابثا هب  ار  شراتفگ  ناهرب  لـیلد و  اـب  اـت  دـنک ،  یمن  لـقن  ار  اـهنآ  زا  ياـتود  یکی  ارچ  تسا ،  يرگید  تاـیاور  شدارم  رگا  میدومن و 
هک تسا  یتایاور  یگتخاس ،  تاـیاور  زا  وا  دارم  رگا  دراد و  لـیلد  هک  تسا  یـسک  اـب  قح  تسا و  هدـیاف  یب  نداد  راعـش  اریز  دـناسرب ، 
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نآ رتکد  ایآ  و  تسا ،  هدش  لقن  مه  ملسم  يراخب و  حیحـص  رد  یتح  تنـس و  لها  بتک  رد  تایاور  نآ  هک  دنکیم  هعتم  زاوج  رب  تلالد 
نز اب  هغیـص  یتح  تایاور  نیا  رد  - 3 رتکد « :  دـنادیم . ؟  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  نیهوت  یگتخاس و  مه  ار  تایاور 

نیارد تسا ،  یفاک  هداوناـخ  داـینب  ندرک  نک  هشیر  يارب  دوخ  نیا  هک  هدـش  هتـسناد  زیاـج  تسا  دوجوم  هدـنز و  شرهوش  هک  رادرهوش 
ردقنآ تیانج  نیا  دنک ،  هغیـص  يرگید  درم  اب  وا  تسا  نکمم  ینامز  ره  نوچ  دنک ،  دامتعا  شرـسمه  هب  دناوت  یمن  يدرم  چیه  تروص 

!؟ دوب دهاوخ  هچ  ششنکاو  هدرک  هغیص  يرگید  درم  اب  شرسمه  هک  دنادب  يدرم  رگا  درک ،  روصت  ناوت  یمن  ارنآ  داعبا  هک  تسا  گرزب 
دندرک یم  ادیپ  هعیش  بتک  رد  تیاور  کی  مالسلا  هیلع  تیب  لها  بهذم  نیفلاخم  زا  رگید  سکره  ای  مجرتم  ای  رتکد  رگا  هدنـسیون :  « . 

فال اما  دندرکیم .  تسرد  هعیش  دض  رب  يدنـس  نآ  زا  دنتـشون و  یم  اجنآ  اجنیا و  امتح  دوب ،  راد  رهوش  نز  اب  هغیـص  زاوج  نآ  دافم  هک 
تلاجخ دارفا  نیا  روطچ  دراد ،  يدح  مه  غورد  رخآ  دـنناد .  یمن  یقطنم  یلقع و  لیلد  کی  زگره  ملاع  يالقع  ار  نتفگ  هفازگ  ندز و 

ار اـهغورد  نیا  دوش و  ادـیپ  ملاـع  رد  یلقاـع  ناـسنا  تسا  نکمم  اـیآ  دـنیوگ ،  یم  رادـخاش  مهنآ  غورد ،  مهرـس  تشپ  هک  دنـشک  یمن 
یمن زین  هداوناخ  يایلوا  رگیدو  ناردـپ  - 4 رتکد « :  نیبذاکلا .  یلع  هللا  ۀنعل  الأ  میئوگب :  ادـص  کی  مه و  اب  همه  دـیاب  دـنک . ؟  قیدـصت 

ناهگان اسب  هچ  دنوش و  هغیـص  یـسکاب  هداوناخ  تیاضر  عالطا و  نودـب  نانآ  نکمم  نوچ  دنـشاب ، نئمطم  ناش  هرکاب  نارتخد  رب  دـنناوت 
درم کی  زا  هک  تسا  نیا  تسا  صخـشم  هچنآ  دـناد ، یمن  هنوگچ ؟  ارچ و  تسا  هلماـح  جاودزا  زا  لـبق  شرتخد  هک  دوشیم  هجوتم  ردـپ 
لوق هکلب  هعیش  ياهقف  نیب  روهشم  الوا  هدنـسیون :  درادن . »  تیلوئـسم  ساسحا  یعـضو  نینچ  اب  نوچ  هتفر !  هتـشاذگوا و  اما  هدش  هلماح 
رتکد لاکشا  ایناث  دننادیم .  ردپ  نذا  ار  دقع  تحـص  طرـش  دشاب و  ردپ  نذا  اب  دیاب  تقوم  ای  مئاد  هرکاب ،  رتخد  جاودزا  هک :  تسنیا  رثکا 
هکنآ زا  دـعب  درک و  مئاد  جاودزا  يدرم  اب  شناگتـسب  رگید  ردـپ و  عالطا  نودـب  يرتخد  رگا  هک  ناـیب  نیا  هب  تسه  مه  مئاد  جاودزا  رد 

زا هک  دنادیم  طقف  اریز  دنک ؟  هچ  هدش  وربور  شرتخد  هدـمآ  الاب  مکـش  اب  هک  ردـپ  هاگنآ  تفر ،  هداد و  قالط  ار  وا  درم  نآ  دـش  هلماح 
هب مکح  هدـسفم ،  نیا  رطاخب  رتکد  دـیاب  سپ  درادـن ،  یتیلوئـسم  ساـسحا  نوچ  هتفر ،  هتـشاذگ و  مه  وا  تسا و  هدـش  هلماـح  درم  کـی 

نذا نودب  دـناوت  یم  رتخد  هک  دراد  دوجو  يربتعم  لاوقا  تنـس  لها  بهاذـم  نیب  رد  هک  اصوصخ  دـنک .  رداص  مه  مئاد  جاودزا  تمرح 
ار شدوخ  تسرپرـس ،  یلو و  نذا  نودب  يرتخد  رگا  هک  دـنک  یم  لقن  يرهزو  یبعـش  رفز و  هفینحوبا و  زا  دـشر  نبا  دـنک  جاودزا  یلو 
هچ نتـشاد  رب  مدق  نوناق  عرـش و  فالخرب  ای  نوناق  زا  هدافتـسا  ءوس  اثلاث  تسا .  حیحـص  دـقع  دروآ ،  رد  دـشاب  وا  وفک  هک  يدرم  دـقعب 
وا نارای  رتکد و  اجنیا  ایآ  دنشورفب ،  مدرم  هب  هباشون  مان  هب  ار  بارش  دنوش و  ادیپ  یناسک  ادرف  تسا  نکمم  دراد ،  نوناق  عیرشت  هب  یطبر 

يوربآ اب  دنهدیم  هزاجا  ناشدوخ  يارب  دننک  یم  هغیـص  هک  ینایاقآ  رثکا  - 5 رتکد « :  دـننکیم . ؟  رداص  تسا  هباشون  هچره  تمرحب  اوتف 
یضار درک و  دنهاوخن  تقفاوم  زگره  دنک ،  تبحص  نانآ  اب  ناشناکیدزن  زا  یکی  ای  رتخد  اب  هغیص  يارب  یـسک  رگا  اما  دننک  يزاب  مدرم 

لالح و هغیـص  اعقاو  رگا  دنرادنپ ،  یم  راع  گنن و  ثعاب  ناشدوخ  يارب  ارنآ  دنناد و  یم  انز  لثم  ار  جاودزا !  نیا  هکنوچ  دش ، دـنهاوخن 
هدنسیون دننک . » !؟  هغیص  نانآ  نارتخد  اب  مدرم  هیقب  دنوش  یمن  رضاح  ارچ  سپ  تسا  نامیا  طرـش  هکلب  باوث و  رجا و  ثعاب  دح  نیا  ات 

کی رتکد  ارچ  دنا ؟  هدرک  يزاب  یک  يوربآ  اب  دنا و  هدرک  هغیص  یطیارش  هچ  رد  دنتسه و  یک  دننک  یم  هغیـص  هک  نایاقآ ي  رثکا  - 1 : 
يوربآ اب  ناشندرک  هغیص  اب  دنشاب و  هدرک  هغیـص  يدارفا  ای  درف  هک  میرادن  دایب  زگره  نایعیـش  ام  نوچ  درکن ؟  رکذ  لاثم  ناونعب  ار  دروم 

ندرک هغیـص  لاح  رد  بترم  سپ  دننادیم  حابم  ار  هغیـص  نوچ  نایعیـش  هک  دنرادنپ  یم  شنارای  رتکد و  - 2 دنـشاب .  هدرک  يزاب  نارگید 
تسوا دوخ  نذا  هب  طونم  دشاب  هدیشر  هغلاب و  هک  يرتخد  ای  نز  ره  دقع  - 3 تسین .  نداد  ماجنا  نتسناد ،  حابم  ینعم  هکیلاح  رد  دنتسه 

رد يرگید  یسک  دقع  هب  روز  هب  دنک و  روبجم  ار  وا  دناوت  یمن  ردپ  دشابن ،  یسک  اب  تقوم  ای  مئاد  دقع  هب  یضار  شرتخد  یـسک  رگا  و 
زا يرایـسب  الثم  دنوشیم  عنام  یتح  دننکیم و  موکحم  نارگید  اب  هطبار  رد  اما  دنهاوخ  یم  دوخ  يارب  ار  اهزیچ  يرایـسب  مدرم  - 4 دروایب . 
ای رتخد  رـسرب  دـننک و  باختنا  مود  نز  مه  اهنآ  ياهداماد  هک  دنتـسین  رـضاح  ناونع  چـیه  هب  دـننکیم  راـیتخا  رتشیب  اـی  نزود  هک  ینادرم 

نارتخد اب  هک  دنتـسه  ینـسم  دارفا  ای  دنکیم ؟  مالعا  مارح  مه  ار  تاجوز  ددـعت  تهج ،  نیا  رطاخ  هب  رتکد  ایآ  دـنروایب  ووه  اهنآ  رهاوخ 
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دوخ لزنم  زا  ار  وا  هدـش و  تحاراـن  دـنک ،  يراگتـساوخ  اـهنآ  دوخ  ناوج  رتخد  زا  یلاـس  نس و  اـب  درف  رگا  اـما  دـننکیم  جاودزا  یناوج 
رد یتح  - 5 دـننکیم . ؟  میرحت  قوف  تلع  رطاـخ  هب  مه  ناوج  نارتخد  اـب  ار  نسم  نادرم  جاودزا  شناراـی  رتـکد و  اـیآ  دـننکیم ،  جارخا 
هب نداد  رتخد  هب  رـضاح  ناونع  چیه  هب  اما  دنریگیم  رتخد  نانآ  زاو  هدومن  جاودزا  ياهداوناخ  اب  دوخ  هک  دنتـسه  ینامدرم  مه  مئاد  حاکن 

رتخد نارگید  هب  درادـن  تسود  هک  یـسک  هکنآ  رطاخب  درک  دـنهاوخ  مارح  زین  ار  مئاد  جاودزا  شنارای  رتکد و  امتح  سپ  دنتـسین ،  اـهنآ 
 ، درک جاودزا  رمع  رکبوبا و  نارتخد  اب  دوخ  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دریگ و  یم  رتخد  نارگید  زا  شدوخ  ارچ  دهدب 

دراو لاکـشا  مه  ربمایپ  رب  رتکد  ایآ  داد .  در  باوج  اهنآ  هب  دـندرک  يراگتـساوخ  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  شرتخد  وا  زا  اـهنآ  یتقو  اـما 
تیلح نآ  یلوا  مکح  ینعی  حابم  تسیرما  مئاد  دـقع  لثم  هعتم  دـقع  هک  میهد  یم  رکذـت  مه  زاب  دـش  هتفگ  ـالبق  هکناـنچ  - 6 دـنکیم . ؟ 

هب اوتف  یهیقف  چـیه  دـهدب و  تسد  زا  ار  یتـیزم  اـی  هدـش  راـکهانگ  درک  كرت  ارنآ  یـسک  رگا  هک  بجاو  اـی  بحتـسم  هن  تسا ،  زاوجو 
هیفیلکت هسمخ  ماـکحا  رگید  هب  تسا  نکمم  مئاد  دـقع  لـثم  مه  صاـخ  طیارـش  فورظ و  رد  و  تسا ،  هدادـن  نآ  بوجو  اـی  بابحتـسا 

زا ار  دوخ  ياهـسابل  شنارای  رتکد و  دیاب  هنرگو  دنک  مزلم  نآ  ماجنا  يارب  ار  يرگید  دناوتیمن  یـسک  دش  حابم  يزیچ  یتقو  دوش  فصتم 
زیاج اهنآ  رظن  زا  راک  نیا  هکنآ  يارب  دنورب ،  هار  اهنابایخ  رد  دشاب  هدیناشوپ  ار  اهنآ  يوناز  ات  فان  زا  هک  تروش  کیاب  دنروایب و  رد  نت 

یم تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ریبکلا  ۀـعاضر  باب  ثیدح 2636  عاضرلا  باتک  حیحص  رد  ملـسم  انمـض  تسا . 
ات دهد  ریش  دوب  هدرک  تکرش  ردب  گنج  رد  لاس و  گرزب  صخش  هک  ار  ملاس  داد ،  روتسد  هفیذح  وبا  نز  لیهس  تنب  هلهـس  هب  هک  دنک 
هب لئاق  هکره  هک  رتکد  رظن  رب  انب  تیاور و  نیا  قبط  دوشن .  تحاران  شا ،  هناـخ  هب  ملاـس  دـمآ  تفر و  زا  هفیذـح  وباو  هدـش  مرحم  وا  اـب 

دنهد ریـش  ار  لاس  گرزب  نادرم  ناش  نانز  هک  دنهدیمن  هزاجا  هعبرا  بهاذم  ناوریپ  ارچ  دهد ،  ماجنا  ار  نآ  دیاب  دش  يراک  ندوب  لالح 
دیاب هتبلا  سب .  دوشیم و  هدافتـسا  زاوج  طقف  تیاور  نیا  زا  دنیوگیم  هک  تسا  نیازا  ریغ  ایآ  دننک ؟  یمن  يزاس  مرحم  هب  عورـش  ارچ  و   ؟
دیاب دزاسیم ،  مرحم  هدنهدریـش  هب  ار  راوخریـش  دنکیم و  تمرح  رـشن  هک  یندروخریـش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  رد  هک  داد  رکذت 

مه ار  یتایاور  - 7 تسا .  مارح  تسا  هدش  غلاب  هک  يرسپ  هب  نداد  ریش  و  درک ،  دهاوخن  تمرح  رشن  نآ  زا  دعب  دشاب و  یگلاسود  زا  لبق 
ام ياـهباتک  رد  تاـیاور  نآ  هک  میداد  باوج  ـالبق  درک ،  رکذ  نآرب  باوـث  رجا و  بترت  اـی  هعتم  ندوـب  ناـمیا  طرـش  رب  لـیلد  رتـکد  هک 

 . تسا رتکد  نهذ  تاحشرت  زا  تسین و  دوجوم 

موس تمسق 

ثاریم هدرک  هغیص  ار  وا  هک  يدرم  زا  نز  مه  هنو  تسا ،  طرش  نز  تسرپرس  تیاضر  هن  و  نالعا ،  هن  دراد و  هاوگ  هن  هغیص  - 6 رتکد « : 
 : هدنـسیون دـنا . »  هدرک  بوسنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ار  هاگدـید  نیا  هکناـنچ  تسا  يا  هیارک  عاـتم  کـی  وا  افرـص  هکلب  درب ، یم 

هلابح رد  دـیاب  نز  هکنیا  دـشاب و  هرکاب  رتخد  رگا  ردـپ  نذا  رهم و  نییعت  نیفرط و  تیاضر  لوبق و  باجیا و  مئاد  حاکن  رد  هکیروطناـمه 
دوجو طیارـش  نیا  مامت  زین  هعتم  ای  عطقنم  حاکن  رد  تسا ،  دقع  تحـص  طرـش  دـشابن ،  تافو  ای  قالط  هدـع  لاح  رد  رگید و  درم  حاکن 

زین تنـس  لـها  ياـهقف  نیب  رد  بجاو و  هن  تسا  بحتـسم  تشذـگ  هکناـنچ  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  بهذـم  رد  نتفرگ  دـهاش  اـما  دراد ، 
دهاش نودب  دقع  زاوج  زین  لبنح  نب  دمحا  زا  دنادیم  حیحـص  دهاش  نودب  ار  حاکن  دقع  کلام  تسین و  یعامجا  رما  کی  داهـشا  بوجو 

 . دنا هدرک  يراج  ار  حاکن  دقع  دهاش  نودب  اهنیا  ریغ  ریبز و  نبا  یلع و  نب  نسح  رمع و  نبا  هک  دـننکیم  تیاور  هکنانچ  تسا  هدـش  لقن 
ثراوت هلئسم  تسا .  یملع  دعاوق  فالخ  نآ  هب  لالدتسا  دامتعا و  لباق  ریغ  فیعض و  دنس  رظن  زا  درک  هراشا  نآ  هب  رتکد  هک  یتیاور  اما 

هیباتک نز  ناملـسم و  درم  نیب  هکنانچ  دورب  نیب  زا  تیجوز  لـصا  دـش ،  یفتنم  ياـج  رد  رگا  هک  تسین  تیجوز  کـفنیال  مزاول  ءزج  مه 
هقفن ثراوت و  طرـش  نیجوز   ، هعتم دقع  نیح  رد  رگا  نیا  رب  هوالع  درب  یمن  ثرا  دوخ  ناملـسم  رهوش  زا  هیباتک  دوش  عقاو  یجاودزا  رگا 

قسف و ره  هکنیا  ات  هدرک  زاب  شابوا  نادرم  نانز و  يارب  ار  هار  هغیص  - 7 رتکد « :  تسا .  مارح  نآ  زا  فلخت  دوشیم و  مزال  طرش  دنیامن ، 
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هدوبن تعیرش  هب  مزتلم  هک  یناسک  الوا  هدنسیون :  تسا .» هتفر  جارات  هب  نارادنید  نید و  يوربآ  هجیتن  رد  هک  دننابـسچب  نید  هب  ار  یهانگ 
رهوش نز و  هکنیا  هناهبب  يراکدب  نز  درم و  تسا  نکمم  ایناث  مارح .  ای  دشاب  لالح  هغیص  هچ  دنوشیم  هانگ  بکترم  دنـشاب ،  هانگ  لها  و 

دانـسا و دـشاب و  هدرک  رارف  دوخ  یلبق  رهوش  دزن  زا  نز  تسا  نکمم  یتـح  دـنزادرپب و  دوـخ  يداـع  یگدـنز  هب  مدرم  نیب  دنتـسه  یمئاد 
ار مئاد  حاکن  هدسفم ،  نیا  رطاخب  شنارای  رتکد و  دیاب  سپ  دنتسه  یعقاو  رهوشو  نز  اهنآ  دنک  تباث  هک  دنشاب  هدرک  لعج  مه  یکرادم 
رد یتح  ینمو و  رعـشم  رد  هرجف  هقـسف و  زا  يرایـسب  هک  دنا  هدید  دنا  هدش  فرـشم  هک  یناسک  جح  لصف  رد  اثلاث  دننک .  مالعا  مارح  زین 
زا هک  يدارفا  فاوط ،  لاـح  رد  نینچ  مه  و  هریغ .....  دنناپـسچ و  یم  ناـنز  هب  ار  دوخ  هک  ینادرم  دـنوشیم ،  قسف  بکترم  فاوـط  لاـح 

یمن رداـص  نتفر  جـح  تمرح  هب  مکح  شناراـی  رتکد و  ارچ  سپ  دـندزدیم ،  ار  نارگید  ياـهلوپ  هدومن و  هدافتـسا  ءوس  تیعمج  ترثک 
هغیص لیلد  نیمه  هب  درب ، یپ  ناوتیم  هغیص  یقالخاو  یعامتجاو  ینید  دسافم  تارـضم و  هب  میدرک  رکذ  هچنآ  لالخ  زا  رتکد « :  دننک . ؟ 

نینمؤملا ریما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هکنیا  تلع  دـش ، یمن  مارح  دوب  یم  یتحلـصم  ریخ و  نآرد  رگا  تسا ،  هدـیدرگ  مارح 
عبات یعرـش  ماکحا  هدنـسیون :  دروخ . »  یم  مشچب  نآ  رد  اراکـشآ  هک  تسا  یتارـضم  دسافم و  نیمه  دـنا  هدرک  مارح  ارنآ  مالـسلا  هیلع 
یلص ادخ  لوسر  صخش  هب  قوف  بلاطم  نایب  اب  رتکد  یهگناو  دوش .  یم  قلخ  شناتـسدمه  رتکد و  نهذ  رد  هک  هچنآ  عبات  هن  تسا  لیلد 
هکلب درادـن و  دوجو  تنـس  لها  نیب  ادـخ  لوسر  نامز  زا  یتدـم  رد  هعتم  تیلح  رد  یکـش  اریز  تسا  هدرک  نیهوت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

زین نآ  تیلح  تدـم  تاقوا  یـضعب  تسا و  هدـش  مارح  لالح و  راب  نیدـنچ  دـناسریم  هک  دـنکیم  ناونع  دوخ  حیحـص  رد  ار  یباـب  ملـسم 
هزاجا مدرمب  هدوب و  هدومن  لالح  تسا  هتـشاد  دـسافم  همه  نیا  هک  ار  يزیچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ایآ   ، تسا هدوب  ینـالوط 

يارب هک  میراو  دـیما  میداد و  باوج  کـی  کـی  درک ،  حرطم  هعتم  دـسافم  ناوـنع  هب  رتـکد  هک  ار  هچنآ  ماـمت  انمـض  تسا . ؟  هداد  ارنآ 
میرحترد نینمؤملا  ریما  هدومرف  هراب  رد  هک  مدیسرپ  یئوخ  مامازا  لیلد } یب  لیوأت   : » } رتکد دشاب .  هدش  حضاو  بلطم  زیزع  ناگدنناوخ 

دارم زور  نامه  رد  میرحت  ینعی  دراد  یصاصتخا  هبنج  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  شیامرف  دنتفگ " :  دییامرف ؟  یم  هچ  ربیخ  زور  رد  هعتم 
دهع رد  ایآ  دهاش  نودب  جاودزا  ینعی  دییامرف ؟ یم  هچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  هراب  رد  هک  مدیـسرپ  و  ! " مئاد .  میرحت  هن  تسا 
نیا رب  اهقف  همه  تسا  هدوب  هیقت  يور  زا  دنداد  هدننک  لاؤس  هب  ناشیا  هکیباوج  دندومرف " :  تسا ؟  هدوب  جـئار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
هعتم میرحت  تیاور  اریز  تسا  غورد  دهدیم  تبسن  یئوخ  ياقآ  موحرم  هب  رتکد  هک  ار  یبلطم  ود  ره  هدنـسیون :  " دنراد . »  رظن  قافتا  رما 
هیقت مه  مود  تیاور  رد  تسا .  رابتعا  دقاف  هکلب  درادن ،  لیوأت  هیجوت و  هب  زاین  دوب  فیعـض  یتقو  تسا و  فیعـض  شدنـس  ربیخ  زور  رد 
دهاش رگا  هک  دنیوگیم  لئاس  هب  نشور  حیرص و  مالـسلا  هیلع  ماما  هکلب  دنا  هدومرف  نینچ  هیقت  يور  زا  ماما  دیامرفب  ناشیا  ات  درادن  ینعم 

هعتم رتکد « :  دنـشاب .  هتـشاد  رظن  قافتا  نآ  رد  اهقف  هکنیا  رب  دسر  هچ  ات  دهدیمن  هیقت  لامتحا  اجنیا  یهیقف  چیه  تسا و  زیاج  دقع  دوبن ، 
تشوگ یـسک  هک  هدشن  هدینـش  زور  نامه  زا  اذل  دش  مارح  هشیمه  يارب  ربیخ  زور  زا  غالا  تشوگ  و  هدش ،  مارح  غالا  تشوگاب  نامزمه 
یفرعم هعیـش  ار  دوخ  هک  وا  تساج ،  نیمه  رتکد  ياهـشزغل  زا  یکی  هدنـسیون :  دوب . »  دـهاوخ  مارح  مه  تمایق  اـت  دـشاب و  هدروخ  غـالا 

هعتم و تمرح  رب  تلالد  هک  یتیاور  و  دـشاب ،  مارح  هکنیا  هن  تسا  هورکم  شندروخ  عیـشت  بهذـم  رد  غالا  تشوگ  هک  دـنادیمن  دـنکیم 
کی هرطاخ   : » } رتکد دوش .  یمن  تباث  يزیچ  مه  فیعض  تیاور  اب  تسا و  فیعض  دنـس  ثیح  زا  میتفگ  هکنانچ  دنک  یم  غالا  تشوگ 

زا هدرک و  هغیص  وا  اب  شیپ  لاس  تسیب   " دیـس ....... ياقآ  تفگیم : تساوخ  رظن  نم  زا  دوب  هدمآ  شیپ  شیارب  هک  یفاقتا  زا  ینز  مناخ }
نآ رد  نوچ  تسوا  زا  رتخد  نیا  هک  دروخ  مسق  دوش ،  یم  دـلوتم  يرتخد  وا  اب  اـقآ  یجاـح  هغیـص  زا  دـعب  یتدـم  تسا ، هدـش  هلماـح  وا 
هک دـنک  یم  ساسحا  شردام  يزور  ددرگیم  غلابو  دوش  یم  گرزب  رتخد  هک  دـعب  اهلاس  تسا ، هدرکن  هغیـص  وا  اب  يرگید  سک  اـهزور 

هدش هدز  تهب  ردام  تسا ،  هدش  هلماح  وا  زا  و  هدرک !  هغیص  وا  اب  دیس ....... ! ياقآ  دیوگ  یم  دسرپ  یم  ار  تلع  یتقو  تسا  هلماح  رتخد 
هغیـص وا  اب  شردپ  هنوگچ  هک  دوب  هدش  جیگ  رتشیب  وا  تفگزاب ، شرتخد  يارب  ار  ناتـساد  دنک  هچ  تسناد  یمن  دوب  هتخاب  ار  شـساوحو 

وگغورد مه  رتـکد  تسا و  رتـکد  دوخ  مه  هصق  كردـم  تسا و  بش  کـی  رازه و  ياـه  هصق  هیبـش  هصق  هدنـسییون :  !؟ " تسا . »  هدرک 
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ردـپ هک  دوب  هتفگن  دوخ  رتخد  هب  لوا  زا  نز  نیا  ارچ  دوشیم ،  ادـیپ  رگید  لاؤس  اه  هد  یهگناو  مینک ،  رواب  هنوگچ  اجک و  زا  سپ  تسا ، 
چیه درک و  لقن  طقف  رتکد  يارب  ار  شدوخ  هصق  نز  نآ  ارچ  و  دوب ؟  هدیـسرپن  يزیچ  شردـپ  هراـب  رد  دوخ  رداـم  زا  رتخد  ارچ  و  دراد ؟ 

 . نیبذاکلا یلع  هللا  ۀنعلالأ  هرخالاب  و .  تشاذگن ؟  نایرج  رد  ار  يرگید  سک 

تسا هدش  مارح  هغیص  نآرق  رد  ایآ 

 : » رتکد میزادرپ .  یم  نآ  دقن  یسررب و  هب  یکی  یکی  هک  دنکیم  هعتم  تمرح  هب  لالتسا  ثیدح  دنچ  هیآ و  ود  یکی  هب  رتکد  هدنـسیون : 
دنرادـن یـسرتسد  جاودزا  هب  هک  یناسک  ( " 33: رونلا  ( ) ِِهلْـضَف ْنِم  ُهَّللا  ُمُهَِینُْغی  یَّتَح  ًاحاَِکن  َنوُدِـجَی  ـال  َنیِذَّلا  ِفِفْعَتْـسَْیلَو   :{ ) لوا ءهیآ  }

هک تسا  نیا  جالع  سپ   " دـشخب .  انغ  ار  نانآ  شدوخ  لضف  زا  دـنوادخ  هک  یتقو  اـت  دـنرادهگن  كاـپ  ار  ناـشدوخ  دـننک و  ربص  دـیاب 
هغیـص رگا  دنک ، رـسیم  ار  شجاودزا  طیارـش  دنوادخ  ات  درادـهگن  كاپ  رگید  ياهزیچ  هب  ندرک  هدولآ  زا  ار  شدوخ  دـنک و  ربص  ناسنا 
حاکن لماش  حاکن  هملک  هدنسیون :  دینک . »  هغیـص  دومرف  یم  اراکـشآ  دنکرما  راظتناو  فافعتـسا  هب  هک  دوبن  یموزل  رگید  دوب  یم  لالح 

هعتم هک  داد  حیـضوت  دیاب  هتبلا  دـننک ،  ربص  دـیاب  دـنرادن  تقوم )  هن  مئاد و  هن  جاودزا (  هب  یـسرتسد  هک  یناسک  دوشیم و  تقوم  مئاد و 
يارب دـنک "  رما  راظتنا  فافعتـسا و  هب  هک  دوبن  یموزل  رگید  دوب  یم  لالح  هغیـص  رگا  دـیوگب "  رتکد  ات  تسین  ناسآ  ندروخ  بآ  لثم 
َحِْکنَی ْنَأ  ًـالْوَط  ْمُْکنِم  ْعِطَتْـسَی  ْمـَل  ْنَـمَو  مود ( }: ءهـیآ  رتـکد { « :  تـسین .  مـهارف  شطیارـش  یهاـگ  مـئاد  دـقع  لـثم  مـه  هغیـص  هـکنآ 
َّنِِهلْهَأ ِنْذِِإب  َّنُهوُحِْکناَف  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُکُـضَْعب  ْمُِکناَمیِِإب  ُمَلْعَأ  ُهَّللاَو  ِتاَنِمْؤُْملا  ُمُِکتاَـیَتَف  ْنِم  ْمُُکناَْـمیَأ  ْتَکَلَم  اَـم  ْنِمَف  ِتاَـنِمْؤُْملا  ِتاَنَـصْحُْملا 

یَلَع اَـم  ُفِْصن  َّنِْهیَلَعَف  ٍۀَـشِحاَِفب  َْنیَتَأ  ْنِإَـف  َّنِصْحُأ  اَذِإَـف  ٍناَدْـخَأ  ِتاَذِـخَّتُم  ـالَو  ٍتاَِـحفاَسُم  َْریَغ  ٍتاَنَـصُْحم  ِفوُْرعَْملاـِب  َّنُهَروُجُأ  َّنُهوـُتآَو 
ییاناوت امشزا  سکره  و  ( "25: ءاسنلا  ( ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللاَو  ْمَُکل  ٌْریَخ  اوُِربْصَت  ْنَأَو  ْمُْکنِم  َتَنَْعلا  َیِشَخ  ْنَِمل  َِکلَذ  ِباَذَْعلا  َنِم  ِتاَنَـصْحُْملا 

هب دنوادخو  دـینک  جوادزا  نات  نمؤم  نازینک  زا  ناتیاه  نیمی  کلم  اب  تسا  رتهب  دـنک  جاودزا  نمؤم  دازآ  ینانزاب  هک  دـشاب  هتـشادن  یلام 
ناشیا هب  هدیدنسپ  هجو  هب  ار  ناشیاهرهم  دینک و  جاودزا  نانآ  اب  ناش  تسرپرـس  هزاجا  اب  سپ  دیرگیدکی  زا  همه  تسا  رتاناد  امـش  نامیا 

یتسیاشان راک  بکترم  رگا  دندرک  جاودزا  نوچ  هاگنآ  دنـشابن ، یناهن  ناریگ  تسودو  دنـشاب  راک  دیلپ  ریغ  نانمادکاپ  هکیلاح  رد  دیهدب 
زا یـسک  يارب  نازینک - اب  جاودزا  مکح -  نیا   ، تسا ررقم  دازآ  نانز  رب  هک  تسیتازاجم  فصن  هزادـنا  هب  نانآ  تازاـجم  دـندش  اـنز - - 

سپ  " تسا .  نابرهم  راگزرمآ  دنوادخو  تسا  رتهب  ناتیارب  ندرک  هشیپ  ینمادکاپ - و  ییابیکش -  دسرتب و  هانگ  شیالآ  زا  هک  تسا  امش 
دننک جاودزا  اهزینکاب  هداد  روتـسد  دنرادن  یـسرتسد  جاودزا  هب  تاناکما  دوبمک  تلع  هب  هک  ار  یناسک  شکاپ  مالک  رد  میکح  دـنوادخ 

یطیارش ره  رد  سک  ره  هک  لح  هار  نیرتناسآ  ناونع  هب  اجنیارد  ارچ  دوبیم  لالح  هعتم  رگا  دننک ، ربص  دنتشادن  یـسرتسد  مه  نآ  هب  رگا 
هدمآ دـناسریم ،  ار  هعتم  زاوج  هک  ءاسن  هروس  هیآ 24  زا  دعب  هیآ  نیا  هدنسییون :  دیدرگن . » !؟ حرط  دشاب  هتـشاد  یـسرتسد  نآ  هب  دناوتیم 

دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  لمحت ،  لباق  ریغ  نیگنس و  ياه  هیرهم  لذب  رب  دراد  فقوت  انایحا  دازآ ،  نانز  اب  هعتم  مئاد و  حاکن  نوچ  تسا و 
نانآ اب  جاودزا  درادـن و  مزال  دایز  هنؤم  هک  اریز  دـینک .  جاودزا  نازینک  اب  دوبن ،  دازآ  ياهنز  اب  یتقوم ) اـی  یمئاد   ) جاودزا ناـکما  رگا  : 
ددص رد  هیآ  الصا  هکلب  دوشیمن  هدافتسا  هعتم  حاکن  تمرح  ناونع  چیه  هب  هیآ  نیا  زا  تسا .  رتفرـصم  مک  دازآ  نانز  اب  جاودزا  هب  تبـسن 
نیمه وترپ  رد  دنتـسناد و  یم  یبوخ  هب  ار  تیعقاو  نیا  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  (ع }) قداـص ماـما  يأر   : » } رتکد تسین .  تمرح  ناـیب 

نب هللادبع  دـییامرف :  هظحالم  تسا  نشور  حیرـص و  هعتم  میرحت  رد  ناشتاشیامرف  تاداشرا و  دنتـشاد  نآرق  زا  هک  یقیمع  مهف  تیعقاو و 
 . نادرگم فیثک  نآ  اب  ار  دوخ  سفن  اهب ) کسفن  سّندـُت  ال  دـندومرف ( :  مدیـسرپ  هعتم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  مامازا  دـیوگیم  نانس 

قداص ماما  ارچ  اننید ) ریغب  دقتعا  و   ) دوب یم  نامیا  طرش  تشاد و  یم  تیلضف ! ردقنیا  دوب و  یم  لالح  هعتمرگا   . 318 / 100 راونالا راحب 
اب هطبار  رد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  مه  حیرـص  ریغ  یتح  یلیلد  چـیه  اـم  هدنـسیون :  دـنیامرفب . » ؟  نآ  زا  يریبعت  نینچ  مالـسلا  هیلع 

تفر رکذت  البق  الوا  دش .  دهاوخ  حضاو  یلک  روطب  رتکد  رب  ام  در  لالخ  زا  هتکن  نیا  حیرـص و  لیلد  هب  دـسر  هچ  ات  میرادـن  هعتم  میرحت 
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زا ضامغا  اب  ایناث  دوب .  وا  دوخ  هتخادرپ  هتخاس و  همه  درک  لالدتـسا  اهنآ  هب  رتکد  هک  ار  یتاـیاور  تسین و  ناـمیا  طرـش  ندرک  هعتم  هک 
نآ اب  ار  تسفن  دوشیم "  شیانعم  اهب ) کسفن  سّندـُت  ال  هلمج (  هک  دـیدیمهف  اـجک  زا  مینک ،  یم  لاؤس  مجرتم  رتکد و  زا   ، ثیدـحدنس
. ؟  دـیدرک لـمح  تفاـثک  ینعم  رب  ارنآ  يا  هنیرق  هچ  يور  امـش  دراد و  یفلتخم  لامعتـسا  دراوم  سند )  هملک (  نوچ  نادرگم "  فیثـک 

 : دیوگیم اریز  تسا ،  مدرم  یئوگدب  دنک :  یم  رکذ  هدام  نیمه  لیذ  برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا  هکنانچ  سند )  ) لامعتـسا دراوم  زا  یکی 
تمالم دروم  نآ  ببـسب  دـهد و  ماجنا  يراک  هک  ینامز  تسا  هدرب  ار  شدوخ  يوربآ  ناسنا  هنیـشی " ) ام  لـعف  اذا  هضرع  لـجرلا  سّند  ) 

درک و یم  تازاجم  ارنآ  لماع  تسناد و  یم  مارح  ار  هعتم  یسابع  تموکح  مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  نوچ  و  دریگ .  رارق  مدرم 
ار وا  ترـضح  دنتـسناد ،  یم  هانگ  دوخ  بهذم  قبط  ار  وا  راک  نیا  نوچ  دندرک  یم  شنزرـس  ار  لماع  زین  دندوبن  هعیـش  ارثکا  هک  یمدرم 

میهدب مه  لامتحا  ار  ینعم  نیا  ام  هکنیمه  و   ، دریگ رارق  اهنآ  تساوخ  زاب  دروم  دوش و  هملظ  راتفرگ  ببـس  نیا  هب  ادابم  ات  درادیم  رذحرب 
نایب ارنآ  ندوب  مارح  مکح  تحارص  اب  هکلب  دندرکن  افتکا  زین  نیا  هب  ترـضح  رتکد « :  دوشیم .  طقاس  لصا  زا  ثیدح  هب  لالدتـسا  رگید 
هدش مارح  امشرب  هعتم  اقیقحت  ۀعتملا " ) مکیلع  تمرح  دق  دندومرف ( : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ  هک  تسا  تیاور  رامع  زا  دندومرف : 
طلغ زین  ارنآ  سردآ  تسا ،  هدومن  يراک  تسد  ار  یتیاور  اـجره  رتکد  هدنـسیون :  ۀیعشلا 14/450 . »  لئاسو   ، یفاک 2/48 عورف   " تسا 

راکـشآ مه  رتکد  غورد  ددرگن و  نآ  لابند  هجیتن  رد  دیاین و  تسد  هب  ناسآ  دنک ،  ادیپ  ار  تیاور  تساوخ  رگا  هدـنناوخ  ات  تسا  هتـشون 
مه تیاور  نآ و  عورف  هن  تسا  نید  لوـصا  هب  طوـبرم  هک  مود  دـلج  هـن  تـسا  ردو ص 467  مجنپ  دـلج  یفاـک  رد  قوف  تیاور  دوـشن . 
ةدع مینک ( :  یم  لقن  ار  تیاور  نآ  مامت  کنیا  تسا و  هدشن  هعتم  تمرح  زا  ثحب  نآ  رد  زگره  هکلب  تسین  دنکیم  لقن  رتکد  هکنانچنآ 

هللادبعوبأ لاق  لاق : رامع  نع  نیکسم ، نب  مکحلا  نع  اعیمج ، نیسحلا  نب  دمحمو  طابسأ ، نب  یلع  نع  دایز ، نب  لهـس  نع  انباحـصأ ، نم 
: لاقیف اذخؤت ، نأ  فاخأف  یلع  لوخدلا  نارثکت  امکنال  ۀنیدملاب  امتمدام  یلبق  نم  ۀعتملا  امکیلع  تمرح  دق  دـلاخ : نب  نامیلـسلو  یل  (ع )
رب ار  هعتم  مدوخ  فرط  زا  نم  دندومرف :  دلاخ  نب  نامیلـس  نم و  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  یم  رامع  رفعج " ). باحـصأ  ءالؤه 

تفر و ام  اب  دایز  امـش  نوچ  دینک ) هعتم  دیتسه  هنیدم  رد  یتقو  ات  دیرادن  هزاجا   ) منک یم  مارح  دیتسه  هنیدـم  رد  هک  یمادام  رفن  ود  امش 
تقو تموکح  رظن  زا  نوچ  ینعی  دنـشابیم "  رفعج  باحـصا  زا  اهنیا  هک  دنیوگب  هاگنآ  دیوش و  ریگتـسد  هک  مسرتیم  نم  دـینکیم و  دـمآ 

تمرح هب (  ار  رفن "  ود  امـش  رب  مدرک  مارح  امکیلع " )  تمرح  هدـمآ (  رتکد  اـما  دـینکن .  تسرد  رـس  درد  نم  يارب  امـش  تسا ،  مارح 
هتساوخ فیرحت ،  سیلدت و  اب  مهنآ  تیاور  مامت  لقن  نودب  هاتوک  هلمج  نیمه  لقن  اب  هداد و  رییغت  تسا "  هدش  مارح  امش  رب  مکیلع " ) 

باحصا دنادیم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  اریز  دنکیم ،  هعتم  تیلح  رب  تلالد  تیاور  سپ  دناشنب .  قح  ياجب  ار  لطاب  دناشوپب و  ار  عقاو  تسا 
يارب ادابم  ات  دـیامرفیم  عنم  دنتـسه  هنیدـم  رد  هک  یتقو  ات  ار  رفن  ود  نآ  طقف  دـنکیمن و  یهن  لماک  روطب  نآ  زا  ار  اهنآ  دـننکیم و  هعتم  وا 
نایوار هلمج  زا  هک  نیکسم  نب  مکح  دایز و  نب  لهس  رطاخب  تیاور  انمض  دننک .  تسرد  يراتفرگ  تقو  تموکح  تهج  زا  ماما  ای  دوخ 

یم شنزرس  هراومه  ار  ناشدوخ  باحـصا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نآرب  هوالع  رتکد « :  تسا .  دامتعا  لباق  ریغ  فیعـض و  دنـشابیم  نآ 
يروآ مرش  ناهنپ و  ياج  رد  هک  دشک  یمن  تلاجخ  امـش  زا  یکی  ایآ  دندومرف " :  یم  اذل  دنتـشاد  یم  رذح  رب  ندرک  هغیـص  زاو  دندرک 
لئاسو یفاک 2/44 . عورف  دوش " !؟ هتـشاذگ  شراک  وکین  حـلاص و  ناراـی  ناردارب و  باـسح  هب  وا  دنـسپان  رادرک  نیا  هاـگنآ  دوش  هدـید 

مجنپ دـلج  رد  درادـن و  دوجو  لـئاسو  رد  هن  یفاـک و  رد  هن  رتکد  سردآ  رد  هکنآ  نمـض  زین  تیاور  نیا  هدنـسیون :   « . 450 ۀعیشلا 14 /
رمع نب  لـضفملا  نع  نانـس ، نبا  نع  داـمح ، یبأ  نب  حـلاص  نع  دـمحم ، نب  یلع   : ) تسا رارق  نـیا  زا  تـسا  هدـش  لـقن  ص 453  یفاک 

هناوخإ یحلاص  یلع  کلذ  لمحیف  ةروعلا  عضوم  یف  يری  نأ  مکدحأ  ییحتـسی  امأ  اهوعد  ۀـعتملا : یف  لوقی  ع )  ) هللادـبع ابأ  تعمـس  : لاق
یمن ایح  ایآ  ار  هعتم  دینک  اهر  دومرف " :  هعتم  اب  هطبار  رد  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  یم  رمع  نب  لضفم  هباحـصأو " )
ددرگ دوخ  ناتسود  ناردارب و  دوخ و  رب  ندرک  دراو  ررض  ببس  دننک و  شنزرس  ار  وا  مدرم  دوش و  هدید  ییاج  رد  هک  امش  زا  یکی  دنک 
دیاب ترضح  دوب ،  مارح  هعتم  رگا  ایناث  تسا .  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  فیعض و  نآ  نایوار  نیب  رد  نانس  نبا  دوجو  رطاخب  تیاور  الوا  "  . 
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ماما اثلاث  تسا . ؟  مارح  هک  دـندوب  هدـیمهفن  تقو  نآ  ات  اهنآ  روطچ  یهگنا  دـیوشن و  نآ  بکترم  تسا  مارح  راـک  نیا  دومرفیم  اـهنآ  هب 
یم تسرد  رس  درد  نات  يارب  ینعی  دوش  یم  امش  شنزرـس  تمالم و  بجوم  هک  اریز  دینک  اهر  ار  راکنیا  دیامرفیم :  اهنآ  هب  مالـسلا  هیلع 
تقو ياه  تموکح  طسوت  هنیدم  رد  اصوصخم  نامزنآ و  رد  اعبار  درادن .  یلاکـشا  تشادن  يرـس  درد  رگا  تسنیا ،  نآ  موهفم  هک  دنک 

رازآ و دروم  ار  شناتسود  یتح  دندرک و  یم  شروهشم  نیفلاخم  نیب  دندرکیم و  تازاجم  ار  لماع  دش و  یم  یقلت  انز  عونمم و  راک  نیا 
({ (ع اضر ماما  يأر   : » } رتکد دننک .  كرت  اهیراتفرگ  نیا  رطاخب  ار  ندرک  هعتم  دومرف :  یم  اهنآ  هب  ترـضح  اذـل  دـندادیم و  رارق  تیذا 

ار وت   ( " اهنع هللا  كانغأ  دـق  كاذو ؟  تنأ  ام   : ) دـنداد باوج  دیـسرپ  هعتم  هرابرد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  نیطقی  نب  یلع  هک  یماگنه 
ار مدرم  دنوادخ  يرآ  ۀیعشلا 14/449 .  لئاسو  یفاک 2/43 ، عورف  تسا " هدرک  زاین  یب  نآ  زا  ار  وت  دنوادخ  تسا  يراکورـس  هچ  هعتماب 
دوب و یم  لالح  رگا  دشاب ،  هدرک  هغیص  ع )  ) تیب لها  زا  ینز  اب  یسک  هک  هدشن  تباث  اذل  تسا ،  هدرکزاین  یب  هعتم  زا  یعرـش  جاودزا  اب 
رد اج  ره  هک  تسا  هدیمهفن  زونه  هلاس  ای 200  دهتجم 90  هدنسیون :  دندرکیم . »  ار  راکنیا  امتح  اهنآ  تشادیم  باوثو ! تلیـضف !  ردقنیا 
رد هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  هن  تسا  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  دارم  دوش  رکذ  قلطم  روطب  نسحلاوبا )  ) هملک تاـیاور 
هک تسا  هدیمهفن  زونه  هدناوخ  هقف  سرد  لاس  هکیسک 70  یلو  دشاب  هدش  رکذ  مه  یسوم )  ) مظاک ماما  كرابم  مان  هینک  زا  سپ  تیاور 
هک ار  تیاور  زا  تمـسق  نآ  تیاور ،  ندرک  یچیق  اب  یهگنا  و  امهیلع ،  هللا  مالـس  اضر  اما  هن  تسا  مظاک  ماما  یـسوم ) نسحلابا   ) زا دارم 
دلج رد  تیاور  انمـض  دـنک .  لالتـسا  هعتم  تمرح  رب  دـناوتب  هدروآ  هک  يرادـقم  هب  ات  تسا  هدرواین  دراد  هعتم  تیلح  رب  حیرـص  تلـالد 
هدـش لـقن  یفاـک  رد  هک  روطنآ  تیاور  اـما  تسا .  نید  لوصا  تاـیاور  هب  طوبرم  هک  مود  دـلج  رد  هن  هدـش  لـقن  یفاـک ص 452  مجنپ 
تنأ امو  لاقف : ۀـعتملا  نع  ع )  ) یـسوم نسحلا  ابأ  تلأـس  لاـق : نیطقی  نب  یلع  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نب  یلع   ) تسنیا

الإ هبیطی  لهو  لاقف : دادزتو ؟ اهدـیزن  تلقف : ع ،)  ) یلع باتک  یف  یه  لاقف : اهملعأ ، نأ  تدرأ  امنإ  تلق : اـهنع ، هللا  كاـنغأ  دـقف  كاذو 
راـکچ هعتم  اـب  ارت  دوـمرف :  مدیـسرپ  هعتم  هراـب  رد  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا  دـیوگیم : دیـشرلا ) نوراـه  ریزو   ) نیطقی نب  یلع  ( " كاذ

مالـسلا هیلع  یلع  باتک  رد  هعتم  تیلح  دومرف :  منادـب ،  ارنآ  مکح  مهاوخیم  مدرک  ضرع  نآ ،  زا  تسا  هدـینادرگ  زاـین  یب  ارت  دـنوادخ 
زا رتـکد  ـالاح  " تسا .  نیمه  هب  هعتم  یبوخ  دومرف :  دـنک ؟  داـیز  ار  تدـم  زین  نز  هک  منک  داـیز  ار  رهم  مناوتیم  متفگ :  تسا ،  روکذـم 

هدرک زاین  یب  نآ  زا  ارت  دنوادخ  اهنع " ) هللا  كانغا  دـقف   ) هلمج هب  وا  رظن  رگا  دـنک ؟  تباث  ار  هعتم  تمرح  دـهاوخیم  تیاور  نیا  ياجک 
 ، راکچ مود  نز  اب  ارت  هک  مییوگب  میناوتیم  زین  دنک  جاودزا  مود  نز  اب  دهاوخیم  دراد و  نز  کی  هک  یـسک  هب  ار  هلمج  نیا  دـشاب  تسا " 

. دـشاب مارح  زین  مراهچ  موس و  مود و  نز  نتفرگ  رتکد  رظن  هب  دـیاب  سپ  تسا ،  هدرک  زاین  یب  یمود  زا  نز  کـی  نتـشاد  اـب  ارت  دـنوادخ 
هعیـش وت  هک  دـناد  یمن  وا  يراد و  ار  نوراه  ترازو  تمـس  نوچ   ) یتسه هیقت  لاح  رد  نوچ  وت  هک  دـیامرفب  دـهاوخ  یم  ترـضح  هکلب 
نازینک مه  يراد و  ددعتم  یمئاد  ياهنز  مه  يراد  هک  یتنکم  ترازو و  ماقم  اب  مه  وت  تسا و  مارح  هعتم  تنس  لها  بهذم  رد  و  یتسه )
نایعیـش يوش و  وا  تبوقع  باذع و  راتفرگ  دنک و  لزع  تماقم  زا  ارت  دوش و  وت  ندوب  هعیـش  هجوتم  نوراه  هک  نکن  يراک  سپ  فلتخم 

هدرک هغیـص  ع )  ) تیب لها  زا  ینز  اب  یـسک  هدشن  تباث  هکنیا "  اما  دنهدب .  تسد  زا  تموکح  هاگتـسد  رد  ار  دوخ  یعفادـم  یماح و  مه 
شفالخ هکلب   ) هدـشن تباث  هکنیا  نآ  تسا و  هداـس  رایـسب  شباوج   ، تسا هتفرگ  هعتم  ندوب  مارح  رب  لـیلد  ار  بلطم  نیا  رتکد  دـشاب " و 

 ، دشاب هدرک  مئاد  جاودزا  چولب و .....  کی  ای  نوتشپ  کی  ای  یئاقیرفآ  هایس  کی  اب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانز  زا  یکی  هک  تسا ) تباث 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هک  میراد  نیقی  مسق  نیمه  تسا و  مارح  نادرم  نیا  لثم  اب  ناملـسم  نز  کی  جاودزا  هک  دهد  اوتف  رتکد  دیاب  سپ 

نیچ لها  ناملسم  نز  کیاب  ناملسم  درم  جاودزا  شنارای  رتکد و  رظن  هب  دیاب  سپ  دوب  هدرکن  جاودزا  نیچ  زا  یناملسم  نز  اب  ملس  هلآ و 
کتانبو و كءاسن  ّنأ  كّرـسیأ  تفگ ( :  مالـسلا - هیلع  رقاب - ماما  هب  ریمع  نب  هللا  دبع  یتقو  ع })  ) رقاب ماما  يأر   : » } رتکد دـشاب .  مارح 

یم لاحـشوخ  ایآ  همع " ) تانب  هءاسن و  رکذ  نیح  مالـسلا - هیلع  رفعجوبا - هنع  ضرعأف  نعتمتی - يا  ؟  – نلعفی کمع  تانبو  کـتاوخأ 
دندینش ار  نیا  یتقو  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دننک ، هعتم  ینعی  دننکب !؟ ار  راکنیا  تیومع  نارتخد  نارهاوخو و  نارتخد  نارسمه و  هک  يوش 
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بیذهت متفه  و   ) یفاک ص 449 مجنپ  دلج  رد  تیاور  هدنسیون :   « . 186 بیذهت 2 / یفاک 2/42، عورف  دندنادرگرب "  ار  ناش  دوخ  هرهچ 
یثیللا ریمع  نب  هللادـبع  ءاج  لاق : ةرارز  نع  ۀـنیذا ، نبرمع  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  یلع   : ) تسا هدـش  لـقن  نینچ  نیا  ص 250 )

موی یلإ  لالح  یهف  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) هیبن ناسل  یلعو  هباتک  یف  هللا  اهلحأ  لاقف : ءاسنلا ؟ ۀعتم  یف  لوقتام  هل : لاقف  ع )  ) رفعج یبأ  یلإ 
لحت نأ  کلذ  نم  هللااب  كذیعا  ینإ  لاق : لعف ، ناک  نإو  لاقف  اهنع !؟ یهنو  رمع  اهمرح  دـق  واذـه  لوقی  کلثم  رفعج  ابأ  ای  لاقف : ۀـمایقلا 

لاق ام  لوقلا  نأ  کنعالا  ملهف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لوق  یلع  انأو  کبحاص  لوق  یلع  تنأـف  هل : لاـقف  لاـق : رمع ، همرح  اـئیش 
کتاوخأو کتانبو  كءاسن  نأ  كرسی  لاقف : ریمع  نبا  هللادبع  لبقأف  لاق : کبحاص ، لاق  ام  لطابلا  نأو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

تمدـخ یثیل  رمع  نب  هللادـبع  دـیوگ :  یم  هرارز  همع " ) تانبو  ءاسن ه  رکذ  نیح  ع )  ) رفعجوبأ هنع  ضرعأف  لاق : نلعفی ، کـمع  تاـنبو 
طسوت هدومن و  لالح  نآرق  رد  ارنآ  دنوادخ  دومرف :  ترـضحنآ  تسیچ ؟  هعتم  اب  هطبار  رد  امـش  رظن  تفگ : هدمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

زا درک و  مارح  ارنآ  رمع  هکیلاح  رد  دـنکیم  تیلح  هب  مکح  وت  لثم  یـصخش  ایآ  رفعجوبا  يا  تفگ :  تسا  هدرک  غالبا  مدرم  هب  شربمایپ 
هک ار  يزیچ  ینک  لالح  هکنیا  زا  ادـخب  مهدـیم  هاـنپ  ارت  تفگ :  دـشاب ،  هدرک  یهن  نآ  زا  رمع  هچرگا  دومرف :  ترـضح  دومن ،  یهن  نآ 
هک ینادـب  دـیاب  منکیمن و  یچیپرـس  ادـخ  لوسر  هتفگ  زا  نم  اما  نک  لوبق  ار  رمع  یهن  نامه  وت  دومرف :  ترـضح  تسا  هدرک  مارح  رمع 
وت يارب  اـیآ  تفگ :  هدوـمن  ترـضحنآ  بناـجب  ار  شیور  هللادـبع  سپ  تـسا  لـطاب  رمع  مـیرحت  تسادـخ و  لوـسر  راـتفگ  ناـمه  قـح 
وا زا  نخـس ،  نیا  ندینـش  زا  سپ  ترـضح  دـنهد ،  ماجنا  ار  راک  نیا  تیومع  نارتخد  نارهاوخ و  نارتخد و  ناـنز و  هک  تسا  دـنیاشوخ 

مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  روکذـم  صخـش  الوا  هک :  دوشیم  مولعم  تیاور  نیا  رد  تقد  اـب  " دـینادرگ .  رب  وا  زا  ار  شیور  هدومن و  ضارعا 
مدقم رگید  سکره  رب  ربمایپ  راتفگ  دیامرف :  یم  ترـضح  هکنآ  زا  سپ  دنادن و  لالح  ار  هعتم  هدرک  يوریپ  رمع  میرحت  زا  هک  دـهاوخیم 

توکـس امالـس ) اولاق  نولهاجلا  مهبطاخ  اذاو   ) همیرک هیآ  نیا  هب  هجوت  اب  مه  ماما  دروآ ،  یم  ناـبز  رب  ار  نخـس  نآ  هناـبدا  یب  وا  تسا ، 
یم ترـضح  نوچ  تسا  هدش  حرطم  هعتم  تیلح  هلئـسم  تیاور  نیمه  دوخ  رد  ایناث  دـننکیم .  ضارعا  وا  زا  يراوگرزب  تمارکاب و  هدومن 
لها اروف  تشاد ،  لوبق  ار  يزیچ  هکره  هک  تسین  نیا  ندوب  لالح  ینعم  اثلاث  تسا .  هدومن  غالبا  شلوسر  لالح و  ارنآ  دنوادخ  دیامرف : 
هعتم تنـس  لها  رظن  قبط  ادخ  لوسر  هک  ینارود  رد  دیـسرپ :  رتکد  زا  دوشیم  اعبار  دـنک .  روبجم  راکنآ  ماجنا  رب  ار  نارگید  ای  دوخ  تیب 

هن رگا  درادن و  تابثا  لیلد  دشاب  یلب  باوج  رگا  دندرک ؟  هغیـص  وا  هداوناخ  ياضعا  زا  یـسک  ای  ترـضحنآ  دوخ  ایآ  دـندرک ،  لالح  ار 
دهد و قالط  ار  شنز  یـسک  رگا  مالـسا  رد  اسماخ  دودحم .  نامز  نامه  رد  ولو  تسا  لالح  هعتم  دندومرف  نارگید  يارب  ارچ  سپ  دشاب 

قالط ار  دوخ  ياهنز  ای  نز  شنارکفمه  رتکد و  ارچ  سپ  دـنا ،  هدرکن  یتسردان  راک  مادـک  چـیه  دـنک  راـیتخا  رگید  رهوش  دورب  نز  نآ 
دنک نآ  ماجنا  هب  مزلم  ار  دوخ  لباقم  فرط  دناوتیم  يدرف  دوش و  دیاب  هک  هچنآ  هصالخ  و  دـنیامن .  جاودزا  اهنآ  اب  نارگید  ات  دـنهد  یمن 

 . سب تسا و  تابجاو 

؟  تسیچ لاکشا 

؟ هتیراج جرف  هیخأل  ّلحی  لجرلا   : ) دـش هدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  دـنک  یم  تیاور  یـسوط  الثم  میناوخب } ثیدـح   : » } رتکد
 ، درادن یلاکشا  هلب ،  دومرف  دنک ؟ لالح  شردارب  يارب  ار  شزینک  جرف  یسک  تسا  نکمم  ایآ  اهنم " ) هل  لحأ  ام  هل  هب ، سأب  معن ال  لاق :

یـسک رگا  تنـس  لها  هقف  رد  ایآ  هدنـسیون :  راصبتـسالا 3/136 . »  تسا "  لـالح  زین  شردارب  يارب  هدوـب  لـالح  نآ  زا  وا  يارب  هـچ  ره 
لالح شورف  زا  لبق  عیاب  يارب  هک  یتافرـصت  مامت  شورف  زا  سپ  ایآو  ریخ . ؟  ای  دشورفب  يرگید  هب  ار  وا  دـناوت  یم  دـشاب  هتـشاد  يزینک 
لـالح دوخ  بحاـص  يارب  زینک  هک  تسین  یکـش  ياـج  تسا و  تبثم  باوج  لاؤس  ود  ره  رد  ریخاـی . ؟  دوشیم  لـالح  يرتشم  يارب  دوب 

هب تسا  شـشخب  هبه و  مه  اه  هار  زا  یکی  تسا ،  عیب  رگید  صخـش  هب  یـصخش  زا  لام  ای  كولمم  لاقتنا  ياه  هار  زا  یکی  هکنانچ  تسا 
قوف تیاور  رد  تسا .  زیاج  وا  يارب  کلم  رد  فرصت  دوش و  یم  وا  کلم  زینک  دیشخب ،  يرگید  هب  ار  شزینک  یـسک  رگا  هک  ینعم  نیا 
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زا یـسوط  ینیلک و  رتـکد « :  دـنک .  هبه  شنمؤـم  ردارب  هب  ار  شزینک  دـناوتیم  ناـسنا  ینعی  سب ،  تسا و  هدـش  هراـشا  هتکن  نیمه  هب  مـه 
بیـصتو کمدخت  ۀیراجلا  هذه  ذخ  دمحمای   : ) دندومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : هک  دننک  یم  تیاور  براضم  نب  دـمحم 

تقوره ! ینکیم اضرا  وا  اب  ار  دوخ  مه  دـنک و  یمارت  تمدـخ  مه  دـشابوت  رایتخا  رد  زینک  نیا  ینعی  اـنیلا " ) اـهددراف  تجرخ  اذاـف  اـهنم ،
مالسلا هیلع  ماما  هک  تسنیا  تیاور  زا  دافتسم  هدنـسیون :  راصبتسا 3/136 . »   200 یفاک 2 / عورف  نادرگرب " ! اـم  هب  ار  وا  يورب  یتساوخ 

ای رتکد  رگا  تسا و  هدشن  نآ  هب  يا  هراشا  تیاور  رد  دـنک ،  اضرا  ار  وا  هکنیا  اما  دـهد  ماجنا  ار  وا  تمدـخ  ات  دراپـس  یم  وا  هب  ار  يزینک 
هدـئاف ظح و  نیا  هک  تسا  هدـئاف  ظح و  نآ  زا  دارم  هک  میئوگیم  باوج  رد  دـنریگب  دوخ  رظن  يارب  لیلد  ار  اـهنم ) بیـصت   ) هملک مجرتم 

هک رتکد  ياه  یئوگ  هوای  لقن  هب  يزاین  رگید  دـش  حـضاو  تیاور  ود  نیا  ینعم  نوچ  دـباییم .  ققحت  زینک  نآ  ندرک  تمدـخ  زا  وا  يارب 
یبرع و نتم  رد  رتکد  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا  تسین .  نآ  دـقن  یـسر و  رب  تسا و  ساسا  یب  هیاپ و  یب  همه  هتفگ و  تیاور  ود  نیا  لیذ  رد 

دوخ نآ  همجرت  زا  هتـسنادیم ،  غورد  ارنآ  مه  مجرتم  نوچ  هک  تسا  هدومن  دراو  هعیـش  هب  یتشز  اوراـن و  رایـسب  تمهت  تمـسق  نیمه  رد 
رگا دنهدیم و  تناما  هیراع و  رگیدمه  هب  ار  دوخ  نانز  نایعیـش  هک  تسنیا  دـیوگیم  اجنآ  رد  رتکد  هک  هچنآ  هصالخ  تسا ،  هدرک  يراد 

هک لیبق  نیا  زا  یبلاطم  تسا و  نامهم  رایتخا  رد  هناخ  بحاص  نز  دـشاب ،  اهنآ  هناـخ  رد  هک  يزور  دـنچ  ره  دـیایب ،  اـهنآ  يارب  یناـمهم 
نینچ الا  تسا و  هدرک  یگدنز  رهش  کی  رد  نایعیش  اب  یتح  هن  هدوب و  هعیـش  البق  هن  وا  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاملک  نیمه  زا  میئوگب  دیاب 

هتـسناوتن هتـشاد  تخانـش  اهنآ  هب  هدید و  کیدزن  زا  ار  نایعیـش  نوچ  مجرتم  اما  داد ،  یمن  تبـسن  هعیـش  هب  ار  یناسنا  دض  اوران و  تمهت 
 . تسا هدومن  يراد  دوخ  همجرت  زا  اذل  دریزپب و  ار  غورد  نیا  تسا 

طاول هن  عامج 

مهیلع تیب  لها  هب  هتفاب و  زین  یتایاور  دـنا و  هدرمـش  زیاج  زین  ار  طاول  دوش  یمن  مامت  اج  نیمه  اـت  هیـضق  طاول }!  تیعورـشم   : » } رتکد
" ُربُد  " زا يدرم  رگا  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   : " هک دنکیم  تیاور  روفعی  نب  هللا  دـبع  زا  یـسوط  دـنا .  هدرک  بوسنم  مالـسلا 

هیآ ینعم  سپ  متفگ  " درادـن ! یلاکـشا  دـشاب  یـضار  نز  رگا  تیـضر " )  اذإ  سأبال  دـندومرف (  دراد !؟ یمکح  هچ  دوش  کیدزن  نزاـب 
هک دیهاوخب  ییاج  زا  دنزرف  دنـشاب  هتـساوخ  دنزرف  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دـندومرف : تسیچ ؟ هللا )  مکرمأ  ثیح  نم  نهوتاف  همیرک ( 

توق ( . } 223: ةرقبلا  ( ) ُْمْتئِـش یَّنَأ  ْمُکَثْرَح  اُوتْأَـف  ْمَُکل  ٌثْرَح  ْمُکُؤاَِـسن  دـیامرف ( :  یم  دـنوادخ  اذـل  تسا  هداد  روتـسد  امـش  هـب  دـنوادخ 
زا يدرم  رگا  هک  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  تفگ " :  هک  دنکیم  تیاور  يدرم  زا  کلملا  دـبع  نب  یـسوم  زا  یـسوط  لالدتـسا }

هدرک لالح  ارنآ  ادـخ  باتک  زا  يا  هیآ  هللا )  باـتک  نم  ۀـیآ  اـهتّلحأ  دـندومرف ( : ؟ دراد یمکح  هچ  دوش  کـیدزن  وا  هب  نز  ربد  رد  بقع 
! " دـنهاوخ یمن  ار  جرف  اـهنآ  هک  تسناد  یم  وا  مکلرهطأ ) نـه  یتاـنب  ءـالوه  دوـمرف ( : هـک  مالـسلا  هـیلع  طوـل  ترـضح  لوـق  زا  تـسا 

مالـسلا هیلع  اضر  ماـما  هب  تفگیم : هک  مدینـش  ناوفـص  زا  تفگ " :  هک  دـنکیم  تیاور  مکحلا  نب  یلع  زا  یـسوط  و  راصتبسالا 3/243 . 
هک تسا  زیاج  ایآ  تفگ  تسیچ ؟  هلأسم  دومرف :  دشکیم  تلاجخ  اما  دسرپب  يا  هلأسم  امش  زا  دهاوخ  یم  امـش  نیـصلخم  زا  یکی  متفگ :

هاگن زا  مه  اجنیا  طاول  هملک  قالطا  الوا  هدنسیون :  راصبتسالا 3/243 . »  تسا "  زیاج  هلب  دومرف : دنک ؟ یکیدزن  شرسمهاب  ربد  رد  یسک 
لُبق زا  هچ  نز  اب  درم  ندـش  عمج  اما  رگید ،  درم  اب  يدرم  ندـش  عمج  ینعی  طاول  اریز  تسا ،  طلغ  حالطـصا  تغل و  هاـگن  زا  مه  عرش و 

هار زا  یمرحمان  نز  اب  يدرم  رگا  هک  تسا  ظاحل  نیمه  هب  ددرگ و  یم  قالطا  عامج  هملک  نآ  هب  هکلب  دوشیمن  هتفگ  طاول  ربُد ،  ای  دـشاب 
ناگدنناوخ هک  دش  ضرع  نآ  يارب  هتکن  نیا  و  طاول ،  دح  هن  دوشیم  يراج  وا  رب  انز  دح  یمالسا  بهاذم  همه  رظن  قبط  دوش ،  عمج  ربُد 

 ، درک لقن  هک  یتایاور  زا  اـیناث  تسا .  ربخ  اـب  نآ  نیناوق  هقف و  زا  يدـح  هچ  اـت  هلاـس  ای 200  يامن 90  دهتجم  رتکد  ياقآ  دـننادب  زیزع 
مامت رد  اثلاث  میـسانش .  یمن  ار  وا  ام  هک  تسا  هدش  لقن  ناشن  مان و  نودـب  يدرم  زا  تیاور  نوچ  تسا ،  دودرم  لاسرا  تلعب  مود  تیاور 

تروص رد  تسا و  عونمم  تیاـضر  مدـع  تروص  رد  ینعی  نیا  و  تسا ،  هدـش  جرد  نز  تیاـضر  دـیق  زاوـج  رب  هدـننک  تلـالد  تاـیاور 
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زا معا  املع  نیب  یفالتخا  هلئـسم  کی  ربُد  زا  عامج  هلئـسم  اعبار  دـنا .  هدرک  رداص  نآ  تهارک  هب  مکح  مومعلاـب  اـم  ياـهقف  مه  تیاـضر 
يرجه مراهچ  نرق  زا  دعب  تمرح  هب  لوق  تنـس  لها  نیب  هکلب  دـننادب  مارح  ارنآ  همه  تنـس  لها  هک  تسین  روط  نیاو  هدوب  ینـس  هعیش و 

 : دیوگیم یبرع  نبا  دنا .  هدوب  نآ  زاوج  هب  لئاق  تنـس  لها  بهاذم  همئا  زا  یـضعب  نیعبات و  هباحـص و  زا  يا  هدع  نآ  زا  لبق  هدش و  ادیپ 
يربط و  نآرقلا ) ماکحا  ناوسنلا و  عامج   ) باتک رد  کلام  نیعبات و  هباحـص و  زا  يریثک  دادعت  هب  تسا  هداد  تبـسن  ار  زاوج  نابعـش  نبا 

زا هدـش  تیاور  ربد  زا  ءاسن  نایتا  هحابا  دـیوگیم :  یلبنح  ياهقف  زا  همادـق  نبا  تسا .  هدرک  لقن  ارنآ  زاوج  یظرق  بعک  نب  دـمحم  زا  زین 
 ، منکیم ادـتقا  نانآ  هب  دوخ  نید  رد  هک  یناسک  نیب  رد  تفگ :  هک  هدـش  تیاور  کلام  زا  و  کلام ،  عفاـن و  ملـسا و  نب  دـیز  رمع و  نبا 

ریسافت رد  يربط  یطویس و  مکل )........  ثرح  مکئاسن   ) هیآ اب  هطبار  رد  دشاب .  هتشاد  نآ  ندوب  لالح  رد  کش  هک  ار  یـسک  مدرکن  ادیپ 
صناب تفلاخم   : » } رتکد دـنکیم .  ناـیب  ربد  زا  ءاـسن  ناـیتا  زاوج  اـب  هطبار  رد  ار  هیآ  لوزن  هک  دـنا  هدرک  لـقن  رمع  نبا  زا  یتاـیاور  دوخ 

نآرق حیرـص  صن  اب  روکذـم  تایاور  هک  مناـسرب  ضرع  هب  منک و  تراـسج  هک  دـنهد  هزاـجا  نم  هب  زیزع  ناگدـنناوخ  مراودـیما  نارق }
 ( َنْرُهْطَی یَّتَح  َّنُهُوبَْرقَت  الَو  ِضیِحَْملا  ِیف  َءاَسِّنلا  اُولِزَتْعاَف  ًيذَأ  َوُه  ُْلق  ِضیِحَْملا  ِنَع  َکَنولَأْسَیَو  دیامرف ( :  یم  دنوادخ  اریز  تسا  فلاخم 
 : تفگیم دومرف و  یم  رداـص  ار  جرف  زا  ندرک  يرود  روتـسد  طـقف  دـنوادخ  دوـب  یم  زیاـج  ربد  رد  رـسمه  اـب  یکیدزن  رگا  ( 222: ةرقبلا )
هب یکیدزن  هکنوچ  اما   " دـینک .  يرادوخرـسمه  جرف  هب  ندـش  کیدزن  زا  ضیح  لاـحرد  ( " 222: ةرقبلا ( ) ِضیِحَْملا ِیف  َءاَسِّنلا  اُولِزَتْعاَـف  )
درم هک  دومرف  نایب  دنوادخ  هاگنآ  دـیوشن "  کیدزن  نانز  هبو  ( "222: ةرقبلا  () َّنُهُوبَْرقَت الَو  دومرف ( :  قلطم  دـنوادخ  تسا  مارح  ربد " "

هک یهار  نامه  زا  دندش  كاپ  نانآ  هاگره  ( "222: ةرقبلا  ( ) ُهَّللا ُمُکَرَمَأ  ُْثیَح  ْنِم  َّنُهُوتْأَف  َنْرَّهَطَت  اَذِإَف   ) دوش کیدزن  شرسمه  هب  هنوگچ 
( "223: ةرقبلا () ُْمْتئِـش یَّنَأ  ْمُکَثْرَح  اُوتْأَف  ْمَُکل  ٌثْرَح  ْمُکُؤاَِسن  هدومرف ( :  دنوادخ  " دـیوش . کیدزن  نانآ  هب  هداد  روتـسد  امـش  هب  دـنوادخ 

دیما نآزا  هک  تسا  ییاج  رازتشک  "و  دیوش کیدزن  دوخ  رازتشک  هب  دیناوتیم  دیتساوخ  هک  يروط  ره  دنرازتشک  امش  يارب  امـش  نارـسمه 
مه ار  ندیـسوب  نتفرگ و  لغب  یتح  تاعاتمتـسا  مامت  ضیح  لاح  رد  دیاب  سپ  دشاب  تسرد  لالدتـسا  نیا  رگا  هدنـسیون :  دوریم . » دنزرف 
رد ریثک  نبا  هکیلاح  رد  نهوبرقتالو . )....   ) تسا هدومرف  دـنوادخ  هلاس  ای 200  دهتجم 90  نیا  لوق  هب  اریز  دـننادب  مارح  شنارای  رتکد و 
هک تسا  هدـش  تیاور  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  اریز  جرف  زا  ینعی  ضیحملا ) یف  ءاـسنلا  اولزتعاـف   : ) دـیوگیم ریـسفت 

تسا و زئاج  جرف  ریغ  رد  ضئاح  ترـشابم  هک  دنا  هداد  اوتف  املع  زا  يرایـسب  تهج  نیمه  هب  یطو و  زج  دیهد  ماجنا  دیناوتیم  ار  يراکره 
ار شجرف  دربب ،  تذـل  ضیح  لاـح  رد  شنز  زا  تساوخ  یـسک  رگا  هک  تسا  هدـش  تیاور  ربماـیپ  ياـهنز  زا  یـضعب  زا  همرکع  قیرط  زا 
يروث و دیوگیم :  دعب  دنا  هدرک  فالتخا  تسا ،  حابم  ضیح  لاح  رد  هک  هچنآ  ضئاح و  ترشابم  رد  املع  دیوگ :  یم  یبطرق  دناشوپب . 

باب حیحص  رد  يراخب  دوش .  بانتجا  دیاب  جرف )  ) نوخ ياج  عضوم و  زا  طقف  دنا :  هتفگ  یعفاش  باحـصا  زا  یـضعب  نسح و  نب  دمحم 
ضئاح هکیلاح  رد  اهنآ  اب  ربمایپ  دنکیم ،  تیاور  هنومیم  نینمؤملا  ما  هشئاع و  نینمؤملا  ما  زا  ثیدح 290 و 291 و 292  ضئاحلا  ةرشابم 

عنم هیآ  ود  نیا  رد  ناونع  چیه  هب  هک  تفگ :  دیاب  ثرح )......  مکئاسن   ) و نرهطت ).....  اذإف   ) هیآ اب  هطبار  رد  اما  درکیم .  ترشابم  دندوب 
هملک رد  دوب .  هدش  مارح  ضیح  لاح  رد  هک  تسا  يزیچ  ندرک  لالح  ددص  رد  هیآ  ود  نیا  اریز  دوشیمن ،  هدافتـسا  جرف  ریغ  رد  یطو  زا 

( . ربُد لُبق و  رد   ) ای دـیتساوخ ) اج  ره   ) ای تسا  دـیتساوخ ) هنوگره   ) هملک نیا  زا  دارم  ایآ  هک  تسا  فـالتخا  اـملع  نیب  مه  متئـش )  ینا  ) 
ياضرا اما  تسا  دنزرف  بلط  يارب  طقف  جرف  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  روفعیوبا  تیاور  موهفم  ترطف } فالخ   : » } رتکد

یلک روط  هب  رما  نیا  هک  یلاح  رد  درک ! هدافتـسا  دوشیم  ود  ره  زا  هزیرغ  ياـضرا  يارب  لـقا  دـح  اـی  تسا  ربد " رد " ندرب  تذـل  هزیرغ و 
يدـنوادخ و تنـس  نیا  دریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  هزیرغ  ياضرا  يارب  مه  دـنزرف و  بلط  يارب  مه  هک  تسا  جرف  اهنت  و  تسا ،  طـلغ 
زا رتدنلب  ناشنأش  رت و  كاپ  رایـسب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تشاد ، دهاوخ  همادا  تمایقات  و  تسا ،  نونکات  خیرات  زاغآ  زا  يرـشب  ترطف 

نیرترهام زا  مالـسا و  ییالط  نورق  ياملع  نیرت  هاـگآ  نیرتزراـب و  زا  هک  ناـشیا  دـنیوگب ، ترپو  ترچ  هنوگنیا  هللااـب  ذوعن  هک  تسا  نآ 
نهوتاف نرهطت  اذاف  دنمهفب (  دنناوت  یمن  ار  تحارـص  تحاضو و  نیا  اب  همیرک  هیآ  نیا  هنوگچ  دندوب  ینآرق  مولع  نآرق و  هب  اهتیـصخش 
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مالـسلا هیلع  ماما  زا  تسا ،  نشور  حـضاو و  رایـسب  میدـید  ـالبق  ار  روفعی  یبا  نب  هللادـبع  تیاور  هدنـسیون :  هللا . » !؟ )  مکرما  ثیح  نم 
لُبق زا  عامج  دیاب  امتح  دیهاوخیم  دنزرف  رگا  اما  تسا ،  زیاج  نز  تیاضر  تروص  رد  دومرف :  تسا ؟ زیاج  ربُد  رد  عامج  ایآ  دـش :  لاؤس 

لالدتسا هللا )  مکرما  ثیح  نم  نهوتاف  نرهطت  اذاف  هیآ (  اب  یـسک  رگا  دندومرف .  داهـشتسا  هکرابم  هیآ  هب  ترـضح  اذل  دریگب و  تروص 
مه قرط  نآ  زا  هک  اریز  دـهد  اوتف  دریگیم  تروص  جرف  ریغ  رد  هک  مه  تاعاتمتـسا  رگید  تیعونمم  هب  دـیاب  ربُد ،  زا  عاـمج  عـنم  هب  دـنک 

قداص ماما  سپ  میدرب .  مان  هعبرا  بهاذم  همئا  زا  یـضعب  نیعبات و  هباحـص و  زا  البق  مه  ار  زاوج  هب  نیلئاق  دمآ .  دـهاوخن  دوجوب  دـنزرف 
دنیب یم  ترطف  قفاوم  طقف  ار  شدوخ  رظن  هک  تساجنیا  رتکد  لکشم  دوشیم .  هدافتسا  هیآ  زا  هک  دنیامرف  یم  ار  يزیچ  نامه  مالسلا  هیلع 

هب ار  فلاخم  رظن  ندوب  لطاب  دوخ و  رظن  ندوب  قح  دیاب  لوا  وا  هکیلاح  رد  تسا  ترطف  فالخ  همه  راظنا  رگید  هک  دنکیم  مکح  دـعب  و 
دناوت یم  مه  ربُد  رد  هک  مینک  ضرف  رگا  رتـکد « :  تسنآ .  فلاـخم  هچ  ترطف و  قفاوم  هچ  هک  دـنک  ثحب  دـیایب  دـعب  دـناسرب و  تاـبثا 

هب دـیقم  ارنآ  هدـمآ و  نآ  رد  هک  يرما  همیرک و  هیآ  نیاربانب  درادـن  دوجو  هک  مه  یموس  هار  تسه  اـعبط  هک  مه  لـُُبق  دوشاـضرا  یـسک 
هار هک  دـمآ  شیپ  تورـض  لالح  يرگید  دوب و  مارح  روکذـم  هار  ود  زا  یکی  هک  ییاجنآ  زا  دوشیم . !  ینعم  یب  یمالک  هدرک  تراـهط 

تسا ییاج  نامه  رازتشک  دننک و  هدافتـسا  رازتشک  زا  هک  داد  روتـسد  دنوادخ  سپ  دیامرف ، نایب  دوش  یم  مارح  ًاتقؤم  یهاگ  هک  ار  لالح 
دنک و یهن  يزیچ  زا  ار  ام  دنوادخ  یتقو  هدنسیون :  دنکیم . »  مه  ءاضرا  ار  رسمه  ود  ره  هکنآرب  هوالع  دوشیم  هدرب  دنزرف  دیما  نآ  زا  هک 

هکلب دوشیمن ،  هدافتـسا  طقف  زیچ  ناـمه  رد  تیلح  راـصحنا  میا و  هدـش  رما  نآ  هب  هک  يزیچ  بوجو  رما  نیا  زا  دـیامن ،  رما  نآ  هب  سپس 
دیـص دیدمآ  نوریب  مارحا  زا  هکینامز  و  اوداطـصاف " ) متللح  اذاو   : ) دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  الثم  تسا .  تیلح  طقف  رما  نیا  زا  دافتـسم 
هدش عونمم  هک  ندرک  دیـص  رگید  ینعی  درادیم  رب  ار  یهن  طقف  هکلب  تسین  بوجو  نآ  يانعم  یلو  هدش  هتفگ  رما  تروصب  اجنیا  دینک " 

كاپ ضیح  زا  نز  هکنآ  زا  سپ  دیامرف :  یم  دنوادخ  مه  هللا )  مکرما  ثیح  نم  نهوتاف  نرهطت  اذاف  هکرابم (  هیآ  رد  درادـن .  یعنام  دوب 
نیمه هب  تمرح  مکح  رگا  سب و  دیهد و  ماجنا  ار  راک  نیمه  دیاب  هکنیا  هن  دـیتسه  دازآ  امـش  درادـن و  یعنام  لُبق  زا  وا  اب  تعماجم  دـش 

هب هک  یتیاور  اما  و  ینزهار }  : » } رتکد دندش .  یمن  تیلح  هب  دـقتعم  نیعبات  هباحـص و  زا  يا  هدـع  درک  رداص  رتکد  هک  دوب  یم  یگداس 
 ، دنا هدرک  داهـشتسا  مالـسلا  هیلع  طول  ترـضح  لوق  هب  درامـشیم و  زیاج  ار  نانز  اب  تطاول  هک  دنا  هدرک  بوسنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 

دنوادخ هک  ییاجنآ  تسا ،  هدـمآ  يرگید  هیآ  رد  ( 78: دوه  () ْمَُکل ُرَهْطَأ  َّنُه  ِیتاََنب  ِءالُؤَه   ) روکذم هیآ  ریـسفت  هک  تسا  نیا  مضرع  هدنب 
َلِیبَّسلا َنوُعَطْقَتَو  َلاَجِّرلا  َنُوتْأََتل  ْمُکَّنِإَأ  َنیَِملاَْعلا  َنِم  ٍدَـحَأ  ْنِم  اَِهب  ْمُکَقَبَـس  اَم  َۀَـشِحاَْفلا  َنُوتْأََـتل  ْمُکَّنِإ  ِهِمْوَِقل  َلاَـق  ْذِإ  ًاـطُولَو  دـیامرف ( :  یم 

دـنک و اضرا  عورـشم  ياجریغ  رد  ار  شدوخ  یـسک  هکنیا  ریخ ، دـننک ،  یم  ینزهار  نادزد  هک  تسین  نآ  اـهنت  ینزهار  ( 29: توبکنعلا ()
لـسن دننک  اهر  ار  دـنزرف  بلط  هار  دـنیامن و  اضرا  ربد  زا  ار  ناشدوخ  طقف  نادرم  همه  رگا  دوش ، یم  هتفگ  ینزهار  زین  دـنک  عطق  ار  لسن 
غورد نیاربانب  تسا  هدوبن  یفخم  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  اـنعم  نیا  تسا و  نشور  همیرک  هیآ  ياـنعم  سپ  ددرگ .  یم  ضرقنم  يرـشب 
هلسرم دش  هتفگ  هک  روطنامه  هروکذم  تیاور  الوا  هدنسیون :  تسا . »  راکشآ  نشور و  مالـسلا  هیلع  اضرا  ماما  نابز  زا  تیاور  نیا  ندوب 

هیآ يانعم  اریز  تسین ،  لوا  هیآ  رـسفم  ناونع  چـیه  هب  دروآ  لوا  هیآ  هدـننک  ریـسفت  ناونعب  رتکد  هک  ار  مود  هیآ  طقاس .  رابتعا  زا  تسا و 
 : " هک تسنیا  مود  هیآ  يانعم  دنا " و  رت  هزیکاپ  امش  يارب  نم و  نارتخد  اهنیا  : " دومرف اهنآ  هب  مالسلا  هیلع  طول  ترضح  هک  تسنیا  لوا 
امش زا  شیپ  ناهج  مدرم  زا  کی  چیه  هک  دیهدیم  ماجنا  ار  یتشز  رایسب  لمع  امـش  تفگ :  دوخ  موق  هب  هک  یماگنه  میداتـسرف  ار  طول  و 

ار دوخ  نارتخد  مالسلا  هیلع  طول  هک  تسنآ  رگنایب  لوا  هیآ  دینکیم .  عطق  ار  هار  دیور و  یم  نادرم  غارس  هب  امش  ایآ  دنا  هدادن  ماجنا  ارنآ 
اهنآ هب  مالـسلا  هیلع  طول  دنتـشاد و  ار  نادرم  اـب  طاول  هدارا  هکلب  دـندوبن ،  جرف  رد  یطو  راتـساوخ  ناـنآ  هک  یناـسک  هب  دـنک  یم  هضرع 
یم هدافا  ار  ربُد  رد  یطو  تیلح  هتکن  نیا  دوخ  هک  دیـسرب ،  لالح  هار  زا  دوخ  هتـساوخ  هب  دـینک و  جاودزا  نم  نارتخد  اـب  دـییایب  دومرف : 

دنکیم شنزرـس  تمالم و  تسا  درم  ربُد  رد  یطو  هک  طاول  لمع  ماجنا  رطاخب  ار  نادرم  مالـسلا ،  هیلع  طول  مود  هیآ  رد  هکنآ  لاح  دـنک 
َنوُعَطْقَتَو ا  ) هملک زین  تنس  لها  نیرـسفم  املع و  دشاب .  يرگید  رـسفم  یکی  دناوت  یمن  تسا و  فلتخم  عوضوم  ود  ياراد  هیآ  ود  سپ  ،

ع)  ) تیب لها  بهذم  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


دنتسب و یم  مدرم  رب  ار  هار  دندوب  قیرطلا  عاطق  نانآ  هک  تسنآ  دارم  دیوگیم :  ریثک  نبا  دنا .  هدرکن  ریـسفت  ناسنا  لسن  عطق  هب  ار  َلِیبَّسل )
نانآ اب  دـعب  دنتـسب و  یم  نیرفاسم  رب  ار  هار  نانآ  هک  تسنآ  دارم  دـیوگیم :  يربط  دنتـشک .  یم  ار  اهنآ  دوخ  هدومن  تراـغ  ار  ناـشلاوما 

زا ار  درم  ندش  اضرا  و  نآ ،  قرط  مامت  هب  ار  ندش  هلماح  زا  يریگولج  دیاب  لالدتـسا  نیا  اب  رتکد  یهگناو  دندادیم .  ماجنا  ار  طاول  لمع 
اهدرم همه  درادن  ناکما  هک  تسنآ  يارب  نیا  تسین و  تمرح  هب  لئاق  سک  چیه  هکیلاح  رد  دـنادب ،  مارح  لماک  روطب  لُبق  رد  عامج  ریغ 

اب هکلب  دنیامن ،  اضرا  لُبق  رد  عامج  ریغ  قیرط  زا  ار  دوخ  اهدرم  همه  درادن  ناکما  هکنانچ  دـننک  يریگولج  لمح  زا  ملاع  همه  رد  اهنز  و 
میتفگ مه  البق  دهدیمن و  ار  ربُد  رد  یطو  تیاضر  ینز  چیه  هک  اصوصخ  تسه و  لُبق  رد  یطو  هلئسم  مه  زاب  ربُد  رد  یطو  نتـسناد  زیاج 

هن تسا  تمرح  تیلح و  رد  ثحب  هک  هصالخ  و  دـنک .  مزلم  راکنیا  يارب  ار  وا  دـناوت  یمن  درم  ینعی  تسا  عونمم  نز  تیاضر  نودـب  هک 
 . دننک عورش  ار  ربُد  رد  یطو  هدومن و  كرت  ار  لُبق  رد  یطو  اهدرم  همه  رگید  دش ،  لالح  رگا  هکنیا 

؟ تسا هدش  حابم  سمخ  ایآ 

هراشا

ینالک ياه  هیامرس  نآ  هلیسوبو   ، تسا هدمآ  لمعب  يدایز  هدافتـسا  ءوس  زین  سمخ  زا  اهکناب }! دیلک  ای  سمخ  مراهچ - لصف   : » } رتکد
حابم رما  کی  هکلب  تسین  بجاو  سمخ  مانب  يزیچ  نایعیـشرب  هک  ، تسا تقیقح  نیا  ياـیوگ  عرـش  صوصن  هچرگ  تسا  هدـش  هتخودـنا 

زا ارچ  رتکد  هک  دش  هدیمهف  الاح  هدنـسیون :  دننک . »  فرـصت  نآ  رد  دنناوت  یم  دنتـساوخ  هک  يروجره  ناشلاوما  هیقب  دـننامه  هک  تسا 
هرهچ يزاسوج  غورد و  اب  دـیامن و  دراو  بهذـم  نیا  فیعـضت  يارب  ار  اور  اـن  ياـه  تمهت  هک  دـشوکیم  ارچ  دراد و  هنیک  عیـشت  هعیش و 

نیا یقرت  تفرشیپ و  دهاش  لاح  نیع  رد  تسین و  تیب  لها  بهذم  وریپ  هکیسک  اعقاو  دهد . هولج  تشز  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  بهذم 
تازایتما نیرتمهم  زا  دنتـسین . ؟  رادروخرب  دراد ،  بهذـم  نیا  هک  یتازایتما  زا  بهاذـم  رگید  ارچ  هکنیا  زا  درب  یم  جـنر  تسا ،  بهذـم 

عرـش فالخ  لامعا  هک  تسین  روبجم  هدوبن و  نادنمتردق  نیطالـس و  هب  هتـسباو  ناونع  چیهب  هک  تسنیا  مالـسلا  هیلع م  تیب  لها  بهذـم 
رظن زا  بهذم  نیا  ندوب  ینغ  رطاخب  یگنهرف  يرکف و  لالقتـسا  رادتقا و  نیا  مامت  دنک .  اضما  بترم  شدوخ  ياقب  ظفح و  رطاخب  ارنانآ 

جیورت فرص  رتشیب  مالسلا  هیلع  ماما  مهس  ناونع  هب  نآ  فصن  هک  تسا  سمخ  بوجو  هلئسم  مه  لالقتـسا  انغ و  نیا  تلع  تسا و  یلام 
ریقف تاداس  هب  تاداس  مهس  ناونع  هب  نآ  رگید  فصن  دوش و  یم  مدرم  مومع  يارب  یمومع  تامدخ  هیملع و  ياه  هزوح  ظفح  ماکحا و 

رد تسا .  مارح  تاداس  رب  دـشاب  تاکز  زا  ترابع  هک  هقدـص  اریز  ددرگ ،  عفر  اهنآ  يدام  تالکـشم  ات  دوش  یم  هداد  هدـنامرد  میتی و  و 
ياهزیچ لثم  یصاخ  دراوم  رد  فالتخا  هکلب  درادن ،  دوجو  یفالتخا  ینس  هعیـش و  زا  معا  اهناملـسم  نیب  مالـسا  رد  سمخ  بوجو  لصا 

هدـش و حابم  نایعیـش  رب  سمخ  هک  اعدا  نیا  اما  دـش .  دـهاوخ  نشور  هیتآ  ثحابم  نمـض  رد  هک  تسه ،  دریگیم  قلعت  سمخ  نآ  هب  هک 
هک ار  یـسمخ  تسا  نکمم  ایآ  تسا .  میرک  نآرق  لـباقم  رد  هکلب  لـیلد و  یب  ياـعدا  کـی  تسین ،  بجاو  ناـنآ  رب  سمخ  ماـنب  يزیچ 
نِّم ُمتِْمنَغ  اَمَّنَأ  ْاوُمَلْعاَو   : ) دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  دـنک . یفن  یـسک  ارنآ  بوجو  دـشاب و  حاـبم   ، تسا هدومن  بجاو  نآرق  رد  دـنوادخ 
نآ سمخ  دـیروآ ، تسد  هب  یتمینغ  هنوگره  دـینادب  ِلِیبَّسلا " ) ِْنباَو  ِنیِکاَسَْملاَو  یَماَـتَْیلاَو  َیبْرُْقلا  يِذـِلَو  ِلوُسَّرِللَو  ُهَسُمُخ  ِهِّلل  َّنَأَـف  ٍءْیَش 
دوخ هک  تسا  رتکد  زا  بجعت   " تسا .  اهنآ ) زا   ) هار رد  ناگدناماو  نانیکـسم و  نامیتی و  یبرقلايذ و  يارب  و  ربمایپ ، يارب  و  ادخ ، يارب 

هب یلتبم  هک  یتیاور  ای  دنـسلا  فیعـض  تایاور  هب  کسمت  هک  تسا  هدیمهفن  زونه  ات  یلو  دنک ،  یم  یفرعم  هلاس  ای 200  يدهتجم 90  ار 
دنوادخ مکح  جارختسا  ببس  ناونع  چیه  هب   ، ندرکن ینعم  تسردان  ای  ندرک  اهر  ار  نآ  ردص  نتفرگ و  ار  تیاور  لیذ  ای  تسا  ضراعم 

نیا اـب  درکلمع  یگنوگچ  سمخ و  اـب  زیزع  هدـنناوخ  ددرگ و  نشور  سمخ  تقیقح  هکنآ  يارب  رتـکد « :  دـش .  دـهاوخن  حیحـص  روطب 
تایاور وترپ  رد  هتبلا  تشاد  میهاوخ  اهکناب  دیلک  نیا  هنیـشیپ  هب  ارذـگ  یهاگن  اجنیا  رد  ام  دـنک  ادـیپ  رتهب  رتشیب و  ییانـشآ  نیون  هدـیدپ 
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رگا هدنـسیون :  دـننکیم . »  دـیلقت  نانآ  زاو  دنـسانش  یم  تیمـسر  هب  ارنانآ  مدرم  هک  يربتعم  نیدـهتجم  ءاملع و  ياواـتف  لاوقا و  یعرش و 
هحیحـص تاـیاورب  رگا  تفگ و  یمن  نیون  هدـیدپ  ار  سمخ  زگره  دوـب ،  هدرک  تئارق  ار  ُمتِْمنَغ )......  اَـمَّنَأ  ْاوُـمَلْعاَو   ) هکراـبم هیآ  رتـکد 

یم باسح  هب  نید  تایرورـض  ءزج  تباث و  مالـسا  هاگدید  زا  سمخ  تسین .  یگداس  نیا  هب  نآ  راکنا  هک  دشیم  هجوتم  درکیم ،  عجارم 
نیدـهتجمو اـملع  همه  تفگ و  میهاوخ  ارنآ  لـیلد  ادـعب  هک  دریگیم  قلعت  ییاـهزیچ  هب  هدراو  تاـیاور  قبط  مه  عیـشت  بهذـم  رد  دـیآ و 

لقن نمـض  رد  هک  دنناد  یم  بجاو  ناملـسم  ره  رب  ار  سمخ  دـننکیم ،  دـیلقت  نانآ  زا  دنـسانش و  یم  تیمـسرب  ار  اهنآ  مدرم  هک  يربتعم 
 . دش دهاوخ  نشور  لاوقا 

دنا هدرکن  حابم  ار  سمخ  (ع ) همئا

نیبرد اجک  زا  انز  دندیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  تیاور  یناـنک  سیرـض  زا  - 1 ع })  ) همئا هاگدـید  زا  سمخ   : » } رتـکد
( مهدالیمل مهل  ٌلّلُحم  هنإف  نیبیطلا  انتعیش  الا  تیبلا  لهأانـسمُخ  لَِبق  نم   : ) دندومرف منادیمن ،  دابامـش  يادف  مناج  متفگ  تفای ؟  هار  مدرم 
 "  . دـنامب كاپ  ناش  لسن  هکنیا  ات  تسا  لالح  ناـنآ  يارب  سمخ  هک  اریز  اـم  بوخ  نایعیـش  رگم  تیب  لـها  اـم  سمخ  قیرط  زا  ینعی  " 
هچ دشاب و  یـسانک  هچ  ایناث  تسا .  یـسانک  هکلب  تسین  ینانک  سیرـض  الوا  هدنـسیون :  یفطـصم . »  خیـش  حرـشاب  یفاک 2/502  لوصا 
رب تلالد  تیاور  مه ،  تحـص  ضرف  رب  اثلاث  تسا .  هدش  فیعـضت  ینانک  درادن و  یقیثوت  یـسانک  اریز  دـندامتعا  لباق  ریغ  ود  ره  ینانک 
درم تراسا  هب  گنج  قیرط  زا  ای  هک  ار  يزینک  رد  فرـصت  طـقف  تیاور  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  اریز  دـنکیمن ،  سمخ  ندوب  حاـبم 

کلاـم دزادرپـن ،  ارنآ  سمخ  اـت  تروـص  ودره  رد  اریز  دـیامنیم ،  لـالح  تسا ،  هدـیرخ  يرگید  زا  ار  وا  هکنیا  اـی  تسا  هدـمآرد  هعیش 
و تسا ،  مارح  کیرـش  نذا  نودب  تسا  كرتشم  هک  یلام  رد  فرـصت  مه  لالقتـسا  روطب  کلم  لوصح  زا  لبق  دـش و  دـهاوخن  لقتـسم 
رد فرصت  دنک  تعماجم  زینک  نآ  اب  رگا  دنتسه و  کیرش  وا  اب  سمخ  ناقحتسم  ریاس  مالـسلا و  هیلع  ماما  سپ  هتخادرپن  ار  سمخ  نوچ 

فرـصت دنیامرفیم :  مالـسلا  هیلع  ماما  اذل  و   ، دوب دهاوخن  هداز  لالح  دیایب  ایندب  یلفط  رگا  تسا و  هدش  ءاکرـش  نذا  نودـب  كرتشم  لام 
تیاور دوخ  زا  حوضو  هب  رایـسب  هتکن  نیا  دـنامب .  هداز  لالح  كاـپ و  ناـش  لـسن  اـت  میدومن  لـالح  دوخ  نایعیـش  يارب  ار  دروم  نیا  رد 

هیلع ماما  مناد  یمن  دیوگ :  یم  يوار  یتقو  و  تفای ؟  هار  مدرم  نیب  رد  اجک  زا  انز  دسرپ ك  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  اریز  دوش  یم  هدافتـسا 
سمخ دازآ  نز  هب  هک  اریز  درادـن  ار  لکـشم  نیا  دازآ  نز  اب  دازآ  درم  جاودزا  هک  تسا  حـضاورپ  سمخ و  قیرط  زا  دـیامرفیم :  مالـسلا 
تسا مارح  شیارب  وا  رد  فرصت  تسا ،  هتخادرپن  ار  وا  سمخ  هدننک  تراسا  ای  رادیرخ  ات  هک  تسا  زینک  اب  جاودزا  هکلب  دریگ  یمن  قلعت 

یحیحص تایاور  مه  ام  لیلد  دشاب و  هدومن  مالعا  حابم  ار  سمخ  لصا  هکنیا  هن  تسا  فرـصت  رد  لیلحت  مالـسلا  هیلع  ماما  لیلحت  سپ  . 
مدیسرپ مالسلا - هیلع  قداص - ماما  زا  تفگ :  هک  تسا  تیاور  یسیع  نب  نذوم  میکح  زا  - 2 رتکد « :  درک .  میهاوخ  لقن  ادعب  هک  تسا 

رکف یکدنا  ماما  نآ  ( ، 41: لافنألا ( ؟  تسیچ َیبْرُْقلا ) يِذـِلَو  ِلوُسَّرِللَو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اَـمَّنَأ  اوُمَلْعاَو  همیرک (  هیآ  ریـسفت 
نآ زا  ار  شدوخ  نایعیـش  مردـپ  یلو  اوکزیل ...... ) لح  یف  هتعیـش  لعج  یبأ  نأ  الا  مویب  اموی  ةداـفإلا  هللاو  یه  : ) دـندومرف سپـس  دـندرک 
نآ نایوار  نیب  رد  نانـس  نب  دـمحم  دوجو  رطاـخب  تیاور  هدنـسیون :  یفاک 2/499 . »  لوصا  دـنوش .  كاپ  هکنیا  اـت  تسا  هدرک  فاـعم 

نوچ هکلب  تسین  سمخ  ندرک  حاـبم  رب  یتلـالد  تیاور  رد  مه  نتم  رظن  زا  درادـن .  یقیثوت  زین  یـسیع  نب  نذؤم  میکح  تسا و  فـیعض 
هدـئاف و ندروآ  تسدـب  زا  سپ  مه  ار  سمخ  دـیاب  سپ  مهرـس ،  تشپ  زور و  ره   ، راک بسک و  زا  ندرب  هدـئاف  زا  تسا  تراـبع  تمینغ 

لاس تشذگ  زا  دـعب  هک  تسا  هداد  هزاجا  هدادـن و  رارق  هقیـضم  رد  ار  نایعیـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  یهتنم  ، درک تخادرپ  یلطعم  نودـب 
هتفرگ قلعت  نآ  هب  سمخ  هک  ار  یبسک  عفانم  دنناوت  یم  نایعیـش  ینعی  دـنزادرپب  ار  سمخ  فرـصم ،  هنوئم و  رب  دازام  زا  دـننک و  باسح 

دنزادرپب و نآ  لاثما  هیرهمای و  نیـشام  هناخ و  تمیق  ناونعب  تسا  هدمآ  تسدـب  لاس  نامه  رد  هدـئاف  هک  یلاس  ندـش  مامت  زا  لبق   ، تسا
 . دـنزادرپب تسا  هدـش  نیعم  هک  يدراوم  رد  ارنآ  مجنپ  کی  ینعی  سمخ  نآ ،  زا  يزیچ  ندـنام  یقاب  تروص  رد  دـش  مامت  لاس  هک  دـعب 
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لوپ یغلبم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  لاس  نآ  رد  هک  مدید  هنیدم  رد  ار  ملسم  تفگ  هک  تسا  تیاور  دیزی  نب  رمع  زا  - 3 رتکد « : 
یفام لک  کلام و  کیلإ  مضف  هنم  كانللحأ  کل و  هاـنبیط  دـق  رایـس  اـبأ  اـی   : ) دومرف دـنادرگرب و  شدوخ  هب  ار  شلوپ  ماـما  دوب ، هدروآ 

، میدرک فاعم  نآ  يادا  زا  ارت  میدیشخبوت و  هب  ار  سمخ  نیا  ام  رایس ! وبا  انمئاق " ) موقی  یتح  نوللحم  هیف  مهف  ضرألا  نم  انتعیـش  يدیأ 
 « یفاک 2/268 لوصا  تسا " لالح  نانآ  يارب  هدومرفن  روهظ  مئاق  ماما  هک  یتقو  ات  دنراد  ام  نایعیـش  هک  هچنآ  مامت  رادرب و  ار  تلام  نیا 

هدرک و ادج  شدوخ  لام  زا  رایس ) وبا   ) عمـسم هک  ار  یـسمخ  مالـسلا ،  هیلع  ماما  ایناث  ملـسم .  هن  تسا  عمـسم  يوار  مان  الوا  هدنـسیون :  . 
هب یطبر  نیا  میدرک " و  فاعم  نآ  يادا  زا  ارت  میدیـشخب و  وتب  ام  دومرف " :  هک  اریز  تسا  هدیـشخب  وا  يارب  ماما  دوب  هدروآ  اقآ  تمدخ 
 ( دـنراد ام  نایعیـش  هک  هچنآ  مامت  تسا (  هدومرفن  مالـسلا  هیلع  ماما  مه  نایعیـش ،  رگید  دروم  رد  اثلاث  درادـن .  هعیـش  همه  ندرک  فاـعم 
ام نایعیـش  تسد  رد  هک  نیمز  رادـقم  ره  و  انمئاق " ) موقی  یتح  نوللحم  هیف  مهف  ضرألا  نم  انتعیـش  يدـیأ  یفام  لک  و   : ) دـندومرف هکلب 

هملک ای  هکنیا  لثم  رتکد  مجرتم و  اما  دننک ،  روهظ  فیرـشلا  هجرف  هللا  لجع  مئاق  ماما  ات  میدومن  لالح  ناشیارب  ار  نآ  رد  فرـصت  تسه 
 . دـنا هدرک  ینعم  دـنراد ) هک  هچنآ  مامت   ) يانعمب ارنآ  هک  دـندیمهف  یمن  ارنآ  يانعم  هکنیا  ای  دـنا  هدـیدن  تسا  تیاور  رد  هک  ار  ضرا ) )

هکنآ يارب  ترضح  تسا و  ترضحنآ  زا  دعب  همئا  ادخ و  لوسر  هب  قلعتم  لافنا  هدوب و  لافنا  زا  دوب  نایعیـش  تسد  رد  هک  ياهنیمز  نوچ 
 ، تسین سمخ  لیلحت  زا  نخس  ناونع  چیهب  تیاور  نیا  رد  سپ  تسا ،  هدومن  لالح  ار  اهنیمز  نآ  رد  فرصت  دننکن ،  ادیپ  یلکـشم  اهنآ 
هک تسا  تیاور  مالـسلا  امهیلع  ماما  ود  زا  یکی  زا  ملـسم  نب  دمحم  زا  - 4 رتکد « :  سب .  تسا و  لافنا  یـضارا  رد  فرـصت  هحابا  هکلب 

کلذ انبیط  دقو  یـسمخ  برای  : ) دیوگب دزیخرب و  سمخ  بحاص  هک  تسا  نیا  دنراد  رارق  نآ  رد  مدرم  هک  یتلاح  نیرت  تخـس  دومرف : 
هکنیا ات  میدرک  لالحدوخ  نایعیـش  ياربار  سمخ  ام  هکیلاحرد  نم  سمخ  اراگدرورپ !  مهتادـالو " ) اوکزتل  مهتادـالو و  بیطتل  انتعیـشل 

هک تسا  قرزا  حابـص  نانـس و  نب  دـمحم  تیاور  نیا  نایوار  زا   : هدنـسیون  « . 2/502 یفاک لوصا  دنامب "  كاپ  ناشنادـنزرف  ناشلـسن و 
هلئسم نوچ  هکلب  درادن  دراوم  عیمج  رد  سمخ  تیلح  رب  یتلالد  تیاور   ، زین دنس  تحـص  ضرفرب  تسا .  لوهجم  یمود  فیعـض و  یلوا 

 : » رتکد سمخ .  دوخ  تیلح  هن  فرـصت و  رد  تیلح  مهنآ  سب  دوشیم و  حکانم  لماش  طقف  تسا  هدش  رکذ  نآ  رد  دلوم  تراهط  لسن و 
نم کلاذ " ) نم  انتعیش  انللحأ  اننأ  الإ  انتلظم  لضف  یف  نوشیعی  مهلک  سانلا  نا   : ) دندومرف هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  مامازا  -5
ربـخ يوار  هک  یقر  دواد  هب  هیلع  هللا  ناوضر  قودـص  خیـش  قیرط  رد  نوچ  تسا  فیعـض  تیاور  هدنـسیون :  هیقفلا 2/243 . »  هرضحی  ال 

تراهط لسن و  هب  طوبرم  هک  تسا  يروما  رد  فرصت  تیلح  شیانعم  مه  دنس  تحص  ضرف  رب  دنراد و  دوجو  لاحلا  لوهجم  دارفا  تسا 
دراو يدرم  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  تفگ :  هک  تسا  تیاور  بوقعی  نب  سنوی  زا  -6 رتکد « :  دوشیم .  یضارا  دلوم و 

رد امـش  هک  میناد  یم  ام  دسر و  یم  ام  تسدب  رگید  ياههار  تراجت و  زا  يدایز  هیامرـس  لام و  ماما ! يا  داب  تیادف  مناج  تفگ " دش و 
رد مینک  فلکم  نآ  هب  ار  امش  ام  رگا  کلذ " )  مکانفلک  نإ  مکانفصنأام  دندومرف ( :  میرصقم  امش  قح  نیا  رد  امو  دیراد ، قح  لام  نیا 
هک نیکسم  نب  مکح  رب  دنس  لامتـشا  رطاخ  هب  تیاور  الوا  هدنـسیون :  هیقفلا 2/23 . »  هرضحیال  نم  میا  هتفرگن  راک  فاصنا  زا  امـش  قح 

تباث ار  سمخ  تیلح  دوب ،  حیحص  مه  شدنس  رگا  یتح  تیاور  ایناث  تسا .  فیعـض  دراد ،  رارق  بوقعی  نب  سنوی  هب  قودص  قیرط  رد 
عقوم رس  هکنیا  زا  میرصقم  امـش  قح  رد  ام  هک  دنکیم  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يوار  اریز  دناسر  یم  ار  سمخ  بوجو  هکلب  درک  یمن 
هنرگو دـندوب  سمخ  بوجوب  دـقتعم  نایعیـش  هک  دـناسریم  هتکن  نیمه  هک  میدرک  لـلعت  سمخ  تخادرپ  لـصا  رد  اـی  میدرکن  تخادرپ 

وت هک  دیامرف  یمن  وا  هب  زین  مالسلا  هیلع  ماما  دنادب و  رصقم  ار  شدوخ  هتـساوخ و  رذع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  فرط  هک  درادن  ینعم 
 . دیامرفیم صخشم  راک  بسک و  دئاوف  رد  ار  سمخ  قلعت  بوجو  دوش ،  یم  لئاق  نانآ  يارب  هک  یفیفخت  رد  هکلب  دیتسین  رـصقم  امـش  ای 

فلکم نآ  هب  زورما  ار  امش  رگا  مویلا " )  کلذ  مکانفلک  نإ  مکانفصنأام  دنیامرف ( :  یم  هنوگنیا  قوف  تیاور  قبط  مالـسلا  هیلع  ماما  اثلاث 
ار سمخ  هتسناوت  یمن  هک  هتـشاد  یلکـشم  هک  تسا  مولعم  دهاوخیم  رذع  يوار  یتقو  اریز  میا  هتفرگن  راک  فاصنا  زا  امـش  قح  رد  مینک 
هب فیلکت  ار  امش  زورما  تسا :  هدومرف  دندوب  لکشم  راچد  وا  لثم  هک  نارگید  وا و  هب  ترضح  هدوب و  یمومع  مه  لکشم  نیا  دزادرپب و 
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تـسا هتفرگ  قلعت  اهنآ  ندرگ  هب  سمخ  هک  یناسک  يارب  یتدـم  دـنناوت  یم  وا  بئاـن  اـی  ماـما  هک  تسین  یکـش  منک و  یمن  نآ  تخادرپ 
لقن تسا  تیاور  هلاـبند  هک  ار  مویلا )  ) هملک شدوصقم  فدـه و  هب  ندیـسر  يارب  دـمانیم  دـهتجم  ار  دوـخ  هک  رتـکد  اـما  دـنهد .  تلهم 
ماـما زا  يا  هماـن  رد  تفگ :  هک  تسا  تـیاور  راـیزهم  نـب  یلع  زا  - 7 رتکد « :  دـنک .  هدافتـسا  دوخ  عفن  هب  تیاور  زا  دـناوتب  اـت  دـنکیمن 

طخ اب  ماما  دـننک ، فاعم  سمخ  تخادرپ  زا  ار  يو  هک  تساوخ  ناشیا  زا  دـمآ و  ناشیا  تمدـخ  یـصخش  هک  مدـناوخ  مالـسلا  هیلعرقاـب 
شیارب دشاب  هتـشاد  زاین  نم  قح  زا  يزیچ  هب  یتسدـگنت  رثا  رب  هک  یـسک  لح " ) یف  وهف  یقح  نم  ءیـش  هزوعأ  نم   : ) دنتـشون ناشدوخ 

سمخ بوجو  هلدا  زا  دنکیمن  نالعا  حابم  ار  سمخ  هکنیا  نمض  زین  تیاور  نیا  هدنـسیون :  هیقفلا 2/32 . »  هرضحیال  نم  تسا "  لالح 
تیفاعم ياضاقت  ماما  زا  هک  درادـن  ینعم  هنرگو  دریگ  یم  قلعت  اـهنآ  لاوما  هب  سمخ  هک  دنتـسنادیم  لوا  ناـمه  زا  نایعیـش  هکنیا  تسا و 

زا هک  يرادقم  هب  دنراد  رارق  هقیضم  رد  هک  یناسک  يارب  هکلب  دننک  یمن  لالح  نارگید  ای  وا  يارب  ار  سمخ  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  دننک ، 
 : تفگو دمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدخ  يدرم  - 8 رتکد « :  دنناد .  یم  زیاج  ار  سمخ  لاوما  رد  فرصت  دوش ،  لکشم  عفر  نانآ 

یتـقو نک ، راـضحا  ارم  سمخ  دـندومرف : دوشیم ؟ لوـبق  نم  هبوـت  اـیآ   ، تسا هدـنازوس  ار  منورد  نآ  بح  ما و  هدرک  عـمج  یناوارف  لاـم 
دنک هبوت  ناسنا  هاگره  هکنوچ  تسوت  لام   ، لام نیا  هعم " ) هلام  بات  بات ، اذا  لجرلا   ، کـلوه  : ) دـندومرف ماـما  درک  راـضحا  ار  سمخ 
ارنآ قودص  موحرم  تسا و  هلـسرم  هک  لاح  نیع  رد  تیاور  نیا  هدنـسیون :  هیقفلا 2/22 . »  هرـضحی  نم ال  دنکیم "  هبوت  وا  اب  زین  شلام 

هک يدرف  اریز  تسا ،  رتـکد  رظن  لـباقم  هطقن  رد  تسرد  هکلب  درادـن  سمخ  بوجو  یفن  رب  یتلـالد  هنوگ  چـیه  هدرک  لـقن  دنـس  نودـب 
تسا هدروآ  تسدب  لوپ  يرادقم  مارح  لالح و  بسک  راک و  اب  هک  هدوب  یمدآ  دنک ،  لح  ار  دوخ  لکشم  ات  هدمآ  نینمؤملاریما  تمدخ 

هدرک کلمت  مارح  زا  هک  ار  اهنآ  ياهلام  ات  هتخانـش  یمن  مه  ار  لاوما  ناـبحاص  هدومن و  طولخم  مهاـب  ار  مارح  لـالح و  هکنیا  زا  ًادـعب  و 
هدب ار  لام  نآ  سمخ  هک  دیامرف  یم  وا  هب  مه  ترضح  دهاوخیم ،  ار  شلکشم  لح  ترضح  زا  هدوب و  نامیـشپ  دنادرگرب ،  اهنآ  هب  تسا 

نآ زا  لام  نیا   ) هکنیا هن  تست  نآ  زا  هدنام  یقاب  نآ  ینعی  کل ) وه   ) دیامرف یم  سمخ  نتفرگ  زا  سپ  اذـل  دوش و  لالح  وت  يارب  هیقب  ات 
تسا بجعت  یسب  ياج  هک  دنا  هتفرگ  اذه )  ) ياجب ار  وه )  ) رتکد مجرتم و  تسا و  نآ  هکلب  تسین  نیا  وه )  ) هملک يانعم  نوچ  دشاب ) وت 

.

تنس نآرق و  رد  سمخ  بوجو 

هحیحـص تنـس  نآرق و  زا  ار  سمخ  بوجو  هلدا  دنوش ،  عقاو  تقیقح و  هجوتم  یمارگ  ناگدنناوخ  دوش و  رت  حـضاو  بلطم  هکنیا  يارب 
یَماَتَْیلاَو َیبْرُْقلا  يِذـِلَو  ِلوُسَّرِللَو  ُهَسُمُخ  ِهِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  نِّم  ُمتِْمنَغ  اَـمَّنَأ  ْاوُمَلْعاَو   : ) دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  میراـگن .  یم  رـصتخم  روطب 

نامیتی و یبرقلايذ و  يارب  و  ربمایپ ، يارب  و  ادخ ، يارب  نآ  سمخ  دـیروآ ، تسد  هب  یتمینغ  هنوگره  دـینادب  ِلِیبَّسلا " ) ِْنباَو  ِنیِکاَسَْملاَو 
مینک تقد  نآ  ینعم  هیآ و  هب  یتـقو  تسا  هدـش  لزاـن  يرجه  مود  لاـس  رد  هیآ  نیا   " تـسا .  اـهنآ ) زا   ) هار رد  ناگدـناماو  نانیکـسم و 

دنک و راکنا  ارنآ  دـناوتیمن  يدـحا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  مالـسا  سدـقم  نید  تایرورـض  ءزج  سمخ ،  بوجو  لصا  هک  میوشیم  هجوتم 
درادـن و دوجو  ناناملـسم  نیب  یفـالتخا  سمخ  لـصا  رد  سپ  دوب .  دـهاوخ  مالـسا  نید  زا  جورخ  يرورـض و  راـکنا  مزلتـسم  نآ  راـکنا 

نآرق رد  ارنآ  ادخ  هک  دوش  يزیچ  رکنم  ناملسم  تسا  نکمم  رگم  تسا .  سمخ  فرـصم  دراوم  تاقلعتم و  زا  یـضعب  رد  طقف  فالتخا 
رگید لماش  هکنیا  ای  تسا  یگنج  مئانغ  طقف  ایآ  تسیچ ؟  هکرابم  هیآ  رد  تمینغ  زا  دارم  دـید  دـیاب  اـهتنم  تسا ،  هدومن  بجاو  اـحیرص 

هک تسا  يدوس  هدـئاف و  قـلطم  ینعم  هب  تمینغ  مینیب  یم  مینکیم  هعجارم  برع  تغل  هب  یتـقو  دوـش . ؟  یم  مه  اـه  هدافتـسا  اـه و  هدـئاف 
زین یبرع  تغل  ملع  ياملع  تاملک  زا  دـشاب .  هدـمآ  تسدـب  بسک  راک و  زا  ای  دـشاب  گنج  رد  هکنآ  زا  معا  دروآ ،  یم  تسدـب  ناـسنا 

لباقم رد  منُغ  اریز  تسا  يزیچب  ندومن  ادیپ  یسرتسد  ندرک و  ادیپ  رفظ  يانعمب  تسا  هدش  قتشم  نآ  زا  تمینغ  هک  منُغ  دوشیم  هدافتـسا 
هجوتم مه  ررض  دشاب  هک  یسکره  نآ  زا  هدئاف  مرُغلا " )  هیلع  ناک  منُغلا  هل  ناک  نم  هک (  تسا  روهـشم  لثم  نیا  دوشیم و  لامعتـسا  مرُغ 
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هچنآ هب  رصحنم  اهنت  و  دوشیم ،  هدافتـسا  هدئاف و  دراوم  همه  لماش  سپ  تسا ،  هدمآ  تمینغ  هملک  مه  هکرابم  هیآ  رد  دوب " و  دهاوخ  وا 
هتفگ یـضعب  هتبلا  دنا .  هدیمان  تمینغ  تسا  هدئاف  هک  تهج  نیمه  هب  مه  ار  یگنج  تمینغ  هکلب  تسین ،  دـیآ  یم  تسدـب  گنج  رد  هک 

 : تفگ دیاب  باوج  رد  یلو  دنک  ادیپ  یگنج  میانغ  هب  صاصتخا  هک  دوشیم  ببـس  تهج  نیمه  هدـش و  لزان  ردـب  هیـضق  رد  هیآ  هک  دـنا 
ار هچره  ینعی  دوشیم  نآ  ناـیب  ئـش ) نم   ) تسا و قلطم  هلوصوم و  اـّمنا )  ) رد اـم )  ) هملک اـیناث  تسا و  عیمج  هب  باـطخ  اوـملعاو )  ) ـالوا

اعبار دوش و  یمن  صیصخت  ببس  لوزن  دروم  اثلاث  راک و  بسک و  عفانم  زا  ای  دشاب  گنج  رد  هکنآ  زا  معا  دیروایب  تسدب  هدافتسا  ناونعب 
يرگید زیچ  رد  هک  تشادن  ینعم  دشیم  یگنج  میانغ  لماش  طقف  رگا  نوچ  دـنهدیم  میمعت  اجنیا  رد  ار  تمینغ  هملک  زین  تنـس  لها  یتح 
يراخب ددرگ .؟  یفن  لماک  روطب  یگنج  مئانغ  ریغ  زا  هکنیا  ای  دوش  دـئاوف  همه  لماش  سمخ  دـیاب  ای  سپ  دـنوش ،  سمخ  بوجوب  لـئاق 

رئبلاو رابج  ندعملا   : ) دومرف هک  دنکیم  لقن  ادخ  لوسر  زا  دنساب  ثیدح 2194  نمضی  مل  ارئب  رفح  نم  باب  تاقاسملا  باتک  حیحص  رد 
رد درادـن و  هید  دـشکب  ار  وا  یناویح  ای  دورب  نیب  زا  یهاچ  ای  ندـعم  رد  یـسک  رگا  ینعی  سمخلا " ) زاکرلا  یف  رابج و  ءاـمجعلاو  راـبج 

مالـسا رد  دنک  اعدا  هک  دناوتیمن  یـسک  نیا  رب  انب  تسا  سمخ  دـیآ - یم  تسدـب  نیمز  ندـنک  شواک و  رثا  رد  هک  يزیچ  ینعی  زاکر - 
تسا هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  يا  هحیحـص  تیاور  نیا  رب  انب  تسا .  گنج  مئانغ  صوصخم  تسه  رگا  ای  تسین  سمخ 
قافتا هب  نوچ  تسا ،  هدـئاف  قلطم  یگنج و  مئانغ  زا  معا  شیانعم  اـه "  تمینغ  رد  رگم  تسین  سمخ  مئاـنغلا " ) یف  ـالا  سمخلا  سیل  )

هدـش و لقن  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هک  يا  هحیحـص  تایاور  اما  تسین .  گنج  مئانغ  ءزج  زاکر  تسا و  سمخ  زاـکر  رد  ناناملـسم  همه 
ریصب وبا  زا  دانـسا  اب  قودص  خیـش  - 1 مینک .  یم  لقن  ار  تیاور  دـنچ  هنومن  ناونع  هب  اـم  تسا و  داـیز  دـنراد  سمخ  بوجو  رب  تلـالد 

ماما تسیچ ؟  دوشیم  منهج  دراو  نآ  ببـسب  هدـنب  هکیزیچ  نیرتناسآ  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب   : " تفگ هک  دـنکیم  تیاور 
هحیحص - 2 تسا .  نشور  الماک  سمخ  بوجو  رب  نآ  تلالد  و  میتسه ،  میتی  ام  دروخب و  ار  میتی  لام  زا  مهرد  کی  هکیـسک  دـندومرف : 

 ، دندروآ یم  تمینغ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  هک  تقو  ره  دومرف :  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هللادبع  نب  یعبر 
تمـسق راهچ  تفرگ و  یم  ارنآ  سمخ   ، هدومن تمـسق  جـنپ  ار  یقبام  دوب و  ترـضحنآ  دوخ  يارب  نآ  تشادـیم و  رب  ار  لام  نآ  صلاخ 
تمـسق راهچ  دومنیم و  ذـخا  شدوخ  ار  هللا  سمخ  هدومن  تمـسق  جـنپ  زین  ار  سمخ  دوخ  دـعب  درکیم ،  میـسقت  نایوجگنج  نیب  ار  رگید 

مئانغ رب  سمخ  قلعت  بوجو  رد  مه  ثیدـح  نیا  تلالد  درکیم  میـسقت  ناگدـنام  هار  رد  نیکاـسم و  ماـتیا و  یبرقلا و  يوذ  نیب  ار  رگید 
نداعم زا  ترضحنآ  زا  مدرک  لاؤس  تفگ " :  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  هحیحـص  - 3 تسا .  هشدـخ  لباق  ریغ  یگنج 
نداعم رد  سمخ  بوجو  رب  مه  ثیدـح  نیا  تلـالد  دریگ  یم  قلعت  سمخ  اـهنیا  ماـمت  رد  دومرف :  برـس ،  نهآ و  سم و  هرقن و  ـالط و 

جنگ رد  دیسرپ " :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  یبلح  یلع  نب  هللادیبع  هحیحـص  - 4 " دنک .  راکنا  یسک  هک  تسنآ  زا  رت  نشور 
هیلع قداص  ماما  زا  هک  یبلح  هحیحـص  - 5 دـناسریم .  جـنگ  رد  ار  سمخ  بوجو  هک  نآ "  سمخ  دومرف :  تسا  بجاو  قـح  رادـقم  هچ 

یصاوغ ببسب  هک  یئایشا  رد  ار  سمخ  بوجو  هک  دریگیم  قلعت  نآ  هب  سمخ  دندومرف :  ترضح  درک  لاؤس  ؤلؤل  ربنع و  هراب  رد  مالسلا 
قلعت ییاهزیچ  هچ  هب  هک  سمخ  زا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  مدرک  لاؤس  تفگ " :  هک  هعامس  هقثوم  - 6 دنکیم .  تباث  دیآ  یم  تسدب 

زا یضعب  تفگ " :  هک  رایزهم  نب  یلع  هحیحص  - 7 " دایز .  ای  دشاب  مک  دسر  یم  مدرم  تسد  هب  هک  يدئاوف  مامت  رد  دومرف :  دریگ  یم 
 - هنؤم لاس و  فراصم  جارخا  زا  دعب  یلب  دومرف  دریگیم  قلعت  زیچ  همه  هب  سمخ  ایآ  هک  مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  هب  تشون  باحصا 

قیقحت لـها  تسا و  داـیز  تاـیاور  هتبلا  تسا .  نشور  ـالماک  هدـئاف  قلطمب  سمخ  بوـجو  قـلعت و  رب  مه  تیاور  ود  نیا  تلـالد  هک  - 5
هدـیدان ار  حیحـص  تیاور  همه  نیا  رتکد  تقونآ  دـننک .  هعجارم  سمخلا  باـتک  هعیـشلا  لـیاسو  هلمج  زا  هعیـش  یئاور  بتک  هب  دـنناوتیم 

ءزج هک  ار  سمخ  بوجو  هک  تسا  هتـساوخ  هدـش  فیرحت  هدـش و  یچیق  ای  تلالد  ثیح  زا  صقان  اـی  فیعـض  تیاور  دـنچ  هب  هتفرگ و 
یهز اما  دراد ،  زاب  ناشبهذـم  هب  لمع  ریـسم  زا  نایعیـش  دـناوتیم  هک  تسا  هدرک  نامگ  دوخ  راکنیا  اب  دوش و  رکنم  تسا  نید  تایرورض 

 . لطاب لایخ 
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سمخ بوجو  املع و 

لوا تمسق 

جارخإ بجیال  : ) دیامرف یم  یفوتم 676 ق  یلحلا  نسح  نب  رفعج  نیدـلا  مجن  ققحم  همالع  - 1 سمخ } بوجو  مدـع  ياواتف   : » } رتکد
مالسالا عئارش  تسین "  بجاو  نانآ  رب  سمخ  تخادرپ  دنتـسه  سمخ  بحاص  هک  یناسک  ( " اهنم سمخلا  بابرأ  نم  نیدوجوملا  ۀصح 

هب ار  شدوخ  طلغ  رظن  ات  تسا ،  هدرواین  ار  ترابع  رتشیب  مین  هدـیرب و  مالـسالا  عیارـش  باتک  ترابع  رتکد  هدنـسیون :   « . 182 ص182 -
نإو ۀبیغلا  لاح  یف  رجاتملاو  نکاسملاو  حکانملا  ۀحابإ  تبث  ۀثلاثلا :  : ) مینک یم  همجرت  لقن و  ار  ترابع  همه  کنیا  ام  دـناشنب و  یـسرک 

ندوب حابم  تسا  هدـش  تباث  موس :  سمخلا " )  باـبرأ  نم  نیدوجوملا  ۀـصح  جارخإ  بجی  ـالو  هضعب ، وأ  ماـمالل  هعمجأـب  کـلذ  ناـک 
اهیندروخ و اهـسابل  لثم   ) رجاتم و  دوشیم ) مالـسلا  هیلع  ماما  هب  طوبرم  لافنا  قیرط  زا  هک  ياهنیمز   ) نکاـسم نازینکاـب ، ) جاودزا   ) حـکانم
هب روما  نیا  سمخ  هک  تسین  بجاو  تسا و  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  یـضعب  اـی  همه  اـهنیا  سپ  دوش ) یمن  هتخورف  هدـش و  هدـیرخ  هک  شرف 
هـس رد  لیلحت  نایب  ددـص  رد  ترابع  طقف  هکلب  دراد . ؟  سمخ  ندوب  حابم  رب  تلالد  ترابع  نیا  ياجک   " دوش ،  تخادرپ  نآ  ناـبحاص 

رگید سمخ و  ناـــشیا  رظن  زا  ق :  یفوتم 690 ه ـ یلحلا  دیعـس  نب  ییحی  همـالع  - 2 رتـکد « :  تسا .  رجاـتم  نکاـسم و  حـکانم و  دروم 
عماجلا دنتـسه  فاعم  نآ  تخادرپ  زا  نانآ  تسا و  لالح  نایعیـش  رب  مالـسلا  مهیلع  همئأ  جاتحی  ام  يایاقب  تفایـض و  ناونع  هب  تاـهوجو 

لاح مامإلا  نذإب  الإ  کلذ  یف  فرـصتلا  دـحأل  زوجی  الو   ) تسا نینچ  نیا  عیارـشلل  عماجلا  باتک  ترابع  هدنـسیون :  عئارشلل ص151 . » 
يارب نکاسملاو " ) رجاتملاو ، حکانملا ، نم  اهریغو  سامخألا ، نم  مهقوقح  یف  فرـصتلا  مهتعیـشل  اولحأ  دقف  ۀـبیغلا ، لاح  امأف  هروضح .

مالـسلا مهیلع  ناماما  سپ  تبیغ  لاح  رد  اما  تسین و  زیاج  روضح  لاح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نذا  نودب  سمخ  لاوما  رد  فرـصت  يدحا 
طقف ینعی  دوشیم "  نکاـسم  رجاـتم و  حـکانم و  هب  طوبرم  هک  ار  يروـما  نآ  ریغ  سمخ و  زا  ناـش  دوـخ  نایعیـش  يارب  دـنا  هدرک  لـالح 
باتک بحاص  هتسیز  یم  متـشه  نرق  رد  هک  یلحلا  رهطملا  نب  نسح  همالع  - 3 رتکد « :  رتشیب .  هن  تسا و  حابم  زیچ  هس  نیا  رد  فرـصت 

ماکحالا ریرحت  دنتـسه " فاعم  نآ  تخادرپ  زا  ناـنآ  تسا و  لـالح  نایعیـش  يارب  سمخ   : " هک تسا  هداد  اوتف  همارکلا  جاـهنم  فورعم 
تسا یلماع  داوج  دیس  موحرم  تافنصم  زا  همارکلا  حاتفم  باتک  ایناث  همارکلا و  جاهنم  هن  تسا  همارکلا  حاتفم  الوا  هدنـسیون :  ص/75 . » 

. مامإلا ۀـبیغ  لاح  یف  سمخلا  یف  انؤاملع  فلتخا  عباسلا :  ) تسنیا ماکحالا  ریرحت  باتک  رد  همالع  موحرم  ترابع  اثلاث  یلح و  همـالع  هن 
یشخ نإف  هلزع ، يری  نم  مهنمو  بابحتسالا . هجو  یلع  ۀعیشلا  ءارقفو  ۀیرذلا  ۀلـص  يری  نم  مهنمو  هنفد . بجوأ  نم  مهنمو  موق . هطقـسأف 
فرص يری  نم  مهنمو  رهظی . نأ  یلإ  کلذک  هب  یصو  الإو  هکردأ ، نإ  مامإلا  یلإ  هملـسیل  هلقعو  هنیدب  قثی  نم  یلإ  هب  یـصو  توملا  نم 

 : متفه يوقأ " ). وهو  ۀبیغلاو  روضحلا  عم  بجی  مکح  وهو  ۀیافکلا ، مدع  دنع  مامتإلا  هیلع  نأل  اضیأ ، نیدوجوملا  فانـصألا  یلإ  هتـصح 
يا هدع  هداد و  نفد  بوجوب  اوتف  یضعب  هدش و  نآ  طوقس  هب  لئاق  یموق  سپ  دنا  هدرک  فالتخا  تبیغ  نامز  رد  سمخ  اب  هطبار  رد  املع 

ندرک ادج  هب  اوتف  یعمج  هتـسناد و  بحتـسم  هعیـش  يارقف  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هرهاط  هیرذ  ياهزاین  عفر  رد  ارنآ  فرص 
دنک تیصو  يرگیدب  دسر  ارف  صخش  نآ  گرم  تقو  نوچ  دنا  هتفگ  دنا و  هداد  مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  نامز  ات  نآ  يرادهگن  سمخ و 

نیکاسمو ماتیا  لیبق  زا  نیقحتسم  فانصا و  رگید  فرص  مالسلا ،  هیلع  ماما  هصح  دنا :  هتفگ  یـضعب  درادهگن و  دوخ  دزن  ار  لاوما  نآ  ات 
دیامن تخادرپ  شدوخ  هصح  زا  ارنانآ  فراصم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  رب  تیافک  مدع  تروص  رد  هک  اریز  دوش ،  ناگدنام  هار  رد  و 

نیقحتـسم رگید  فرـص  دـیاب  زین  ار  ماما  مهـس  هک  تسا  لـئاق  همـالع  موحرم  سپ  دوش "  یم  تبیغ  روضح و  ناـمز  لـماش  مکح  نیا  و 
يارب ار  سمخ  قلطم  روطب  ناـشیا  یفوتم 966 ق :  یناث ، دهیش  همالع  - 4 رتکد « :  دـشاب .  هدـش  حابم  سمخ  لصا  هکنیا  هن  درک  سمخ 

کلاسم باتک  یف  امک  کلذ  وه  حصألا  نأ  دیامرف ( :  یم  نایاپ  رد  و  تسا ،  هدومرف  فاعم  نآ  تخادرپ  زا  ارنانآ  هتسناد و  حابم  نایعیش 
سمخ هحابا  رب  ینبم  یناث  دیهش  يآر  ناهربلا ،  ةدئافلا و  عمجم  باتک  رد  اما  هدنسیون :  ناهربلاو 358-4/355 . »  ةدئافلا  عمجم  ماهفالا )

ع)  ) تیب لها  بهذم  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


کلاسم و رد  ار  ناشیا  رظن  هکره  هکلب  میدـیدن  دـشاب  اعدـم  نی  ارب  لاد  هک  یمالک  مه  ماهفالا  کلاسم  رد  درادـن و  دوجو  قلطم  وحن  هب 
یلیبدرا سدـقم  همالع  - 5 رتـکد « :  نآ .  طوقـس  هن  دنتـسه و  سمخ  بوجو  هب  لـئاق  ناـشیا  هک  دوشیم  هجوتم  دـنک  هعلاـطم  هعمل  حرش 

رد هژیوب  نایعیش  يارب  ار  بئاغ  لاوما  رد  فرصت  ناشیا  تفای :  بقل  سدقم  اذل  دوب  شیوخ  رصع  ياهقف  نیرتدنمشناد  زا  یفوتم 993 ق 
ۀبیغلا نمز  یف  ۀـیلکلاب  طوقـسلا  یلع  لدـترابخألا  مومع  نإ  : ) دـیامرفیم و  دـنادیم ، لـالح  اـقلطم  دـشاب  هتـشاد  دوجو  جاـیتحا  هکیتروص 
نآرب لادرابخا  مومع  ( " ۀـمینغلا دوجو  مدـعل  بساکملا و  حابرالا و  یلع  يوق  لیلد  دوجو  مدـعل  متحلاو  بوجولا  مدـع  ینعمبروضحلاو 
درادـن دوجو  یمکحم  لیلد  هکنوچ  تسین  یمتح  بجاو و  نآ  تخادرپ  ینعی  دوشیم  طقاس  یلکروطب  سمخ  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا ، 

هیآ زا  ناشیا  هناملاع  هاگدـید  نیا  هک  منک  یم  هفاضا  هدـنب  " درادـن .  دوجو  هک  مه  تمینغ  دوش ، هتفرگ  سمخ  راکو  بسک  دـئاوفزا  هک 
تباث نامز  ماما  دوخزا  یتایاور  دیامرفیم : همادا  رد  سپس  تسا ، هدیدرگ  طابنتـسا  ( 41: لافنأل  ) ) ٍءْیَـش ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اَمَّنَأ  اوُمَلْعاَو  : ) همیرک

سدـقم موحرم  هکنیا  رد  الوا  هدنـسیون :  میداد . »  رارق  حابم  نایعیـش  يارب  ار  سمخ  ام  ۀعیـشلل " ) سمخلا  انحبأ  : ) دـیامرف یم  هک  تسا 
بقل نیا  نوچ  دنا  هدادن  ناشیا  ریثک  ملع  تهج  هب  ناشیا  هب  ار  سدقم  بقل  اما  تسین  یثحب  تسه  هعیش  یمان  گرزب و  ءاهقف  زا  یلیبدرا 

زا سدقم  بقل  هکلب  یلیبدرا  ققحم  دنیوگ  یم  دـننک  دـیجمت  یملع  رظن  زا  ناشیا  دـنهاوخب  املع  تقو  ره  دـنک و  یمن  تیملع  رب  تلالد 
چیه ناـش  دوخ  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  مجرتم  رتکد و  اـیناث  تسا .  هدـش  هداد  ناـشیا  هب  يونعمو  یحور  تراـهط  اوقت و  دـهز و  تهج 

 ، دـننک یم  هفاضا  ای  فذـح  ار  یتاـملک  دـننک و  یم  يراکتـسد  باـتک  تراـبع  رد  یتح  دـنرادیمن و  رب  سیلدـت  غورد و  زا  تسد  تقو 
رتکد طسوت  هک  ار  ياهاج  ات  مینک  لقن  لماک  روطب  هدـئافلا  عمجم  باتک  زا  ار  لـیلج  ملاـع  نیا  تراـبع  هک  میریزگاـن  اـم  ظاـحل  نیمهب 

 . دوش هتخانش  مه  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  بهذم  هار و  نانمـشد  یعقاو  هرهچ  انمـض  و  دوش ،  صخـشم  الماک  هدش  فیرحت  يراکتـسد و 
مالـسلا مهیلع  مهنأکف  یمتحلا  بوجولا  مدـع  ینعمب  روضحلاو  ۀـبیغلا  نامز  ۀـیلکلاب  طوقـسلا  یلع  لدـی  لوالا  راـبخالا  مومع  نأ  ملعاو  )

یف حیرـصتلا  عم  ریغلا  لام  هناف  مالـسلا ، مهیلع  مهتوم  دـعب  امل  ۀـحابالا  زوجی  هنأ ال  دری  ـالف  یمتحلا  بوجولا  مدـع  ملعف  کلذـب  اوربخأ 
نم لکأ  ءاوس  اقلطم  هلکا  ۀحاباو  اضیا  ءارقفلا  ۀصح  یتح  ۀیلکلاب  سمخلا  طوقـس  اهرهاظ  لب  ۀـمایقلا . مویو  مئاقلا  یلا  طوقـسلاب  ضعبلا 

رم ام  عم  ضعبلا . بهذم  وه  امک  ابحتـسم  لاصیالا  نوکو  ۀبیغلا  لاح  طوقـسلا  یلع  تلد  یتلا  یه  رابخالا  هذـهو  هریغ . وأ  کلذ  هلام  یف 
هلاس ای 200  هیقف 90  هک  دینیبب  الاح  ۀمینغلا . )  مدعو  بساکملاو  حابرالا  یلع  يوق  لیلد  مدـعل  الیلق ، الا  بوجولا  لحم  ققحت  مدـع  نم 
نینچ مه  و  ملعاو ) هملک (  تراـبع  لوا  زا  وا  دـنزیم ،  اـه  فیرحت  اـه و  ریوزت  هچ  هب  تسد  شـسفن  ياوه  قباـطم  یمکح  طابنتـسا  يارب 

دنکیم تسرد  ار  ترابع  نیا  هدرک  لصتم  لوا  هب  ار  ناشیا  راتفگ  رخآ  دـعب  هدومن  فذـح  ار  راتفگ  ینایم  ياه  تراـبع  و  لوُـالا )  ) هملک
حابرالا و یلع  يوق  لیلد  دوجو  مدعل  متحلاو  بوجولا  مدع  ینعمبروضحلاو  ۀبیغلا  نمز  یف  ۀیلکلاب  طوقـسلا  یلع  لدترابخألا  مومع  نإ  )

مومع  ) هک دنکیم  ینعم  ار  ترابع  نیمه  مه  مجرتم  دهد و  یم  تبسن  یلیبدرا  سدقم  موحرم  هب  دعب  و  ۀمینغلا ) دوجو  مدعل  بساکملا و 
یمکحم لیلد  هکنوچ  تسین  یمتح  بجاو و  نآ  تخادرپ  ینعی  دوشیم  طقاس  یلکروطب  سمخ  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  نآرب  لادرابخا 

نیا یلیبدرا  سدقم  موحرم  رظن  زگره  هکیلاح  رد  درادن ) دوجو  هک  مه  تمینغ  دوش  هتفرگ  سمخ  راکو  بسک  دئاوفزا  هک  درادن  دوجو 
 " میامنیم لقن  ةدـئافلا  عمجم  باتک  زا  ار  ناشیا  صخـش  رظن  سپـس  هدومن و  ینعم  یلیبدرا  سدـقم  موحرم  ترابع  الوا  اـم  تسا .  هدوبن 

ماما روضح  تبیغ و  نامز  رد  سمخ  طوقس  رب  دنکیم  تلالد  دنتـسه ) هتـسد  ود  ثیداحا  ینعی   ) دش رکذ  لوا  هک  یثیداحا  مومع  هکنادب 
یمتح بوجو  مدع  تسا  هدش  هتسناد  هیضق و  نیا  هب  دنا  هداد  ربخ  ناراوگرزب  نآ  هکنیا  لثم  سپ  درادن ،  یمتح  بوجو  هک  ینعم  نیا  هب 

اب تسا  ریغ  لام  سمخ  هک  اریز  مالسلا  مهیلع  ناماما  گرم  زا  دعب  یتح  سمخ  ندرک  حابم  تسین  زیاج  هک  تسین  دراو  لاکشا  نیا  سپ 
یتح یلک  روطب  سمخ  طوقس  هیلوا  رابخا  رهاظ  هکلب  تمایق ،  زور  هجرف و  هللا  جع  مئاق  مایق  هب  ات  طوقس  هب  دراوم  زا  یـضعب  رد  حیرـصت 
نیا وا و  ریغ  يارب  مه  هتفرگ و  قلعت  شلاوـما  هب  سمخ  هکیـسک  يارب  مه  تسا  زیاـج  سمخ  لاـم  ندروـخ  هکنیا  ارقف و  هصح  هب  تبـسن 
نیا ءاهقف  زا  یـضعب  هکنانچ  تسا  بحتـسم  سمخ  ندـناسر  هکنیا  تبیغ و  لاح  رد  طوقـس  رب  دـنکیم  تلالد  دـش ) رکذ  لوا  هک   ) رابخا
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نتفرگ قلعت  رب  يوق  لیلد  ندوبن  رطاـخب  مک  رایـسب  رگم  بوجو  لـحم  ققحت  مدـع  زا  تشذـگ  هک  هچنآ  اـب  هدرک و  باـختنا  ار  کلـسم 
هیقف کی  ناونع  هب  سدقم  موحرم  هک  میوش  یم  هجوتم  همجرت  زا  سپ  رـضاح "  نامز  رد  تمینغ  ندوبن  راک و  بسک و  دئاوف  هب  سمخ 

رابخا و هک  تسا  مزال  نیا  رب  انب  دنک  رداص  ار  یـضتقم  مکح  ات  دهد  رارق  قیقحت  یـسررب و  دروم  ار  هیـضق  بناوج  همه  دهاوخیم  ققحم 
هک قیقحت  زا  دـعب  مه  ناشیا  دـنک .  نایب  راظنا  لاوقا و  نایم  زا  هلدا و  عومجم  زا  ار  شدوخ  رظن  دـعب  اـت  دـهد  رارق  قیقحت  دروم  ار  راـظنا 

فانصالا ۀصح  اصوصخ  قوقحلا  جارخا  یف  ریـصقتلا  مدعو  ماتلا  طایتحالا  یغبنی  نکلو   ) تسا هدومن  مالعا  هنوگ  نیا  ار  دوخ  رظن  هدرک 
ةاکزلا میرحت  عم  مهقح ، طوقس  دعبو  طوقـسلا ، مدع  لصأو  تایاورلا ، ضعبو  رهاظلا ، یلع  ۀیآلا  لامتحال  اهودع ، ۀمینغ  لک  نم  ۀثالثلا 

ۀیآلا رهاظب  مالـسلا  مهیلع  مهب  اـصوصخم  هنوک  مدـع  عم  کـلذ  مالـسلا  هیلع  مهطاقـسا  دـعبو  اـضوع خ ،)  ) اهـضوع کـلذ  نوکو  مهیلع 
مهقوقحب صیـصختلاو  ضعبلا  یف  ۀیقتلاو  رم ، امک  زجاعلا  یلع  لمحلا  لامتحاو  کلذـب ، اهتحارـصو  رابخالا  لک  ۀحـص  مدـعو  رابخالاو .

ۀهبـشلا نم  هانرکذ  ام  یلا  رظن  ریغ  نم  ةروکذملا  طئارـشلا  عم  ماسقالا  یقاب  نم  اذـکو  کلذ  ریغو  لاصیالا  ناکما  مدـعو  فرـصتلا ، دـعب 
اصوصخ قوقح  جارخا  رد  دوش  مات  طایتحا  هک  تسنآ  راوازـس  اما  همجرت :  هصالخ  طقـسملا ) ملعی  یتح  تباثلا  رمالاب  لمعلاو  ۀلمتحملا ،

الوا اریز  دوش  یم  هدروآ  تسدـب  هک  يا  هدـئاف  تمینغ و  ره  زا  دریگن ،  تروـص  يریـصقت  ناگدـنام و  هار  رد  نیکاـسم و  ماـتیا و  هصح 
اثلاث دـننکیم و  سمخ  بوجو  رب  تلالد  هک  تایاور  زا  یـضعب  ایناث  تسا و  دـئاوف  عیمج  متمنغ )......  اـمنا  اوملعاو   ) هیآ رهاـظ  ياـضتقم 
طقاس ار  سمخ  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هک  تسا  دـیعب  اعبار  دوشیم و  يراج  طوقـس  رد  کش  تروص  رد  هک  بوجو  طوقـس  مدـع  لـصا 

دنتـسه میهـس  نآ  رد  زین  تاداس  زا  يارقف  تسین و  نانآ  قح  اهنت  سمخ  اسماخ  تسا و  هدـش  مارح  اهنآ  رب  تاکز  هکنیا  اب  دنـشاب  هدرک 
لالدتسا کسمت و  دروم  ات  دنتسین  حیحص  همه  درکیم  طوقس  رب  تلالد  هک  يرابخا  اسداس  دوش و  یم  هدافتـسا  تایاور  هیآ و  زا  هکنانچ 
تخادرپ زا  هک  دشاب  یناسک  اب  هطبار  رد  طوقـس  هک  دوریم  لامتحا  اعباس  تسا و  هدـشن  طوقـس  هب  حیرـصت  رابخا  مامت  رد  دـنریگ و  رارق 

نآ زا  یـضعب  زا  اعـسات  دنرادن و  تیجح  هدش و  رداص  هیقت  لاح  رد  طوقـس  رب  هدننک  تلالد  تایاور  زا  یـضعب  انماث  دنا و  زجاع  سمخ 
دشاب و نکممان  ناراوگرزب  نآ  هب  ندناسر  هک  یتروص  رد  مهنآ  دشاب  ناماما  دوخ  قح  صوصخم  طقف  طوقس  هک  دوشیم  هدافتـسا  رابخا 

مدآ رگا   " دوش .  ادیپ  ملع  طقـسم  هب  هکینامز  ات  دوش  لمع  تسا  یعطق  مولعم و  هک  يرما  هب  دیاب  یلقع  رظن  زا  ارـشاع  رگید و  تالامتحا 
بوجو هب  لئاق  ناشیا  هکلب  تسا  هدرکن  سمخ  ندوب  حابم  هب  مکح  یلیبدرا  موحرم  هک  دوشیم  هجوتم  دـناوخب  ار  تارابع  نیا  یفاصنا  اـب 

ات تسا  هداد  رارق  یـسررب  دروم  ارنآ  قیقحت  لاح  رد  یلیبدرا  موحرم  هک  هدوب  يا  ههبـش  درک  لقن  فیرحت  اب  رتکد  هک  ار  هچنآ  دنتـسه و 
ناـکما رگا  - " 1 ( - یلوالا وهف  نومأـملا  لدـعلا  هیقفلا  یلا  لاـصیالا  نکما  نا  نکل   ) دـیامرفیم دـعب  هحفـص  رد  هکلب  دـهد  باوج  ادـعب 

هک منکیم  هفاضا  هدنب  تفگ " :  رتکد  هکنیا  اما  " و  دوش .  لاسرا  وا  هب  سمخ  هک  تسا  رتهب  دـشاب  نیما  لداع و  هیقف  هب  سمخ  ندـناسر 
زا هاگدـید  نآ  الوا  هک  تسنیا  باوج  تسا "  هدـیدرگ  طابنتـسا  متمنغ )......... امنا  اوملعاو   ) همیرک هیآ  زا  ناـشیا  هناـملاع  هاگدـید  نیا 
 : دندومرف میدرک  لقن  لصفم  ام  دندرک و  نایب  ار  دوخ  رظن  هک  اجنآ  رد  یلیبدرا  سدقم  موحرم  ایناث  دوب و  لامتحا  کی  هکلب  دوبن  ناشیا 

طقف تبیغ  نامز  رد  ار  سمخ  همئا  : " دـیامرف یم  رـالاس  همـالع  - 6 رتکد « :   " دوشیم .  اهدـمآ  رد  ماـمت  لـماش  هیآ  رد  تمینغ  رهاـظ  " 
میـسارم ایناث  تسا ،  رّالـس  تسین و  رـالاس  ـالوا  هدنـسیون :  میسارملا ص/633 . »  باتک  دندیشخب " دنتـشاد  هعیـشرب  هک  یـشزاون  رطاخب 
مهدزای نرق  لیاوارد  هک  یئابطابط  دمحم  دیـس  - 7 رتکد « :  درادـن .  دوجو  مسارم  باتک  رد  یتراـبع  نینچ  اـثلاث  تسا ،  مسارم  تسین و 

تسین بجاو  ینعی   . 344 ماهفالا / كرادم  تسا "  حابم  سمخ  هک  تسا  نیمه  رت  تسرد  ۀحابالا " ) وه  حصألا  نإ   : ) دیامرفیم هتسیزیم 
 : هدنسیون دنکیم . »  عنم  نآ  زا  هتـشذگ  صوصن  زاب  هک  دزادرپب  دشاب  هتـساوخ  شدوخ  لیماب  یـسک  هکنیا  رگم  تسا  هدش  هدیـشخب  هکلب 

یمن ار  یئاـبطابط  يوسوم و  نیب  قرف  زوـنه  هلاـس  ای 200  يامن 90  دـهتجم  یئابطابط و  هن  تسا  يوسوم  كرادـم  بحاـص  موحرم  ـالوا 
سمخ و لک  هن  تسا  ماما  مهـس  هب  طوبرم  كرادم  بحاص  موحرم  رظن  اثلاث  ماهفالا و  كرادم  هن  تسا  ماکحالا  كرادـم  ایناث  دـمهف و 

تسا نینچ  كرادم  رد  ناشیا  ترابع  سمخ .  تیلح  هب  لئاق  هن  دنتـسه  رجاتم  نکاسم و  حکانم و  رد  فرـصت  هحابا  هب  لئاق  ناشیا  اعبار 
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مالـسلا هیلع  ماما  هب  قلعتم  هک  هچنآ  دشاب  حابم  هک  تسنآ  رت  حیحـص  ۀصاخ " ) کلذ  نم  مالـسلا  هیلع  مامالاب  قلعتی  ام  ۀـحابإ  حـصالاو  )
 "  . سب رجاتم و  نکاسم و  حکانم و  زا  تسا 

مود تمسق 

ثحبم رد  هک  يدایز  تاـیاور  زا  هچنآ   : " دـیامرف یم  هدرک  تاـفو  مهدزاـی  نرق  رخاوا  رد  هک  يراوزبس  رقاـب  دـمحم  خیـش  - 8 رتـکد « : 
دواد تیاور  ملسم و  نب  دمحم  تیاور  ءالضفلا و  حیحص  هریغم و  نب  ثراح  حیحص  دننام  دیآیمرب  هدمآ  راکو ) بسک  هدیاف  ینعی  ) حابرا
همه زا  بیرک ، حیحـص  راـیزهم و  نب  یلع  حیحـص  هرارز و  حیحـص  نانـس و  نب  هللادـبع  تیاور  بوقعی و  نب  قاحـسا  تیاور  ریثک و  نب 

 : دـیامرفیمو دـنکیم  در  هدـمآ  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یتالاکـشا  یـضعب  هاـگنآ  تسا "  هدـش  هدیـشخب  هعیـشرب  سمخ  هـک  دـیآیمرب  نـینچ 
تحابا هیرظن  هکنیا  هصالخ  درک ". هجوت  روکذم  تایاور  هبو  تشذگ  اهنآزا  دیابن  نیاربانب  تسا  رت  حیرصو  رت  حیحص  تحابا  تایاور  "

هدرکن لقن  رخآ  ات  ار  يراوزبس  موحرم  ترابع  رتکد  ارچ  هدنـسیون :   « . 292  / داعملا ةریخذ  تسین  یلاخ  توق  زا  تبیغ  ناـمز  رد  سمخ 
رخآ رد  ناـشیا  دـهد ،  تبـسن  ناـشیا  هب  ار  سمخ  ندوب  حاـبم  هیرظن  هک  تشادـن  ناـکما  تروصنآ  رد  اریز  تسا  نشور  باوج  تسا ؟ 

( " ءاتفالا طیارشل  عماجلا  لدعلا  هیقفلا  ۀیلوتب  نیدوجوملا  فانصالا  یف  عیمجلا  فرص  يدنع  طوحالا  نکلو   : ) دنیامرف یم  دوخ  شیامرف 
دـسرب تاداس ) زا  ناگدنام  هار  رد  نیکاسم و  ماتیا و   ) نآ ناقحتـسم  زا  دوجوم  فانـصا  فرـصم  هب  سمخ  هک  تسنآ  نم  دزن  رد  طوحا 

هدیزگرب ار  هاگدید  نیا  یناشاک  ضیف  نسح  دـمحم  - 9 رتکد « :   " دـشاب .  اوتف  طیارـش  مامت  عماج  هک  لداـع  نیما و  هیقف  رظن  ریز  مهنآ 
حیتافم دنا " هتـسناد  لالح  نایعیـش  يارب  ارنآ  مالـسلا  مهیلع  همئأ  هک  اریز   : " دـیامرفیمو تسا  طقاس  دریگیم  قلعت  نامز  ماما  هب  هچنآ  هک 

باتک رد  ضیف  موحرم  رظن  اـیناث  تسا .  عیارـشلا  حـیتافم  هکلب  تسین  هعیرـشلا  حـیتافم  ـالوا  هدنـسیون :  حاتفم 260 . »  ص229  هعیرشلا 
مدعل اهلها  یلا  نیقابلا  صصح  فرص  بوجو  مهتعیشل و  کلذ  مهلیلحتل  مالسلا  هیلع  هب  صتخی  ام  طوقس  يدنع  حصالا   ) تسنیا روکذم 
حیحص بئاغلا " )  نع  یلوتی  امک  ۀباینلا  قحب  نومأملا  هیقفلا  کلذ  یلوتی  نکل  نسحا و  طوحا و  ناکل  مهیلا  لکلا  فرص  ول  هنع و  عنام 

هک تسا  بجاو  دندومن و  لالح  دوخ  نایعیش  يارب  ار  دوخ  مهس  ناراوگرزب  نآ  هک  اریز  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  هصح  طوقـس  نم  دزن  رت 
فرصم نیقحتسم  زا  دوجوم  فانصا  نیب  رد  سمخ  مامت  رگا  درادن و  دوجو  یعنام  نوچ  دوش ،  تخادرپ  ناشدوخب  فانـصا  رگید  مهس 

روما یلوتم  وا  هکیروطنامه  دسرب  فرـصم  هب  تسا  ماما  بئان  هک  لداع  نیما  هیقف  رظن  تحت  دیاب  اهتنم  تسا  طایتحا  قباطم  رتهب و  دوش ، 
یلک روطب  سمخ  هن  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  مهس  طوقس  هب  لئاق  ضیف  موحرم  الوا  هک  دوشیم  نیا  هجیتن   " دشابیم .  هجرف  هللا  لجع  بئاغ 

وا ترابع  زا  یتمسق  طقف  رتکد  اما  دنادیم ،  طایتحا  قباطم  ناقحتسم  زا  دوجوم  فانصا  رد  ار  ماما  مهس  یتح  سمخ  همه  فرـصم  ایناث  . 
 : » رتکد دناشنب .  یـسرکب  دشاب  سیلدت  فیرحت و  قیرط  زا  رگا  یتح  ار  شدوخ  ياعدم  دـناوتب  ات  هتـشاگنا  هدـیدان  ار  یقبام  هتفرگ و  ار 
نانآ رب  نآ  تخادرپو  هدـش  هدیـشخب  نایعیـش  يارب  سمخ   : " هک تسا  هدومرف  حیرـصت  یفوتم 1227 ق  ءاطغلا  فشاکرفعج  خیـش  - 10
ئـش لک  و   : ) تسا نینچ  نیا  هروکذـم  هحفـص  رد  ءاطغلا  فشاـک  موحرم  شیاـمرف  هدنـسیون :   « . 364 ءاـطغلا / فشک   " تسین  بجاو 

تاضواعملا و تابهلا و  نم  هریغ  وا  ءارـشب  روجلا  مکاح  دـی  نم  هذـخا  زوجی  نیملـسملا ،  نیب  كرتشا  وأ  صتخا  اـمم  ماـمالا  دـیب  نوکی 
رد تسا و  ناناملسم  همه  لام  ای  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  اصاصتخا  هکیزیچ  ره  مهتعیـش " ) نم  ۀیمامالل  کلذ  اولحا  مهنال  تاراجالا ، 

هضواعم و و  نتفرگ ) هزیاج   ) شـشخب لیبق  زا  نآ  ریغ  ای  ندـیرخ  اب  ملاظ  مکاح  زا  نآ  نتفرگ  تسا  زیاـج  دراد ،  رارق  روج  ماـکح  تسد 
زا ذخا  ندوب  حابم  ناشیا  دارم  سپ   " دـنا .  هدومن  حابم  هداد و  هزاجا  دوخ  نایعیـش  يارب  ار  هلماعم  نیا  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  اریز  هیارک 
نآ زا  یمین  تسا و  سمخ  زا  ماما  هصح  هک  مالسلا  هیلع  ماما  مهـس  اب  هطبار  رد  هکلب  تبیغ .  نامز  رد  سمخ  تیلح  هن  تسا  روج  مکاح 

هتبیغ وا  اهوحن  وا  ۀـیقتل  ناکمالا  مدـع  عم  هیلا و  لوصولا  ناکما  هروضح و  عم  هیلا  لصوی  ماـمالا  مهـس  و   : ) دـیامرفیم دوش  یم  لـماش  ار 
هکیتروص رد  ترـضحنآ  يارب  دوش  یم  هداتـسرف  مالـسلا  هیلع  ماما  مهـس  دهتجملا " ) هرمأ  یلوتی  يوقالا و  یلع  ۀثالثلا  فانـصالل  یطعی 

ع)  ) تیب لها  بهذم  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


دسریم و فرـصم  هب  تاداس ) زا  لیبسلا  ءانبا  نیکاسم و   ، ماتیا  ) هناگ هس  فانـصا  رد  دوب  تبیغ  نامز  ای  دوبن  نکمم  رگا  اما  دـشاب  نکمم 
سمخ دیامرفیم " :  تیعطاقاب  یفوتم 1266ق : یفجن  نسح  دمحم  همالع  - 11 رتکد « :  " تسا .  طیارـشلا  عماج  هیقف  زین  راک  نیا  یلوتم 
ترابع هدنسیون :  مالکلا 16/141 . »  رهاوج  تسا "  رتاوتم  هنیمز  نیارد  تایاور  رابخا و  و  تسا ، هدیـشخب  نایعیـش  يارب  تبیغ  نامز  رد 

نظلا نسح  نأ  نهذـلا ، یف  لوجی  يذـلاف  مالـسلا ) هیلع   ) هقح اماو  تسنیا ( :  رهاوج  بحاص  رظن  درادـن و  دوجو  مالکلا  رهاوج  رد  قوف 
مه نیذلا  ۀثالثلا  فانـصالا  فراصم  نم  مهملا  یلع  هفرـص  یف  انتذخاؤم  مدعب  یـضقی  ءادفلا  هحورل  یحور  نامزلا  بحاص  انالوم  ۀـفأرب 

، يواستلا دنع  یلوأو  یلوأ  مه  ناک  نإو  اهـضعب  یلع  حجری  امم  مهریغ  فراصم  نم  کلذ  ریغ  یف  هفرـص  یف  الو  لب  ۀـقیقحلا ، یف  هلایع 
وأ هنفد  وأ  هب  ۀیـصولا  نم  هریغ  ذإ  هطوقـس ، مدع  یلع  ءانبلا  دعب  تعمـس  امیف  هفرـص  نیعت  رظنلا  یف  دعبی  لب ال  ناحجرلا ، حوضو  مدع  وأ 
هک تسنیا  دـسریم  نهذ  هب  هچنآ  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  قح  اما  هل " )  فالتإ  وه  لب  اعطق ، ةدـئاف  ریغ  نم  هباهذإو  هفلتل  ضیرعت  اـمهوحن 
هک مینک  سمخ  ناقحتسم  زا  فانصا  رگید  فراصم  رد  فرص  ار  ترـضحنآ  مهـس  ام  رگا  هک  دنکیم  اضتقا  راوگرزبنآ  تفأر  تمحر و 

دوش فرصم  زین  نانآ  فراصم  زا  رتمهم  فراصم  رد  تسا  نکمم  هکلب  تشاد ،  دهاوخن  یلکـشم  چیه  دنوشیم  باسح  وا  لایع  عقاو  رد 
مولعم ریغ  ناحجر  ای  دشاب  يواست  ناشریغ  نانآ و  نیب  رگا  دنراد و  تیولوا  ناگدـنام ) هار  رد  نیکاسم و  ماتیا و   ) هثالث فانـصا  هچ  رگا 

هک يروما  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مهس  فرـص  تسا  نیعم  میئوگب  هک  تسا  نیمه  بیرق  رظن  هکلب  تسا  دص  رد  دص  نانآ  تیولوا  دشابن ، 
فلت هریغ  نفد و  ای  ماما  مهـس  هب  ندرک  تیـصو  رظن ،  نیا  زا  ریغ  اریز  تسا ،  هدشن  طقاس  نیفلکم  ندرگ  زا  هکنیا  رب  انب  زا  دعب  دش  رکذ 

مالسلا هیلع  ماما  مهس  فرص  یتح  هکلب  هدوبن  طوقـس  هب  لئاق  مه  ناشیا  سپ  " دشاب .  هدش  نآ  زا  يا  هدافتـسا  هکنآ  نودب  تسنآ  ندرک 
، مربیم نایاپ  هب  یفوتم 1310 ق  ینادمه  اضر  خیـش  هاگدیداب  ار  بلطم  - 12 رتکد « :  دـنادیم .  مزال  بجاو و  رگید  فانـصا  دروم  رد  ار 
تسا و رخاتم  یلیخ  ناـشیا  هکیلاـح  رد  ینادـمه ص/155 .  هیقفلا  حابـصم  تسا " هدیـشخب  تبیغ  نامز  رد  سمخ   : " دـیامرف یم  ناشیا 

هیقف موحرم  ترابع  نیع  ام  دوش  هایـس  وگغورد  يور  هکنآ  يارب  هدنـسیون :  درذـگیم . »  ناـشیا  رـصع  زا  نرق  کـی  زا  شیب  يزیچ  طـقف 
یف ۀبوصغملا  مهقوقح  یلع  امإ  لیلحتلا  رابخا  تامومع  لمح  نم  دبال  هنا  حابرالا  سمخ  ثحبم  یف  تفرع  دق   : ) مینکیم لقن  ار  ینادمه 
نم هنودیفتسی  امیف  ۀعیشلا  یلع  لعفلاب  سمخلا  بوجول  ۀیفانملا  ریغلا  لماحملا  نم  کلذ  ریغ  وا  اهبلغا  فرصنم  وه  امک  نیفلاخملا  يدیا 

هب هک  يرابخا  لمح  زا  میریزگان  میتفگ ،  هک  يدـش  هجوتم  حابرا  سمخ  ثحبم  رد   ( " سمخلا هب  قلعتی  اـمم  اـهریغ  تاراـجتلا و  حاـبرا 
نآ رثکا  هکناـنچ  تسا  نیفلاـخم  تسد  رد  هک  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  زا  هدـش  بصغ  قوقح  رب  اـی  دـننکیم  لـیلحت  رب  تلـالد  دوخ  مومع 
رد فرـصت  دروآ ،  یم  تسدـب  تاضواعم  رگید  ای  عیب  هب  ار  يزیچ  نیفلاخم  تسد  زا  یـسک  رگا  ینعی   ) دـنراد رظن  هتکن  نیمهب  تایاور 

سمخ لعفلاب  بوجو  اب  دـشاب  هتـشادن  تافانم  ات   ، نکاسم رجاتم و  حـکانم و  لیبق  زا  رگید  لـماحم  رب  اـی  تسا ) لـالح  وا  يارب  ئـش  نآ 
هک دیدومرف  هظحالم  سپ  رتکد « :  " دریگیم .  قلعت  نآ  هب  سمخ  هک  اهلغش  ریاس  و  راجت دئاوف  زا  دننکیم  هدافتسا  هچنآ  زا  نایعیشرب ، 
 ، تسا ربتعم  روهشم و  رایـسب  یلوق  هعیـش  نیرخأتم  نیمدقتم و  ياهقف  نایم  رد  نآ  تخادرپ  هب  مازلا  مدعو  سمخ ،  زا  هعیـش  ندوب  فاعم 

لاوقا تایاور و  یـسررب  زا  سپ  هدنـسیون :  تسا . »  هدشیم  لمع  نآ  هب  شیپ  لاس  دنچ  دص و  ینعی  يرمق  مهدراهچ  نرق  لیاوا  ات  ابیرقت 
بوجو زورما  اـت  لوا  زا  نیرخأـتم و  نیمدـقتم و  زا  هعیـش  ياـهقف  نیب  ربـتعم  روهـشم و  لوق  تفگ :  دوش  یم  نیقی  عطق و  روـطب  راـظنا  و 
تاـملک نیع  اریز  دوب ،  غورد  عقاو و  فـالخ  همه  داد  تبـسن  هعیـش  ياـهقف  هب  رتکد  ار  هچنآ  هک  میدـید  نآ و  لـیلحت  هنو  تسا  سمخ 

دنچ هب  رصحنم  لیلحت  داروم  هکلب  هدشن  هدافتسا  تارابع  نآ  زا  زگره  قلطم  روطب  تیلح  هب  ياوتف  هک  میدید  میدومن و  لقن  ار  ناگرزبنآ 
هدرک فالتخا  تبیغ  نامزرد  سمخ  هراب  رد  ام  باحصا  زا  یهورگ  دیامرفیم " :  دیفم } خیـش  لصفم  يأر   : » } رتکد دوب .  صاخ  دروم 

هک ار  هاگدید  نیا  یـضعب  دیامرفیم ): هلمج  زا  دنکیم  رکذ  ار  فلتخم  شیاههاگدید  سپـس  تسا (  هدیزگرب  ار  یهاگدید  هورگ  ره  دنا ،
نفد نیمز  رد  ارنآ  ینعی  دننادیم  بجاو  ارنآ  ندرک  هریخذ  یـضعب  ، دـنریذپ یمن  تخادرپ ، نامز  ماماروهظ  یگدامآ  يارب  دـیاب  ار  سمخ 

ناشیا دنوادخ  دیامرف  مایق  ماما  هاگره  دنکیم و  رهاظ  ار  شیاهزنک  نامز  ماما  روهظ  ماگنه  رد  نیمز  : " دیوگیم هک  ار  تیاور  نیا  و  دنک ،

ع)  ) تیب لها  بهذم  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


فلتخم ياههاگدید  نایم  زا  هاگنآ  دنکیم "  لیوأت  ار  تیاور  نیا  دـنریگرب " دـشاب  هک  ییاجرهرد  ار  اهزنک  نآ  هک  دـنکیم  ییامنهار  ار 
روهظ زا  لبق  هک  دیـسرترگا  دوش  هتـشاذگرانک  يدهم  ماما  ینعیرما  بحاص  يارب  ار  سمخ  دیامرفیم " : تسا  هدیزگرب  ار  هاگدـید  کی 

وا ، دراپسب ماما  هب  وا  هکنیا  ات  دنکراذگاو  دراد  دامتعا  شتناید  لقع و  هب  هک  يرگید  صخش  هب  دراپـسب ، ناشیا  هب  ارنآ  دناوتن  دریمب و  ماما 
مایق ماما  هکنیا  ات  بیترت  نیمه  هبو  دـنک  راذـگاو  يدامتعا  لباق  رادـنید و  صخـش  هب  الا  دراپـسب و  ناشیا  هب  هک  تفایرد  ار  ماماروهظرگا 

زا لبق  مه  ناشیا  تسا ، بئاغ  قح  سمخ  هکنوچ  تسا ، رتراکـشآ  نم  رظنب  اههاگدید  رگیدزا  لوق  نیا  دـیامرف " : یم  سپـس  دـیامرف " 
ارف ماـگنه  رد  هک  تسا  تاـکز  دـننامه  زین  نیا  دـیامرف " : یم  سپـس  دوـش " يوریپ  نآ  زا  هک  دـندومرفن  نییعت  یـصخشم  شور  تیبـغ 
رگا دیامرفیم " : دوش "و  یمن  طقاس  دشاب  هتـشاد  دوجو  نآ  قحتـسم  هک  یتقو  نیاربانب  دـنوشیم ، رـضاح  نآ  نیقحتـسم   ، تصرف ندیـسر 

هب یلوا  نانچمهو  دراذگب  تناما  ینعی  دنادرگ  ءادا  میدرک  رکذ  ام  هکیوحن  هب  تسا  ماما  صلاخ  مهس  هک  ار  سمخ  زا  شخب  نیا  یـسک 
هب نانآ  نیکاسم  و  نارفاسمو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  ماـتیا  يارب  ار  سمخ  رگید  تمـسق  دراپـسب و  ..... یموس هب  یمود  یمود و 

لاحرهب اـما  تسا ". قح  رب  وا  هکلب  باوصلا ) یلع  ناـک  لـب   ) تسا هدـیدرگن  رود  قحزا  دـنک  فرـصم  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هک  یبیترت 
موحرم زا  رتکد  هچنآ  هدنـسیون :  هعنقملا ص/46 . »  دنا . هتـشاد  رظن  فالتخا  باب  نیا  رد  ام  باحـصا  بابلا ) اذه  یف  انباحـصا  فلتخا  )

يارب تبیغ  نامز  رد  سمخ  هک  دوشیم  هداغتـسا  ناشیا  رظن  زا  اریز  سمخ ،  لیلحت  رب  هن  دراد  تلالد  وا  دوخ  یفن  رب  درک  لقن  دیفم  خیش 
درک و میسقت  قحتسم  تاداس  نیب  دیاب  تسا  تاداس  مهـس  هک  ار  سمخ  فصن  اهتنم  نآ  تخادرپ  تسا  بجاو  هکلب  هدشن  لالح  نایعیش 

ناشیا رظن  نیا  و  دنیامن ،  روهظ  هجرف  هللا  جع  نامز  ماما  ات  دوش  يرادهگن  تناما  هب  هدش و  ادج  دشاب  یم  ماما  مهـس  هک  نآ  رگید  فصن 
خیش لصفم  يأر   : » } رتکد نآ .  طوقس  مدع  بوجو و  دیفم  موحرم  رظن  تسا و  سمخ  لیلحت  رتکد  ياعدم  تروص  ره  رد  تسا  هدوب 
دراد یمکح  ماما  روهظ  لاح  رد  سمخ  ینعی  مامالاروهظ ) لاح  یف  اذه   : ) دیامرفیم دنکیم  نایب  ار  سمخ  ماکحا  هکنآزا  سپ  یـسوط }

حکانملا و نم  مهقوقح  یف  فرـصتلا  مهتعیـشل  اوصّخر  دقف  ۀبیغلا  لاح  یف  امأف  : ) دیامرفیم سپـس  يرگید ، مکح  ناشیا  تبیغ  لاح  رد  و 
حاکن قوقح  زا  معا  نانآ  قوقحرد  هک  دـنا  هداد  هزاجا  ناش  نایعیـش  يارب  مالـسلا  مهیلع  همئا  تبیغ  لاحرد  اما  و  نکاسملا " ) رجاتملا و 
مالسلا مهیلع  همئا  هب  هک  سمخرد  ناونع  چیه  هب  میدرک ،  ضرع  هچنآ  ریغ  رد  دننک  فرصت  دنتساوخ  هک  يروج  ره  نکـسمو  تراجتو 

دوجو یـصخشم  صن  هچرگ  تسا  توافتم  هراب  نیا  رد  ام  باحـصا  ياههاگدـید  تسین ،  زیاـج  فرـصت  تیبغ  ناـمز  رد  دوشیم  طوبرم 
ار هعیش  ياهقف  ياههاگدید  یسوط  خیـش  هاگنآ  تسا "  طایتحا  نآ  دافم  هک  دراد  یهاگدید  ام  ياهقف  زا  مادکره  عومجمرد  یلو  درادن 

نایعیـش يارب  هریغ  تراجت و  قح  جاودزا و  قح  لـیبق  زا  اـهزیچ  رگید  دـننام  تبیغ  ناـمز  رد  سمخ  - 1 دـنکیم : هصالخ  هتکن  راهچ  رد 
ياهقف زا  يرایـسبو  هدـش ،  تیاور  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هک  تسا  یـصوصن  اب  قفاوم  هکنوچ  تسا  لاوقا  نیرت  حیحـص  نیاو  تسا  حابم 
شتافو کیدزن  هک  یتقو  دـنک  تظافح  تسا  هدـنز  هکینامز  ات  ار  سمخ  لام ،  بحاـص  صخـش  هک  تسا  بجاو  - 2 دنرظن .  نیمهربام 

هب زین  وا  دراپسب و  دش  رـضاح  رگا  رما  بحاص  هب  هکنیا  ات  دنک  راذگ  او  دراد  دامتعا  وا  هب  هک  شناملـسم  ناردارب  زا  يرگید  سک  هب  دوب 
دراد ناـهنپ  دوـخ  رد  هک  ار  هچنآ  همه  نیمز  مئاـق ،  جورخ  ماـگنه  رد  اریز  ددرگ ،  نـفد  سمخ  هـک  تـسا  بـجاو  - 3 تروـص .  نیمه 

صخـش دزن  ای  ددرگ و  نفد  ای  هک  ماـما  يارب  نآ  تمـسق  هس  دوش ، میـسقت  تمـسق  شـش  هب  سمخ  هک  تسا  بجاو  - 4 دنکیم . راکشآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  نارفاـسم  ءارقف و  ناـمیتی و  هک  ناقحتـسم  يارب  ار  رگید  تمـسق  هسو  دوش ،  هتـشاذگ  تعیدو  يدـمتعم 

تاکز رب  ار  سمخ  هک  تسا  دـیفم  خیـش  ياوتفاب  قفاوم  لوق  نیا  و  دوش ،  لـمع  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  يزیچ  نیا  ددرگ ،  میـسقت  دنتـسه 
"  « . دش دهاوخن  راکهنگ  دنک  لمع  هتشذگ  لاوقا  زا  یکی  هبو  ، دریگب ار  طایتحا  بناج  ناسنا  رگا  : " دیامرف یم  سپس  تسا . هدرک  سایق 

هحابا هکلب  تسین  سمخ  دوخ  رد  هحابا  مه  نیا  رجاتم و  نکاسم و  حکانم و  هب  دنک  یم  رصحنم  ار  هحابا  یسوط  خیش  موحرم  هدنـسیون : 
روما زا  رجاتم ) نکاسمو و  حـکانم   ) زیچ هس  نیا  زا  ریغ  اما   : " دـیامرفیم زیچ  هس  نیا  ریغ  رد  اـما  میداد  رکذـت  ـالبق  هک  تسا  فرـصت  رد 
تـسا هتفرگ  قـلعت  هب  سمخ  هک  ياـهزیچ   ) تسین زیاـج  یلاـح  چـیه  رد  هتفرگ  قـلعت  نآ  هب  سمخ  هک  ياـهزیچ  رد  فرـصت  سپ  رگید 
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حکانم و دروم  زا  ریغ  رد  فرـصت  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  - 1 تسا .  فلتخم  نآ  رد  لاوقا  نآ و  ریغ  نداـعم و  اـهجنگ و  زا  تسا ) تراـبع 
هکنآ نودب  تسا  ریغ  لام  رد  فرـصت  تسا و  طایتحا  دـض  هک  اریز  تسین  زیاج  لوق  نیا  هب  لمع  نکل  تسا ،  حابم  زین  نکاسم  رجاتم و 

دنک تیصو  يرگیدب  دوش  شگرم  کیدزن  نوچ  تسا و  هدنز  صخـش  دوخ  هک  یتقو  ات  سمخ  ظفح  تسا  بجاو  - 2 دشاب .  هداد  نذا 
نیمز هکنآ  يارب  نفد ،  تسا  بجاو  - 3 دوش .  هداد  لیوحت  ترـضحنآ  هب  دنک و  روهظ  هجرف  هللا  جـع  ماما  ات  یموس و ........  هب  یمود  و 

نفد مالسلا  هیلع  ماما  هب  طوبرم  تمسق  هس  هدش ،  میسقت  تمسق  شش  هب  سمخ  - 4 دنکیم .  راکشآ  دوش  رهاظ  ماما  یتقو  ار  شیاهجنگ 
میسقت ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نیکاسم  نارفاسم و  ماتیا و  نیب  رگید  تمسق  هس  دوش و  هتشاذگ  یسک  دزن  تناما  هب  ای  دوش 
سمخ دوش  هتفگ  هک   ) لوا لوق  اما  تسین ،  یلاکشا  دنک  لمع  ندرک  تیصو  ای  نفد  لوق  ود  هب  یـسک  رگا   : دیامرفیم " رخآ  رد  " دوش . 

 : تفگ داد و  خیـش  موحرم  هب  لوا  لوق  رد  رتکد  هک  ار  یتبـسن  الوا  سپ  تسین .  زیاج  ناونع  چـیهب  نآ  هب  لـمع  تسا ) حاـبم  قلطم  روطب 
نیمهربام ياهقف  زا  يرایـسبو  هدـش ،  تیاور  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هک  تسا  یـصوصن  اب  قفاوم  هکنوچ  تسا  لاوقا  نیرت  حیحـص  نیاو  )

زا ایناث  دـناد .  یمن  زیاـج  ار  لوق  نیا  هب  لـمع  هتـسناد و  طاـیتحا  فـالخ  ار  رظن  نیا  یـسوط  خیـش  موحرم  هکلب  تسا  تسرداـن  دـنرظن )
ای دوش  تخادرپ  هچ  هکلب   ، ددرگ یمن  جارختسا  ناونع  چیه  هب  تبیغ  نامز  رد  سمخ  ندوب  حابم  یـسوط  خیـش  موحرم  شیامرف  عومجم 

نوچ زین  خیش  موحرم  رظن  هجیتن  رد  دنادیم .  نیعم  ار  لاوما  زا  سمخ  جارخا  بوجو  تروص  هسره  رد  دوش  تیصو  نآ  هب  ای  ددرگ  نفد 
نیا هب  تبیغ  نامزرد  ار  سمخرد  فرصت  یـسوط  خیـش  سپ  رتکد « :  تابثا .  هن  دنکیم  در  ار  امن  دهتجم  رتکد  ياعدم  دیفم  موحرم  رظن 
یم هظحالم  تسه ،  زین  ءاهقف  زا  يرایسب  لوق  هک  تسا  هدیزگرب  ار  مراهچ  لوق  شدوخ  تسا و  هدومرف  رـصحنم  هناگراهچ  ياههاگدید 

ام هک  دنقفتم  زیچ  کیرب  همه  عومجم  رد  اما  دنراد  توافت  مهاب  یکدنا  لیـصافت  رد  هچرگ  روکذم  هناگراهچ  ياههاگدـید  هک  دـیئامرف 
یتح دوشیمن ، هداد  يرگید  سک  هب  هیقب ،  مهـس  ای  تسا ،  بئاغ  ماما  مهـس  هکیا  هیامرـسو  لاـم  نیا  هکنیا  نآ  میـسرب و  نآ  هب  میهاوخیم 

هک داد  تبـسن  ـخ  یـش مو  ـ حرم لوا بـه  ـر  تکد الوا  هدنـسیون :  دشاب . »  هدنب  لاثما  هب  سمخ  تخادرپ  دیؤم  هک  تفای  ناوتیمن  مه  يا  هراشا 
 . راکـشآ تسا  یـضقانت  نیا  تسا و  هدیزگ  رب  ار  مراهچ  لوق  خیـش  هک  دیوگیم  اجنیا  تسا و  لاوقا  نیرت  حیحـص  لوق  راهچ  زا  لوا  لوق 

لوق هس  اب  الماک  سپ  تفریزپن  هتـسناد و  دودرم  ار  لوا  لوق  ناشیا  میدرک ،  لقن  ار  هیلع  هللا  ناوضر  یـسوط  خیـش  مالک  ام  هکناـنچ  اـیناث 
هب ار  تیلح  هحابا و  هب  لوق  يراـیعم  هچ  يور  رتکد  سپ  تسه  اـم  ياـهقف  زا  يرایـسب  لوق  مراـهچ  لوق  رگا  اـثلاث  تسا .  تواـفتم  رگید 
رد طقف  دـنکیم و  نایب  ار  سمخ  یمتح  بوجو  هکلب  تسین  تیلح  هحابا و  زا  نخـس  زگره  مراهچ  لوق  رد  اریز  داد  تبـسن  هعیـش  ياهقف 

رگید تمسق  هس  اما  دنک ،  روهظ  مالسلا  هیلع  ماما  ات  دوش  تیصو  نآ  ظفح  رد  يرگید  هب  ای  دوش و  نفد  ای  هک  دیوگیم  ماما  مهس  تمسق 
فورعم و نیدـهتجم  زا  کی  چـیه  اـعبار  دوش .  هتخادرپ  تاداـس  زا  قحتـسم  فانـصا  هب  دـیاب  تسا  روهـشم  تاداـس  مهـس  هب  هک  سمخ 

حیـضوت البق  هک  تسا  رجاتم  نکاسم و  حـکانم و  رد  فرـصت  زاوج  لیلحت ،  زا  دارم  هکلب  دـنا  هدادـن  سمخ  قلطم  تیلح  هب  اوتف  روهـشم 
هیقف تبیغ ،  نامز  رد  هجرف  هللا  جع  نامز  ماما  مهـس  یلوتم  هک  تسا  هدش  حیرـصت  ای  هراشا  ام  ياهقف  رتشیب  تاملک  رد  اسماخ  دش .  هداد 

هب ناـشیا  زا  دـعبو  لـبق  هک  يرامـشیب  نیدـهتجمو  ءاـهقف  یـسوط و  خیـش  دوـخ  هک  تسا  نیا  شـسرپ  رتـکد « :  تـسا .  طیارـشلا  عماـج 
. » .!؟ دنا هدوب  هابتشا  رد  یگمه  ایآ  هدش  لمع  نآ  هب  نرق  نیدنچ  دنا و  هداد  اوتفو  دنا  هدرک  لمع  هناگراهچ  ياههاگدید 

موس تمسق 

اهقف تمـصع  هب  لئاق  يا  هعیـش  چـیه  نوچ  راظنا ،  لاوقا و  هن  میتسه  لیلد  عبات  ام  تسا و  لیلد  تسا  مزال  شتعباـتم  هچنآ  - 1 هدنسیون : 
هب یـسک  هک  دنک  یمن  تلالد  ناونع  چـیه  هب  فلتخم  لاوقا  دوجو  - 2 دیآ .  یمن  باسحب  ماکحا  كرادـم  ءزج  زین  ءاهقف  لاوقا  هدـشن و 

نیعتم لاوقا  نآ  زا  ياتود  ای  یکی  هب  لمع  اما  دراد  دوجو  رظنو  لوق  نیدـنچ  هک  تسا  تاقوا  اـسب  هکلب  دـنکیم  اـی  تسا  هدرک  لـمع  نآ 
هزوح راذـگناینب  ربهر و  سیئر و  نیلوا  ياوتف  دوب  نیا  هشیدـنا }! شخرچ   : » } رتکد یلمع .  هن  دراد  یملع  هرمث  طقف  لاوقا  لـقن  تسا و 
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داتـسا هیملع  هزوح  سیئر  ربـهر و  نیرخآ  ياوـتف  دـییامرف  هظحـالم  کـنیا  يرجه و  مجنپ  نرق  رد  یـسوط  خیـش  عیـشت  ناـهج  رد  هیملع 
یم نآ  فرـصم  یگنوگچ  سمخ و  نیقحتـسم  حیـضوت  رد  ناشیا  يرجه ،  مهدزناپ  نرق  رد  یئوخ  مساـقلاوبا  لـحار  ماـما  ناـمراوگرزب 
لعج جـع و  رظتنملا - ۀـجحلا  رـصعلا  مامال  فصن   ، ) دوشیم میـسقت  تمـسقود  هب  تسا  تبیغ  ناـمز  هک  اـم  ناـمز  رد  سمخ   : " دـنیامرف

رد تسا ،  قلعتم  جـع ) ) ماما هب  نا  فصن  دـیامرفیم " : همادا  رد  لیبسلا )...  ءانباو  مهنیکاسم  مهماتیا و  مشاه  ینبل  فصنو   - هادـف اـنحاورا 
هیلا عفدـلاب  امإ   ) دـنک فرـصم  ارنآ  هنوگچ  دـنادب  هک  تسا  يراد  تناما  هیقفره  ناشیا  بئانو  دریگیم ، قلعت  ناشیا  بئاـن  هب  تبیغ  ناـمز 
سپ هلئـسم 1259ص/347 . نیحلاصلا  ءایـض  .... دوش " هتفرگ  ارنآ  فرـصم  هزاجا  وا  زا  هکنیاای  دوش ،  راذـگاو  وا  هب  اـی  هنم ) ناذتـسإلاوأ 
هیقف هب  نآ  زا  یئزج  ای  سمخ  هک  دـهدیمن  هزاجا  ناونع  چـیه  هب  یـسوط  خیـش  تسا ،  فلاخم  یـسوط  خیـش  ياوتف  اب  یئوخ  ماـما  ياوتف 

هار هاگدید  نیا  سکعرب  یئوخ  ماما  تسا ،  هدوب  نایعیـش  یمامت  لمع  دروم  ناشیا  نامز  رد  اوتف  نیاو  دوش ،  هداد  ماما !  بئان  ای  دـهتجم 
همئا رگم  دوش ،  راکنا  ای  بجعت  هیاـم  هک  تسین  يرما  اـهقف  نیب  فـالتخا  ـالوا  هدنـسیون :  دـنکیم . » !! راومه  سمخ  زا  هدافتـسا  يارب  ار 
. ؟  درادن دوجو  بهاذـم  نآ  زا  دـحاو  بهذـم  ناوریپ  نیب  ءارآ  براضت  رظن و  فالتخا  یتح  دـنرادن و  فالتخا  مه  اب  تنـس  لها  هعبرا 
عماج هک  يراد  تناما  هیقف  هب  دیاب  مالسلا  هیلع  ماما  مهس  دنا ،  هداد  اوتف  هک  دنا  هدوب  يدایز  ياملع  مه  یئوخ  هللا  ۀیآ  موحرم  زا  لبق  ایناث 

 : دنیامرف یم  عیارش  رد  ق  لاس 673 ه ـ يافوتم  یلح  ققحم  موحرم  هلمج  زا  دسرب  فرصم  هب  وا  هزاجا  اب  ای  دوش  هداد  دشاب ،  اوتف  طیارش 
( بئاغلا یلع  بجی  ام  ءادا  یلوتی  امک  ۀباینلا  قحب  مکحلا  هیلا  نم  نیدوجوملا  فانصالا  یف  مامالا  ۀصح  فرص  یلوتی  نا  بجی  ۀسماخلا  )

یلوتم وا  هک  اریز   ، دریزپ تروص  طیارـشلا  عماج  هیقف  رظن  ریز  نیدوجوم ،  فانـصا  رد  سمخ  زا  ماما  هصح  فرـص  تسا  بجاو  مجنپ  "

سپ درادـن ،  دوجو  یـصاخ  صن  مالـسلا  هیلع  ماما  مهـس  هلئـسم  رد  نوچ  اـثلاث  " تسا .  بجاو  هجرف  هللا  جـع  بئاـغ  رب  هک  تسا  يروما 
تسا مالـسلا  هیلع  ماما  ياضر  دروم  هک  ار  هچنآ  هب  دوش  لمع  دیاب  يدراوم  نینچ  لثم  رد  دسریم و  رظن  هب  یعیبط  رما  کی  اهقف  فالتخا 

اریز دوب  دهاوخ  نفد  زا  لکشم تـر  ـز  ین نآ هـم  هب  ندرک  تیـصو  نآ و  فال  ـ تا ب  ـــ جو ما مـ ـ ما ـم  هـس ندر  ـن کـ فد تسین کـه  یکـش  و 
یتح دشابن و  نآ  ظفح  هب  رداق  وا  هک  دوش  عمج  يدرف  دزن  سمخ  لاوما  زا  روصت  دح  زا  شیب  ریداقم  تسا  نکمم  زارد  نایلاس  لوط  رد 
هکلب تسین ،  قفاوم  رظن  نیا  اـب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  اـنیقی  هک  دورب  نیب  زا  هدـش  دـساف  اـهلاس  ماـیا و  تشذـگ  رثا  رد  لاوما  نآ  رتشیب 
دشاب یم  فیرشلا  هجرف  هللا  لجع  نامز  ماما  اقآ  رظن  تیاضر و  دروم  هک  يرگید  اروم د  هثالث و  فانـصا  رد  هک  تسنآ  طایتحا  ياضتقم 
تسین یئوخ  ياقآ  موحرم  تافیلأت  زا  اعد و  باتک  هک  نیحلاصلا  ءایـض  باتک  نیب  قرف  هلاس  ای 200  دهتجم 90  اعبار  دسرب .  فرصم  هب 

 : رتکد تسا .  راگزور  بئاجع  زا  نیا  تسا و  هدرکن  تسا ،  ناشیا  تافیلأت  زا  یبرع و  نابزب  هیلمع  هلاسر  هک  نیحلاصلا  جاـهنم  باـتک  و 
سمخ هک  دوب  نیا  جـیار  هاگدـید  نامز  ماما  تبیغ  تماما و  هلـسلس  عاطقنا  زا  سپ  لوا } هلحرم  سمخ -  هاگدـید  رد  لوحت  هصـالخ  »}

ات دنتـسه  ماما  بئان  هک  دـندرک  اعدا  رفن  تسیب  زا  شیب  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  درادـن ،  نآ  رد  یقح  سک  چـیه  تسا و  بئاـغ  ماـما  قح 
هدنسیون میناسرب  ناشیا  هب  ار  سمخ  میناوت  یمو  میراد  تاقالم  بئاغ  ماما  اب  ام  دنتفگ  دننک و  فرـصت  نآ  ردو  دنریگب  ار  سمخ  دنناوتب 

یم اعدا  الاح  دـنا و  هدیـشخب  ار  سمخ  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  درکیم  اعدا  الاح  ات  رتکد  درادـن  هظفاح  وگغورد  هک  دـنا  هتفگ  میدـق  زا  : 
هدیشخب ار  سمخ  مالـسلا  مهیلع  همئا  رگا  بوخ  دنریگب  ار  سمخ  دنناوتب  ات  دندرک  تباین  ياعدا  رفن  تسیب  هب  کیدزن  يا  هدع  هک  دنک 

يروآ عمج  هب  هدرک و  تباین  ياعدا  يا  هدـع  دنتـسنادیم  ار  هیـضق  دـیوگیم ) رتکد  هکنانچ  ) همه مدرم  هک  تبیغ  لـیاوا  رد  روطچ  دـندوب 
هدش حابم  هک  میا  هدینـش  ناماما  زا  دوخ  ام  دنتفگ  یم  دندرکیمن و  انتعا  اهنآ  هتفگ  هب  مدرم  دوب  تیلح  رب  انب  رگا  دندش ،  لوغـشم  سمخ 

هک دنتـسنادیم  مدرم  امتح  سپ  دندوب .  هدـید  ار  مهدزای  مهد و  مهن و  ماما  لقا  هک ال  دـندوب  یناسک  تبیغ  لیاوا  رد  هک  اصوصخ  تسا ، 
سمخ ذخا  بلاط  دننک و  تباین  ياعدا  دـنیایب و  یناسک  تسا  نکمم  هنوگچ  الا  داد و  وا  بئان  هب  ار  سمخ  دـیاب  ماما  تبیغ  تروص  رد 

رفن راـهچ  ناـمه  ترـضحنآ  صاـخ  باون  هکلب  دـنا  هدرکن  تباـین  ياـعدا  رفن  تسیب  يرغـص  تبیغ  نارود  رد  رگید  فرط  زا  دنـشاب . ؟ 
-3 يورمع .  دیعـس  نب  ناـمثع  نب  دـمحم  رفعج  وـبا  - 2 يورمع .  دیعـس  نب  ناـمثع  ورمع  وـبا  - 1 زا :  دـنا  تراـبع  هک  دنتـسه  فورعم 
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تباین ياعدا  يدودعم  رفن  دـنچ  رفن ،  راهچ  نیا  زا  ریغ  هتبلا  يرمـس .  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  - 4 یتخبون .  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا 
طقف هکنآ  نمض  دنتفرگ ،  رارق  فیرشلا  هجرف  هللا  لجع  نامز  ماما  نعلو  نعط  دروم  نانآ  همه  دننکیمن و  زواجت  رفن  ای 7  زا 6  هک  دندرک 

ناش ياعدا  نارگید  دـشاب و  لالب  نب  یلع  نب  دـمحم  هک  درک  تباین  ياعدا  تورث  لاـم و  رطاـخ  هب  وگغورد  رفن  ای 7  نیا 6  زا  رفن  کی 
 : » رتکد دندشن .  هتفریذپ  نایعیـش  فرط  زا  ناونع  چیهب  هک  دـندرک  تباین  ياعدا  هاگیاج  ههجو و  ندرک  ادـیپ  نایعیـش و  نیب  ذوفن  رطاخب 

نارود نیا  رد  دشیمن ، هداد  یـسک  هب  سمخ  دوب و  جئار  نانچمه  هاگدید  نیا  نآ  زا  سپ  نرق  ود  دودح  ات   ، دوب يرغـص  تبیغ  نامز  نیا 
زا ار  نانآ  دنا و  هدیـشخب  ناشنایعیـشرب  ار  سمخ  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  دندرک  لقن  یتایاور  اهنآ  مامتو  دـمآ ، دـیدپ  هناگراهچ  حاحص 
 ، یفاک  ) هب نایعیش  الوا  هدنـسیون :  تخادرپ . »  دیاب  سمخ  هک  تشادن  دوجو  نارود  نیا  رد  ییاوتف  چیه  دنا ،  هدرک  فاعم  نآ  تخادرپ 
هک هدرک  یم  رکف  تسا  هدوبن  هعیش  زگره  رتکد  نوچ  اما  هعبرا  حاحص  هن  دنیوگیم  هعبرا  بتک  هیقفلا ) هرضحیال  نم  بیذهت و  راصبتسا ، 

یفرعم هعیش  غورد  هب  ار  شدوخ  هک  تسا  رتکد  ياهشزغل  زا  یکی  نیا  دنیوگ و  یم  حیحـص  ار  مهم  ياهباتک  تنـس  لها  لثم  زین  نایعیش 
نآ زا  یـضعب  هب  دوش و  فرـصم  طیارـشلا  عماج  هیقف  رظن  ریز  دـیاب  هک  دـنا  هتفگ  ماما  مهـس  اب  هطبار  رد  هعیـش  ياهقف  رثکا  ایناث  دـنکیم . 

هدناسر تاداس  زا  ناقحتسم  هب  دیاب  هک  تسین  یکش  تسا  تاداس  مهس  هک  سمخ  فصن  اب  هطبار  رد  اثلاث  میدرک .  هراشا  البق  مه  يواتف 
زا رتکد  دوخ  اعبار  دریگیم .  هدـیدان  ار  هکرابم  هیآ  تلـالد  هتـشادن و  دوجو  ییاوتف  ناـمزنآ  رد  هک  دـنکیم  اـعدا  رتکد  روطچ  سپ  دوش ، 
هب دـقتعم  وا  هک  درک  لقن  تشاد ،  هدـهعب  ار  هعیـش  تماعز  دوش ،  هعیـش  میعز  یـسوط  خیـش  هکنآ  زا  لبق  اـهلاس  هک  دـیفم  خیـش  موحرم 

دوخ ددرگ .  يرادـهگن  تیـصو  قیرط  زا  ای  دوش و  نفد  دـیاب  ای  تفگیم  هکلب  دوبن ،  مه  ماـما  مهـس  رد  یتح  نآ  تیلح  سمخ و  طوقس 
{ مود هلحرم   : » } رتکد دـنکیم .  لـطاب  ار  رتکد  ياـعدا  هک  تسا  سمخ  تیلح  مدـع  رب  لـیلد  نیرتـیوق  تبیغ  لـیاوا  رد  مهنآ  اوتف  نیمه 

نایعیـشرب دنتفگ :  دندمآ و  يا  هدع  دندوب  فاعم  سمخ  تخادرپ  زا  نایعیـش  هک  لوا  هلحرم  زا  سپ  دـمآ و  دـیدپ  يرگید  هلحرم  سپس 
ار ناش  دوخ  دشیم  لمع  نادب  لوا  هلحرمرد  هچنآ  زا  دنتـساوخیم  بلط  تصرف  ضرغم و  دارفا  هکنوچ  دنزادرپب ،  سمخ  هک  تسا  بجاو 
 : هدنـسیون دیامرف . »  روهظ  بئاغ  ماما  هکینامز  ات  ددرگ  نفد  نیمز  رد  هک  یطرـشب  تسا  بجاو  سمخ  جارخا  دنتفگ :  اذل  دـنهد  تاجن 

لیلد نیرتیوق  نیرتهب و  دـندیمان  یم  نامز  ماما  بئان  ار  دوخ  غورد  هب  هک  یناـسک  يوس  زا  تباـین  ياـعدا  نینچ  مه  هعبرا و  باون  دوجو 
دننک و ذخا  مدرم  زا  ار  سمخ  دنیایب و  یناسک  هک  تشادن  ینعم  هن  رگو  دندوب  هدرکن  لالح  ار  سمخ  مالسلا  مهیلع  همئا  هکنیا  رب  تسا 

مالسلا هیلع  ماما  مهس  رد  طقف  الوا  نآ  هب  تیـصو  ای  سمخ  نفد  هلئـسم  دنهدب .  نانآ  هب  ار  دوخ  دمآرد  سمخ  ضارتعا  نودب  مه  مدرم 
هیرظن دعب  هدش و  لالح  سمخ  لوا  هکنیا  هن  تسا  هدش  حرطم  رظن  کی  ناونعب  دعب  هب  دیفم  خیش  نامز  زا  ایناث  سمخ و  همه  رد  هن  تسا 

نامز رد  طقف   ، تسا هدوب و  بهذم  تایرورـض  ءزج  نآ  ندشن  هدیـشخب  سمخ و  جارخا  بوجو  هکلب  دشاب .  هدش  ادـیپ  تیـصو  ای  نفد 
مهس اب  هک  دش  ادیپ  فالتخا  نیا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  میقتسم  وحنب  طابترا  ندش  عطق  صاخ و  صن  ندوبن  رطاخب  دیفم  خیـش  موحرم 

زا نآ  ریغ  ای  هثالث  فانـصا  روما  رد  نآ  فرـص  هب  دناد  اوتف  مه  رثکا  دندش و  تیـصو  ای  نفدب  لئاق  يا  هدع  مینک ،  هچ  مالـسلا  هیلع  ماما 
هلب دـنتفگ  هلحرم  نیا  رد  موس } هلحرم   : » } رتـکد تسا .  بئاـغ  ماـما  روما  یلوـتم  هک  اریز  طیارـشلا  عماـج  هیقف  رظن  تحت  همهم ،  روـما 

دامتعا اهنآ  هب  هنیمز  نیا  رد  ناوتیم  هکیناسک  نیرتهب  و  دوش ، هتـشاذگ  يراد  تناما  صخـش  دزن  هکنیا  طرـشب  تسا  بجاو  سمخ  جارخا 
ارنآ دیاب  هکلب  دنک  فرـصت  نآرد  دناوتیمن  هیقف  و  یمازلا ،  بجاو و  هنو  تسا  بابحتـسا  رما  نیا  هک  يروآ  دای  نیا  اب  دنتـسه  ءاهقف  درک 

ات تسا ،  هدشن  هدیـشخب  سمخ  ینامز  چیه  رد  هک  میدرک  تباث  البق  هدنـسیون :  دـسرب . »  نامز  ماما  تسدـب  هکینامز  ات  دـنک  يرادـهگن 
نامز رد  هدوب و  بجاو  سمخ  الاح  ات  لوا  زا  هکلب  تسا  هدش  ادیپ  ادـعب  هک  دـشاب  یلحارم  زا  یکی  نآ  نتـشاذگ  تناما  هب  ای  ندرک  نفد 

ای دوش  نفد  ای  دیاب  هک  دندش  دقتعم   ، سمخ همه  رد  هن  تسا و  سمخ  فصن  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  مهـس  رد  يا  هدع  دیفم  خیـش  موحرم 
تسا و هجوت  لباق  یمهم  هتکن  اجنیا  رد  رتکد « :  ددرگ .  میدقت  ترضح  نآ  هب  ماما  روهظ  زا  دعب  ات  دوش  هتـشاذگ  یـسک  دزن  تیـصو  هب 

ناسک هب  ملاس  ارنآ  یـسک  هچ  نونکات  هتفرگ  قلعت  اهنآ  هب  تناما  نیا  هراومه  هک  یناسک  هکنیا  نآ  دوش و  یم  حرطم  ییاجب  رایـسب  لاؤس 
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نیا هب  یناسک  دنک  تباث  هک  دوب  مزال  رتکد  رب  ینخس  ره  زا  لبق  هدنـسیون :  دراپـسب . » !؟  نارگید  هب  ارنآ  زین  وا  هکنیا  ات  هدرپس ،  يرگید 
حرطم ار  شیاجبان  رایـسب  لاؤس  دـعب  دربیم و  مان  ار  رفن  کی  لقا  دـنا و ال  هتـشاذگ  تناما  هب  یـسک  دزن  ار  سمخ  دـنا و  هدرک  لمع  اوتف 

دنام یمن  یقاب  لاؤس  يارب  ییاج  رگید   ، تسا هدرکن  لمع  نآ  هب  یسک  هدنام و  یقاب  رظن  هلحرم  نامه  رد  طقف  رظن  کی  رگا  اما  درکیم . 
دوخ زا  ار  تماهـش  نیا  نونکات  یتیـصخش  ای  یـصخش  نینچ  هک  ما  هدناوخ  ییاج  رد  هن  ما و  هدنیـش  هن  هدنب  منک ،  یمن  روصت  رتکد « :  . 

تسرد و هکلب  دشاب ،  هدرپس  دوخزا  دـعب  يرگید  سک  هب  دـنا  هتـشاذگ  تناما  وا  دزن  مدرم  هک  ار  سمخ  تناما  لام  و  دـشاب ، هداد  ناشن 
کلم هکنیا  دـننام  تسرد  ار  تناما  لام  نیا  دـنا و  هتـسشن  نانآ  زا  دـعب  ناگرزب  نیا  ياثرو  هشیمه  هک  تسا  نیا  خـلت  تقیقح  هنافـسأتم 
هتخیر ام  بیج  هب  يا  هبـساحمو  شـسرپ  چیه  نودب  ماما  سمخ  بیترت  نیدب  ، دنا هدرک  میـسقت  ناشدوخ  نیب  دـشاب  اقآ  یجاح  یـصخش !

! « . مشاب هتشادنپن  مدوخ  لام  ارنآ  مشاب و  هدرکن  فرـصت  نآرد  اصخـش  مشاب و  راد  تناما  مدوخ  هدنب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دوشیم ،
ارثکا ار  تاداس  مهـس  نینمؤم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  زا  دـعب  اریز  دـنام  یمن  یقاب  ههبـش  نیا  يارب  ییاج  قباس  ناـیب  اـب  هدنـسیون : 

رظن ریز  ات  دنا  هدناسر  تسا  ترـضحنآ  نابئان  هک  اهقف  هب  زین  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  مهـس  دنا و  هتخادرپ  قحتـسم  ریقف و  تاداس  هب  ناشوخ 
هب هریغ  یشهوژپ و  یملع و  ینید ،  زکارم  سیسأت  بتک و  رشن  عبط و  هیملع ،  ياه  هزوح  ظفح  لیبق  زا  نیملسم  مالسا و  حلاصم  رد  نانآ 

هکلب دنشاب  هدرب  ثرا  هب  ناش  ناثراو  اهنآ  زا  دعب  دنشاب و  هدومن  عمج  ار  سمخ  لاوما  یناسک  هک  میرادن  غارس  زونه  ات  دسرب و  فرـصم 
روما رگید  اه و  هزوح  فراصم  تاقوا  زا  يرایسب  اریز  دوشیم  ادا  ناشـضورق  دعب  عجرم  طسوت  هک  دنراکهدب  ای  توف  زا  دعب  عجارم  رثکا 

فراصم هب  دـعب  عجرم  رظن  ریز  دـشاب  هدـنام  سمخ  لاوما  زا  يزیچ  اهنآ  تسد  رد  رگا  اـی  تسا و  دـمآ  رد  زا  رتشیب  ناـنآ  رظن  ریز  ینید 
ایند و لها  ناونع  چیهب  نانآ  هک  دننادیم  دنراد و  لماک  یئانـشآ  دیلقت  عجارم  هنادهاز  یگدـنز  زرط  اب  ارثکا  مه  نایعیـش  دـسریم .  یعرش 
دـناشک و بوجو  هب  بابحتـسا  زا  ار  رما  نیا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  جارهب  نبا  یـضاق  مهم } شـسرپ  کی   : » } رتکد دنتـسین .  یهاوخ  ایند 
ار بئاغ  ماما  رگا  وا  هکنیا  ات  دوش  هتشاذگ  دوش  یم  دامتعا  يو  هب  هک  نیدهتجمو  ءاهقف  زا  یسک  دزن  ار  ماما  مهس  تسا  بجاو  تفگ " : 

دهد ماجنا  ار  هفیظو  نیا  وا  دشاب و  دمتعم  هک  دوش  هدرپس  یسک  هب  لام  نیا  يو  زا  دعب  ات  دنک  تیصو  هکنیا  ای  دراپسب ، ناشیا  هب  تفایرد 
جارب نبا  تسین و  جارهب  نبا  الوا  هدنسیون :  بذهملا 8/180 . »  دوریم " رامشب  یمهم  رایـسب  ماگ  نیا  کش  نودب  هک  بیترت  نیمه  هبو  ، 

دزن هدـش  هتفگ  هکلب  میرادـن  ار  هیقف  دـیق  هیرظن  نیا  رد  اثلاث  دوب .  هیرظن  نیا  هب  لئاق  یبلح  حالـص  وبا  موحرم  ناـشیا  زا  لـبق  اـیناث  تسا . 
لیلد رظن  نیمه  دوخ  اسماخ  سمخ .  همه  هن  تسا و  ماما  مهـس  اب  هطبار  رد  طقف  هیرظن  نیا  اعبار  دوش .  هتـشاذگ  تناـما  هب  ینیما  صخش 

 . درادن رتکد  یلایخ  لحارم  هب  یطبر  سپ  تسا  مالسلا  مهیلع  همئا  يوس  زا  سمخ  تیلح  مدع  رب 

مراهچ تمسق 

تسا بجاو  ءاهقف  هب  سمخ  تخادرپ  دنتفگو " : دنتشادرب  يرگید  مهم  ماگ  دندمآ و  نیرخاتم  ياملع  سپس  مراهچ } هلحرم   : » } رتکد
هک دوب  یسک  نیلوا  هزمح  نبا  هیقف  ابلاغ  دننک " شمیسقت  دنتسه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نادنمتسم  ماتیا و  هک  نآ  نیقحتسم  نیب  هکنیا  ات 
دنک عیزوت  ارنآ  اصخش  لام  بحاص  دوخ  هک  تسنآ  زا  رتهب  شور  نیا  هک "  درک  هفاضا  درک و  حرطم  ار  یهاگدید  نینچ  مشـش  نرق  رد 

تاداس مهـس  اب  هطبار  رد  هزمح  نبا  موحرم  الوا  هدنـسیون :  ۀیلضفلا ص 682 . »  لین  یف  ۀلیـسولا  دشابن " دلب  ارنآ  میـسقت  يو  رگا  هژیوب 
تیاعر الماک  نیقحتـسم  نیب  هنالداع  میـسقت  دیاب  دیوگیم :  هکلب  تسا  بجاو  اهقف  هب  قلطم  روطب  تخادرپ  هدومرفن :  ایناث  تسا .  هدومرف 

فرع اـبئاغ و  ماـمالا  ناـک  نإ  سمخلا  هیلع  بجو  نم  یلإ  ارـضاح و  ناـک  نإ  ماـمالا  یلا  نوکی  عبارلاو   :( ) دـیوگیم هک  اـجنآ  اـت   ) دوش
نـسحی نم  یلا  هعفدـی  نا  هیلع  بجو  ۀمـسقلا  نسحی  مل  نإو  لضفا  ناک  ءاهقفلا  ضعب  یلا  عفد  نإ  ۀمـسقلا و  نسحا  قحتـسملا و  هبحاص 

وا رب  سمخ  هک  تسا  یسک  هدهع  هب  تبیغ  تروص  رد  دشاب و  رضاح  رگا  تسا  ماما  اب  میسقت  مراهچ  هقفلا " ) نم  ملعلا  لها  نم  ۀمسقلا 
رتهب دوش  میسقت  وا  قیرط  زا  ات  دهدب  اهقف  زا  یـضعب  هب  رگا  دشاب و  دلب  ار  میـسقت  دسانـشب و  ار  قحتـسم  هکیتروص  رد  تسا  هدش  بجاو 
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فـصن هک  ماما  مهـس  اب  هطبار  رد  اثلاث   " دیامن .  تخادرپ  هقف  ملاع  هب  هک  تسا  بجاو  دوبن  دلب  ار  تسرد  میـسقت  شدوخ  رگا  اما   ، تسا
هقحب نیفراعلا  هیلاوم  یلع  هبیصن  مسقی  نا  يدنع  حیحصلاو  ءایشا  هیف  رکذ  دقف  ارـضاح  مامالا  نکی  مل  ذاو   : ) دیامرفیم تسا  سمخ  رگید 

دراد دوجو  يراظنا  لاوقا و  ترضحنآ  مهـس  رد  سپ  دشابن  رـضاح  مالـسلا  هیلع  ماما  هکیتروص  رد  دادسلا " ) حالـصلاو و  رقفلا  لها  نم 
هز ـ مح نـبا  مو  ـ حر ار کـه مـ ـه  چنآ "پـس  دـشابیم .  اوـقت  نـید و  لـها  زا  ریقف  نایعیـش  فراـصم  رد  نآ  فرـص  نـم  دزن  رد  حیحـص  هـک 
رد دشابن  دلب  ار  میـسقت  تسا  هدـش  بجاو  وا  رب  سمخ  هک  یـصخش  دوخ  هکیتروص  رد  مهنآ  هیقف  هب  تخادرپ  بوجو  زا  تسا  هدو  ـ مر فـ

رگید ياهقف  طسوت  هدوب و  مه  ناشیا  زا  لبق  هیرظن  نیا  و  تسا .  تابثا  یفن و  دروم  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  مهـس  رد  هن  تسا  تاداس  مهس 
، تفای همادا  نانچمه  رخأتم  نورق  رد  لوحت  نیا  مجنپ } هلحرم   : » } رتکد درادـن .  رتکد  یلایخ  لـحارم  هب  یطبر  تسا و  هدـش  حرطم  مه 

عیشت بتکمزا  شخب  نیا  رد  یخیراتو  گرزب  لوحت  نیا  زا  هلحرم  نیرخآو  دش  هتشادرب  ماگ  نیرخآ  هک  شیپ  نرق  کی  دودح  ات  ابیرقت 
هک روج  ره  ماما  مهس  رد  دناوتیم  هیقف  دنتفگ  ءاهقف  یـضعب  دیدرگراومه  مدرم  جنرتسد  نیا  زا  هنیهب ! هدافتـسا  يارب  هار  دیدرگ و  لیمکت 

 " دومرف رداص  میکحلا  نسحم  خیـش  هک  دوب  ییاوتف  نیا  هریغ "  ینید و  رئاعـش  تماقاو  هبلطرب  قافنا  دـننام  دـنک ، فرـصت  دـنیبب  حـالص 
مجرتم راب  نیا  ارهاـظ  تسا و  میکح  نسحم  دیـس  هکلب  تسین  میکح  نسحم  خیـش  ـالوا  هدنـسیون :  یقثولا 9/584 . »  ةورعلا  کسمتـسم 

زا هک  میکح  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  هنرگو  تسین ،  دراو  یعیـش  تاحالطـصا  هب  هدوبن و  هعیـش  هک  دنک  یم  تباث  شزغل  نیا  اب  هک  تسا 
نوچ مالسلا  هیلع  ماما  مهس  هلئسم  ایناث  خیش .  هن  هدوب  دیس  وا  هک  دننادیم  همه  تسا و  فورعم  نایعیش  نیب  رد  دوب ،  هعیـش  گرزب  عجارم 
الاح ات  لوا  زا  هیماما  ياهقف  نیب  روهـشم  اما  تسا .  یعیبط  رما  کی  نآ  رد  لاوقا  راظنا و  فـالتخا  درادـن ،  صاـخ  صن  هک  تسیروما  زا 

فراصم رد  نآ  فرص  اهقف  نیب  روهـشم  مه  ماما  مهـس  رد  تسنآ ،  قحتـسم  فانـصا  هب  تاداس  مهـس  تخادرپ  سمخ و  جارخا  بوجو 
هچنآ دـنادیم و  مزال  ارنآ  هجرف  هللا  لجع  نامز  ماـما  زا  تباـین  ناونعب  طیارـشلا  عماـج  هیقف  هک  تسا  یمهم  دراوم  رگید  هثـالث و  فانـصا 
درادن رتکد  یلایخ  لحارم  هب  یطبر  چیه  هیضق  نیا  تسا و  نامه  مه  هیماما  ياهقف  نیب  روهشم  ياوتف  تسا  هدومرف  میکح  هللا  ۀیآ  موحرم 

هب یموزل  دـسرب  فرـصم  هب  هنوگچ  ماما  مهـس  هکنیا  رد  دـنتفگ : رگید  يوس  زا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  سمخ } دـلوت  تلع   : » } رتکد . 
 « . تسا هدمآ  دیدپ  رخأتم  رایسب  روصع  رد  هک  تسا  يا  هلوقم  دهتجم  مهس  هک  تسا  نیا  نخـس  ینعم  تسین ، دهتجم  هیقف و  زا  شـسرپ 
هیلع ماما  مهـس  سمخ ،  فصن  هکلب  هرخأتم  هن  همدقتم و  روصع  رد  هن  میرادن  هتـشادن و  دهتجم  مهـس  مانب  يا  هلوقم  الـصا  ام  هدنـسیون : 

فرـصم اب  هطبار  رد  هیقف  زا  شـسرپ  ای  هزاجا  موزل  مدـع  هب  اهقف  زا  یـضعب  رظن  قحتـسم .  تاداس  مهـس  نآ  رگید  فصن  تسا و  مالـسلا 
هلئـسم رد  یـصاخ  لیلد  هک  تسا  تهج  نآ  هب  دهد  یم  صیخـشت  ار  هجرف  هللا  لجع  نامز  ماما  ياضر  شدوخ  درف  هکیئاج  رد  ماما  مهس 

یکش تسا و  لاکشا  الب  نآ  فرصم  دوش  لصاح  نامز  ماما  ياضر  رظن و  اج  ره  سپ  دنک ،  صخشم  ار  یصاخ  تهج  هک  درادن  دوجو 
نامز ماما  تیاضر  زارحا  زراب  قیداصم  زا  لمکا و  متا و  دراوم  زا  ناـنآ  رظن  ریز  هزاـجا و  اـب  فرـصم  اـی  اـهقف  هب  نآ  تخادرپ  هک  تسین 

یم فرـصم  هب  تسا  نیملـسم  مالـسا و  حالـص  هب  هک  يدراوم  رد  ارنآ  دنراد ،  هک  ياوقت  دهز و  رطاخب  نانآ  اریز  دشابیم ،  هادف  انحاورا 
فراعم مولع و  رـشن  دیحوت و  هملک  يالعا  ببـس  هک  یهار  رد  دوخ  مهـس  فرـص  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  تسین  یکـش  دنناسر و 

زرحم و سمخ  جارخا  بوجو  لصا  نوچ  نمـض  رد  دنتـسه .  یـضار  دص  رد  دص  دشاب ،  نیقفانم  تاهبـش  عفد  نید و  زا  عافد  تیبلها و 
یملع و تئارب  لیصحت  هب  زاین  ینیقی  لاغتشا  هک  اریز  دنک  ادیپ  فیلکت  نیا  ماجنا  هب  نیقی  هک  تسا  مزال  ناملـسم  ره  رب  سپ  تسا  ینیقی 
هب وا  هزاجا  اب  ای  دنک  تخادرپ  دهتجم  هب  ارنآ  هک  دـنکیم  ادـیپ  همذ  غارف  هب  نیقی  ناسنا  یتقو  ماما  مهـس  هلئـسم  رد  دراد و  ینیقی  همذ  غارف 

بسک  " سمخ تخادرپ  هک  تسا  هدیسر  اجنیدب  ماجنارـس  ات  هدرک  روبع  يدایز  لحارم  زا  سمخ  هلوقم  سپ  رتکد « :  دناسرب .  فرـصم 
هن درادـن ، دوجو  راک  بسک و  سمخ  هراب  رد  یـصن  چـیه  هک  دـییامرف  یم  هظحالم  نیاربانب  تسا ،  بجاو  نیدـهتجم  ءاهقف و  هب  راکو "

الماک تسا و  هدـمآ  دـیدپ  ءاهقف  یـضعب  طسوت  رخأتم  رایـسب  روصع  رد  هک  تسا  یهاگدـید  نیا  هکلب  ماـما ،  لوق  هن  تنـس و  هن  باـتک 
رد هن  هتشذگ و  رد  هن  یهیقف  چیه  هدنسیون :  تسا . »  فلاخمربتعم  نیدهتجم  ءاهقف و  ياواتفو  مالسلا  مهیلع  همئا  لاوقا  تنـسو و  نآرقاب 
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مهـس راک  بسک و  سمخ  فصن  هک  اریز  تسا ،  بجاو  نیدـهتجم  اهقف و  هب  راک  بسک و  سمخ  تخادرپ  هک  تسا  هدرکن  اـعدا  لاـح 
مالـسلا هیلع  ماما  مهـس  هک  رگید  فصن  و  درک ،  تخادرپ  دـنمورحم  تاکز  نتفرگ  زا  هک  قحتـسم  تاداس  هب  دـیاب  ارنآ  تسا و  تاداـس 

رد ماما  مهس  هب  رصحنم  هتکن  نیا  و  دسرب ،  فرصم  هب  طیارشلا  عماج  هیقف  رظن  ریز  دیاب  هک  تسنآ  روهشم  دش  هتفگ  هکیروطنامه  دشاب ، 
هطبار رد  اما  دوش .  یم  مه  هریغ  مارح و  هب  طولخم  لالح  لام  ندعم و  جنگ و  صوغ و  لماش  هکلب  تسین  بسک  عفانم  زا  لصاح  سمخ 
ندرک تباث  اهنهذ و  ندـش  نشور  يارب  اـما  میدرک  رکذ  ار  حیحـص  لـیلد  ـالبق  هکنیا  اـب  نآ  بوجو  راـک و  بسک و  سمخ  تخادرپ  اـب 

هچ هب  هک  سمخ  زا  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا  مدرک  لاؤس  تفگ " :  هک  هعامـس  هقثوم  مینکیم .  رارکت  رگید  راـبکی  رتکد  یئوگغورد 
 : تفگ هک  رایزهم  نب  یلع  هحیحـص   " دایز .  ای  دشاب  مک  دسر  یم  مدرم  تسد  هب  هک  يدئاوف  مامت  رد  دومرف :  دریگ  یم  قلعت  ییاهزیچ 

فراصم جارخا  زا  دعب  یلب  دومرف  دریگیم  قلعت  زیچ  همه  هب  سمخ  ایآ  هک  مالـسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  هب  تشون  باحـصا  زا  یـضعب  " 
مامت هب  سمخ  قلعت  بوجو  دـنرادن ،  یلاکـشا  مه  تلـالد  دنـس و  رظن  زا  هک  تیاور  نیا  ود  رد  هک  دـیئامرف  یم  هظحـالم  هنؤم .  لاـس و 
ینعم یمـسق  ارنآ  مجرتم  تسا و  رگید  مسق  اجنیا  رد  رتکد  یبرع  ترابع  هک  دـنامن  هتفگان  تسا .  هدـش  ناـیب  اصخـشم  اهدـمآ  رد  عاونا 

مل سمخلا  نأ  انل  نیبت  کلذـبو   : ) دـیوگیم باتک  یبرع  نتم  رد  وا  دـشابن .  نشور  همه  يارب  ـالماک و  وا  راـتفگ  نـالطب  هک  تسا  هدرک 
یصن سمخ  اب  هطبار  رد  هک  دش  راکـشآ  میتفگ  هچنآ  اب  ..( " رخأتملا نمزلا  یف  رهظ  لوق  وه  لب  ماما  لوق  ۀنـس و ال  باتک و ال  هیلع  صنی 
يِذـِلَو ِلوُسَّرِللَو  ُهَسُمُخ  ِهِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  نِّم  ُمتِْمنَغ  اَمَّنَأ  ْاوُمَلْعاَو   ) هکرابم هیآ  هکیلاح  رد  " درادـن .  دوجو  یماـما  لوق  تنـس و  باـتک و  رد 

يارب و  ربماـیپ ،  يارب  و  ادـخ ، يارب  نآ  سمخ  دـیروآ ، تسد  هب  یتـمینغ  هنوـگره  دـینادب  ِلـِیبَّسلا " ) ِْنباَو  ِنیِکاَـسَْملاَو  یَماَـتَْیلاَو  َیبْرُْقلا 
البق هک  ار  یتایاور  تسا و  سمخ  بوجو  اب  هطبار  رد  حیرص  صن  تسا "  اهنآ ) زا   ) هار رد  ناگدناماو  نانیکسم و  نامیتی و  یبرقلايذ و 

ياـعدا هک  یـسک  زا  تسا  بجعت  اـما  دـش  نشور  ناـگمه  رب  دـئاوف  عاونا  همه  هب  نآ  قلعت  سمخ و  بوـجو  رب  تلـالد  زین  میدرک  لـقن 
ۀیآ لحار  ماما  لوق  هک  منادـیم  مزال  ینیمخ } ماما  يأر   : » } رتکد تسا . !!  هدـیدن  میرک  نآرق  رد  ار  سمخ  هیآ  زونه  دـنکیم و  داـهتجا 

دیتاسا عمج  رد  فجن  هیملع  هزوح  رد  لاس 1389ق  هک  یناوارف  ياه  ینارنخس  یط  ناشیا  منک  رکذ  اجنیا  رد  ار  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هللا 
تیالو ای  یمالسا ( تموکح  ماناب  زین  یباتک  لکش  هب  ار  اهنآ  سپس  دندومرف و  داریا  متشاد  ار  اهنآ  رد  تکرـش  راختفا  زین  هدنب  هک  هبلط  و 
لوسر هیرذ ي  شاعم  نیمأت  تهج  افرص  سمخ  عیرشت  هک  مییوگب  رگا  تسا  يرظن  هاتوک  نیا  دندومرف " : هلمج  زا  دندرک ، رـشتنم  هیقف )

ياهرازاب سمخ  تسا ،  یفاک  نانآ  شاعم  يارب  نالک  رایـسب  هیامرـس  نیا  زا  يا  هشوگ  دـندومرف " : تسا " هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 
؟  دو فر شـ ــ صم ـد  یا هنوگچ بـ هیامرس  نیا  دهدیم  لیکشت  ار  یتفگنه  هیامرس  هچ  امش  رظن  هب  هریغو  نارهت ، دادغب ، نوچ  یگرزب  يراجت 

هداتفا و اپ  شیپ  ياهراک  هب  هک  درادن  جایتحا  یفازگ  ياه  هیامرـس  هب  لداع  یمالـسا  تموکح  هدـنب  ه نـظـر  ــ ب ـد " :  ندو ـ مر ــ سپـس ف ! " 
هللا یلص  هللا  لوسر  تیب  لآ  تایرورض  نیمأت  تهج  ًافرص  هک  هدوبن  یتایلام  سمخ  دنیامرف «  یم  سپس  دنک " فرـصم  یـصخش  حلاصم 

تاکز سمخ و  کش  نودب  ددرگ ،  میـسقت  نیکاسم  ءارقف و  نیب  طقف  هک  هدشن  ضرف  نآ  يارب  تاکز  ای  دشاب ،  هدـش  بجاو  هلآو  هیلع 
ای دنکیم  راذگاو  مدرم  هب  ار  یعرـش  هوجو  رگید  تاکزو و  سمخ  داز  ام  مالـسا  ایآ  سپ  تسا ،  روکذـم  تاقبط  تجاح  زا  رتشیب  یلیخ 

رفن دـص  زا  مالـسا - ردـص  - نامز نآ  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تاداس  دادـعت  دراد ؟  دوجو  يرگید  لح  هار  ای  دزیریم ؟  ایرد  هب  هکنیا 
 ، سمخ تیعورـشم  زا  فده  مییوگب  هک  دیآیم  رد  روج  لقعاب  ایآ  دوبیم ،  مه  نویلیم  مین  ناش  دادعت  هک  مینک  ضرف  رگا  هدوبن ، زواجتم 

تسا هدوب  نآ  رطاخب  طقف   - مینکیم هدهاشم  زورما  هکنانچ  دباییم  شیازفا  تعنصو  تراجت  دشر  اب  زور  ره  هک   - دشر هب  ور  هیامرـس  نیا 
 : هدنسیون فجن ص/42-39 . »  پاچ  یمالـسا  تموکح  " دشاب نینچ  دناوتیمن  زگره  دـنوش !؟ عابـشا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  لآ  هک 

مهـس نآ  رگید  فصن  ماما و  مهـس  نآ  فصن   ، دوشیم میـسقت  تمـسق  ودـب  ـالوا  سمخ  هک  تسنیا  هیلع  هللا  ناوضر  ینیمخ  ماـما  روظنم 
دوش و فرصم  نیملسم  مالسا و  حلاصم  رد  ماما  مهس  نوچ  دیاب  دمآ ،  هفاضا  ریقف  تاداس  فراصم  زا  تاداس  مهـس  رگا  تسا و  تاداس 
و دوش ،  هتفرگ  رظن  رد  الماک  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اقآ  تیاضر  دیاب  دنام ،  هفاضا  مه  تاداس  مهس  زا  رگا  ماما و  مهس  فرـصم  رد  ایناث 
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رایسب هیامرس  سمخ  لاوما  دنیامرفیم " : تحارـصاب  ماما  هک  دیدومرف  هظحالم  سپ  رتکد « :  دنیوگیم .  هتفگ و  همه  هک  تسا  یبلطم  نیا 
میدید نینچمهو  دشاب !؟ هدش  رتشیب  دیابردقچ  هیامرـس  نیا  لاس  یـس  دودـح  زا  سپ  زورما  دوب ، نامز  نآ  رد  نخـس  نیا  تسا "  ینالک 
ربمایپ تیب  لآ  شاعم  نیمأت  يارب  رتمک - مه  دـیاش  مرازه 1/1000 کی  دینک  ضرف  امـش  یکچوک -  ءزج  هک  دندومرف  حیرـصت  ماما  هک 

دندومرفن ماما  موحرم  الوا  هدنسیون :  درک . » !؟؟ دیاب  هچ  ار  روآ  ماسرس  تفگنه و  هیامرـس  نیا  هیقب  سپ  تسا  یفاک  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هک تسا  ماما  مهـس  نآ  فصن  هکلب  تسین  تاداس  مهـس  سمخ  همه  اـیناث  دـنکیم و  تیاـفک  تاداـس  فرـصم  يارب  نآ  مرازه  کـی  هک 

دنزادرپ یمن  تسا  هدـش  بـجاو  اـهنآ  رب  سمخ  هـک  یناـسک  هـمه  اـثلاث  دوـشیم و  نیملـسم  مالـسا و  هـب  طوـبرم  فراـصم  رگید  فرص 
یهاون رماوا و  تعاطا  زا  ناناملـسم  زا  یهجوت  لباق  يا  هدـع  هشیمه  دـنناوخیمن و  تسا  بجاو  اهنآ  رب  زامن  هک  یناسک  ماـمت  هکناـنچمه 

دالب نآ  رد  نکاس  نایعیـش  یمالـسا ،  ياهروشک  زا  یـضعب  رد  گنج  دوجو  رطاخب  ریخا  لاـس  یـس  نیا  رد  اـعبار  دـننزیم و  زابرـس  یهلا 
مکاح گنج  ناتـسناغفا  رد  الثم  دنزادرپب ،  ار  دوخ  فرـصم  رب  دازام  سمخ  ات  دنتـشادن  دشاب  هتـشاد  يدـمآرد  هک  یتسرد  راک  بسک و 
یشان یجراخ  ياهراشف  رطاخب  ناریا  رد  هدمآ و  نیئاپ  رایسب  شداصتقا  نیسح ،  مادص  هطلس  ریز  قارع  روط و  نیمه  مه  نانبل  رد  هدوب و 
سمخ رادقم  دنتشادن  ار  اهیراتفرگ  نیا  هک  مه  ياهروشک  و  تسا ،  هدوبن  بوخ  مدرم  یلام  عضو  شناتـسدمه  اکیرمآ و  ياه  میرحت  زا 

تـسدب هک  مه  يرادـقم  و  تسا ،  هدـش  ناگراچیب  لکاشم  لح  ناـگروآ و  يراـتفرگ  عفر  هدز و  گـنج  قطاـنم  فراـصم  فرـص  اـهنآ 
مالـسا رد  هک  دننادیم  همه  اسماخ  تسا و  هدـشیم  هیملع  ياه  هزوح  هب  طوبرم  تانؤش  رئاس  هرادا و  ظفح و  فرـص  دیـسریم ،  نیدـهتجم 

ایآ دنتـسین ،  مک  دوشیم  بجاو  اهنآ  رب  تاکز  هک  یناناملـسم  دادـعت  دـندقتعم و  نآ  بوجو  هب  ینـس  هعیـش و  تسا و  بجاو  مه  تاکز 
انمض دوشیم . ؟؟؟  فرصم  اجک  هب  دنا و  هدرک  هچ  تفگنه  میظع و  هیامرس  نیا  هیقب  اب  هک  دنیوگب  دنناوتیم  شنارای  ناتـسدمه و  رتکد و 

 . میدرک رظن  فرص  نآ  دقن  لقن و  زا  هتشذگ  بلاطم  زا  نآ  ياهباوج  ندش  حضاو  رطاخب  هک  تشاد  مه  يرگید  یبلاطم  اجنیا  رتکد 

ناناملسم ینامسآ  باتک  اهنت  نآرق 

1 ناناملسم ینامسآ  باتک  اهنت  نآرق 

تـسا دیجم  نآرق  نآ  تسا و  هدش  لزان  دنوادخ  فرط  زا  مالـسا  ربمغیپ  رب  باتک  کی  طقف  هک  دنداقتعا  نیا  رب  لوقلا  قفتم  همه  نایعیش 
رتکد ياهغورد  در  نمـض  رد  ار  بلطم  نیا  لیـصفت  تسا ،  هدـشن  لزان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  يرگید  ینامـسآ  باتک  و 

فئاحـص زا  سپ  هک  درادـن  کش  یناملـسم  چـیه  ینامـسآ } ياـهباتک  اـب  يزاـب  مجنپ –  لـصف  رتکد « :  دـناسر .  میهاوخ  ضرعب  رتشیب 
دمحم ترضح  مالسا  ربمایپ  رب  هک  تسا  ینامسآ  باتک  هناگی  میرک  نآرق  دنتسه  خوسنم  یگمه  هک  رگید  فورعم  باتک  هسو  ینامسآ 

دنیوگیم نخـس  ییاهباتک  زا  ام  نویناحور  ءاهقف و  هک  مدرب  یپ  ما  هتـشاد  هک  یتاعلاطم  یط  هدنب  اما  تسا ،  هدش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
رایتخا رد  یـصاصتخا  روط  هب  ار  اهباتک  نیا  ناشیا  هدش و  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  نام  راوگرزب  ربمایپ  رب  میرک  نآرق  زا  هوالع  ایوگ  هک 

 ، میرک نآرق  زا  ریغ  هک  دنا  هتشونن  هتفگن و  هعیش  ياملعو  اهقف  زا  یملاع  هیقف و  چیه  هدنسیون :  دنا . » ! هتشاذگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
مان رتکد  هک  ار  یبتک  هک  تسا  نیارب  نایعیش  هدیقع  هکلب   ، تسا هدش  لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  يارب  يرگید  باتک 

هتشون ای  هدوب و  کلم  ءالما  ای  هدش و  هتشون  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  طسوت  هک  هدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ءالما  ای  دربیم 
: " دندومرف ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبأ  ۀعماجلا } -1  : » } رتکد تسا .  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوخ 
هک تسا  يا  هفیحـص  دـندومرف : تسیچ ؟ هعماج  دابامـش  يادـف  مناج  متفگ  تسیچ !؟ هعماج  هک  دـننادیم  هچ  اهنآ  تسا  هعماج  ام  دزن  رد 
ارنآ (ع ) یلع هک  ناشیا ،  دوخ  نابز  زا  ناشیا و  يالما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوخ  يریگ  هزادـنا  اـب  تسا  زگداـتفه  نآ  لوط 

تماـیق زور  اـت  مدرم  هک  تسه  يزیچره  نآ  رد  تسا و  هدـیدرگ  جرد  یمارح  لـالح و  ره  مکح  نآ  رد  تسا ، هتـشون  شدوخ  تسداـب 
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تایاور هراـب  نیا  رد   26/22 راونالا راحب  یفاک 1/239 ، لوصا  دشاب » هتـشادرب  یـسک  هک  یمخز  يازج  یتح  دنـشاب  هتـشاد  جایتحا  نادب 
 « . هریغ ۀعیشلا و  لئاسو  تاجردلارئاصب ،  راحب  ، یفاک اگن :  مینک : یم  رظن  فرص  نآ  رکذ  زا  راصتخا  رطاخب  ام  هک  دراد  دوجو  يرایـسب 

زا ریغ  يرگید  ياهباتک   : " دـنیوگ یم  نویناـحور  اـهقف و  هک  درک  اـعدا  وا  اریز  تخاـس  راکـشآ  ار  رتکد  غورد  تیاور  نیمه  هدنـسیون : 
هدومرف ءالما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  هعماج  هک  دنکیم  تلالد  قوف  تیاور  هکیلاح  رد  تسا " هدش  لزان  ربمایپ  رب  نآرق 

 ، دشاب الاب  تیاور  لثم  مه  تیاور  رازه  هچنانچ  دوش .  یمن  روصت  نآ  رد  یلاکشا  چیه  مه  بلطم  نیا  تسا و  هتشون  مالـسلا  هیلع  یلع  و 
هللا لوسر  كرابم  ناهد  زا  باتک  نآ  بلاطم  هک  دنراد  تلالد  همه  هکلب  دشاب  هدش  لزان  نامـسآ  زا  هعماج  هک  دننکیمن  تباث  مادک  چیه 

تفگ ربمایپ  ارچ  دیوگب  دنک و  یلوضف  هک  هدمآ  رتکد  طسو  نیا  رد  هتشون و  مالسلا  هیلع  یلع  هدش و  جراخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
تـسا ییاهزیچ  نآ  مامت  لماش  هکلب  هتفهن ،  نآ  رد  هک  یملع  همه  نیا  اب  و  تساجک ؟ رد  نونکا  هعماج  هکنیا  رتکد « :  تشون . ؟  یلع  و 
تالاؤس نیا  يارب  یباوج  هدنب  دنمورحم ، نآ  هدافتسا  زا  ناسنا  اهنویلیم  ارچ  هدش ، هتـشاد  ناهنپ  ارچ  دنجاتحم ؟  نآ  هب  تمایق  ات  مدرم  هک 
بهذـم اب  هک  تشادـن  ینعم  ّـالا  دـشاب و  هدرکن  ادـیپ  دوخ  هناـضرغم  تـالاؤس  يارب  یباوج  رتکد  هک  تسا  یعیبط   : هدنـسیون متفاـین . » !؟

ام دنا ،  هداد  میلعت  ناگدنیآ  يارب  نام  ناگتـشذگ  تسا و  دوجوم  لبق  زا  اهباوج  ام  يارب  اما  دزیخ ،  رب  تفلاخم  هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلها 
شاعم هب  طوبرم  روما  زا  دنراد  دنتشاد و  جایتحا  نآ  هب  مدرم  هک  ار  ياهزیچ  تسا و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دزن  نونکا  هعماج  هک  مینادیم 
ناهنپ ینعم  هب  هعماج  ندوب  ناهنپ  تسا .  دوجوم  هعیـش  یثیدح  بتک  رد  نالا  تسا و  هدـش  نایب  مالـسلا  مهیلع  همئا  طسوت  ناش ،  داعم  و 

هکلب تسا  هدیـسر  ام  تسدـب  هنوگچ  فلتخم  نونف  مولع و  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  تیاور  همهنیا  هنرگو  تسین ،  نآ  مولع  ماـمت  ندوب 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ایآ  تسا .  مالـسلا  مهیلع  همئا  دوخ  صوصخم  هک  تسا  یـصاخ  بلاطم  هدنام  یفخم  هعماج  باتک  زا  هچنآ 

فئاظو دشاب و  اهنآ  يارب  طقف  هک  یبلاطم  دنیامرفب ،  دوخ  نانیشناج  ایصوا و  صوصخم  ار  بلاطم  یضعب  هک  دنا  هدوبن  زاجم  ملس  هلآ و 
تامالع ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  سومانلا }  ءهفیحـص  -2 رتکد { « :  دـیامن . ؟  دزـشوگ  نانآ  هب  موزل  عقاوم  رد  ار  ناـش 

ناشنایعیش مامت  مان  نآ  رد  ( " ۀمایقلا موی  یلإ  مهتعیش  ءامسا  اهیف  هک (  دوب  دهاوخ  يا  هفیحص  ماما  دزنرد  دندومرف " : هک  تسا  هدمآ  ماما 
تمایق زورات  ناشنانمشد  یمامت  مان  نآ  رد  ۀمایقلا ) موی  یلإ  مهءادعا  ءامسا  اهیف  هک (  يرگید  هفیحـص  دوب و  دهاوخ  جرد  تمایق  زور  ات 
هدماین نایم  هب  ینخـس  نامـسآ  زا  یباتک  ندـش  لزان  زا  مه  تیاور  نیا  رد  هدنـسیون :  راونالا 25/117 و ج 16  راحب  دوب " دـهاوخ  جرد 

هچ منادیمن  رتکد « :  تسا .  هدـش  لزان  نامـسآ  زا  نآرق  نوچ  بتک  نیا  دـندقتعم  نایعیـش  هک  دوب  نیا  رتکد  ياعدـم  هکیلاح  رد  تسا ، 
يا هفیحص  هنوگچ  نآ  منادیمن  و  دهد !!؟ ياج  دوخ  رد  تمایق  ات  زاغآ  زا  ار  ناهج  نایعیش  همه  يامسا  دناوتب  هک  تسا  يا  هفیحص  روج 

ینورتکلا ياه  لقع  اهرتویپماک و  همه  امـشرظنب  دهد !!؟ ياج  دوخرد  ار  !! مالـسلا مهیلع  تیب  لآ  نانمـشد  همهنیا  دناوتب  هک  دوب  دـهاوخ 
ناربمایپ رایتخا  رد  طقف  نآ  دننک ،  تباث  دنا  هتـساوخ  مه  هزجعم  رگا  دـنهد ؟ ياج  دوخ  رد  دنرامـشب و  ار  یلایخ  ددـع  نیا  دـنناوتیم  ایند 

تیب لـها  همئأ و  ناـبز  زا  يا  هدـنگ  نیا  هب  غورد  هک  هدوب  یموزل  هچ  هکنیا  یبـیغ !؟ ياـهزیچ  هن  سوملم  يایـشا  رد  مهنآ  دریگیم ،  رارق 
ياه هناهب  هنرگ  دتفین و  مالـسا  نانمـشد  تسد  هب  ام  ياه  ییاوسر  نیا  هک  دنک  ادخ  و  میدرواین ! رد  رـس  هک  ام  دوش  هتفگ  مالـسلا  مهیلع 

هللا لوسر  نع  ردـقلا  باب  ننـس  رد  يذـمرت  هدنـسیون :  دوب . » .! دـهاوخ  نیملـسم  مالـسا و  زا  رتشیب  ماـقتنا  ءازهتـسا و  يارب  یبوخ  یلیخ 
ناتـسد رد  باتک  ود  هکیلاح  رد  دـمآ  باحـصا  دزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  هک "  دـنکیم  تیاور  ثیدح 2067 

ربخ امـش  هکنیا  رگم  هللا  لوسر  ای  هن  دندرک  ضرع  تسیچ ؟  باتک  ود  نیا  رد  دـینادیم  دومرف :  نانآ  هب  باطخ  دوب و  راوگرزبنآ  كرابم 
هلیبق ناردـپ و  یماسا  تشهب و  لها  یماسا  نآ  رد  تسا ،  دـنوادخ  فرط  زا  تسا و  نم  تسار  تسد  رد  هک  یباتک  نیا  دومرف :  دـیهد ، 

نم پچ  تسد  رد  هک  یباتک  نیا  و  دش ،  دـهاوخ  مک  نآ  زا  یمـسا  هن  دوشیم و  هفاضا  نآ  هب  یمـسا  هن  سپ  تسا ،  هدـش  رکذ  اهنآ  ياه 
ای هفاضا  نآ  هب  يزیچ  تسا و  هدش  هتـشون  نانآ  ياه  هلیبق  ناردـپ و  یماسا  خزود و  لها  یماسا  نآ  رد  تسا ،  دـنوادخ  فرط  زا  تسا و 

الاح بوخ  دنا  هدرک  لقن  دوخ  بتک  رد  تنس  لها  ياملع  نیرسفم و  ظافح و  زا  يریثک  دادعت  ار  ثیدح  نیا  " دش .  دهاوخن  مک  نآ  زا 
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اهنت نیا  املـسم  نوچ  تشهب ،  لها  یماسا  ای  تسا  رتشیب  تمایق  زور  هب  اـت  نایعیـش  یماـسا  اـیآ  میـسرپیم  شنارکفمه  ناراـی و  رتکد و  زا 
هک دنتسین  نایعیش  نانمشد  اهنت  تیا  املـسم  نوچ  هعیـش  نانمـشد  ای  تسا  رتشیب  نایخزود  یماسا  ایآ  دنوریم و  تشهب  هک  دنتـسین  نایعیش 

هکرابم هیآ  رتکد  ایآ  یهگنا  و  تفگ . ؟  دنهاوخ  هچ  دنناوخب  تنـس  لها  بتک  رد  ار  تیاور  نیا  مالـسا  نانمـشد  رگا  دنا . ؟  خزود  لها 
تسا هدناوخ  دنکیم  لاعتم  دنوادخ  دودحم  ریغ  تردق  رب  تلالد  هدش و  رارکت  میرکنآرق  رد  راب  نیدنچ  هک  ریدق ) ئش  لک  یلع  هللا  نا  )

ار یلایخ  ددـع  نیا  دـنناوتیم  ایند  ینورتکلا  ياه  لقع  اهرتویپماک و  همه  امـشرظنب   ) هک ار  لاکـشا  نیا  دوب  هدـناوخ  رگا  اـنیقی  ریخ . ؟  اـی 
هک تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ۀطیبعلاۀفیحـص } :  -3 رتکد { « :  درکیمن .  حرطم  زگ  ره  دـنهد ) ياج  دوخ  رد  دنرامـشب و 

نایم نآ  رد  تسا  دوجوم  ناشیا  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  يدایز  ياه  هفیحـص  نم  دزن  رد  مسق  ادـخب  دـندومرف " :
نوخ هک  تسا  برع  هلیبق  تصـش  مسا  نآ  رد  تسا  هدـشن  دراو  اهبرع  رب  نآ  زا  رتدـیدش  هکدوشیم  هدـیمان  ۀـطیبعلا  هک  تسا  يا  هفیحص 

لقعاب هن  تسین و  لوبق  لباق  ناونع  چیه  هب  تیاور  نیا  " دنرادن .  ادخ  نید  رد  یمهس  چیه  اهنآ  هک  هدش  هتفگو  هدش ،  هتسناد  حابم  نانآ 
دوجو ناملسم  اهبرع  مامت  نایم  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  دنشاب ،  هتـشادن  مالـسا  نید  رد  یمهـس  چیه  لئابق  همهنیا  رگا  دیآیم ،  رد  روج 
تیاور رد  الوا  هدنـسیون :  دـسریم . »  ماشم  هب  یتسیلانویـسان  يوب  هناملاظ  پسچرب  نیا  هب  برع  لئابق  صاصتخا  زا  نآرب  هوـالع  درادـن ، 

افعـض و زا  يا  هدعرب  تسا  لمتـشم  تیاور  دنـس  ایناث  درادن .  دوجو  تسا  هدـش  لزان  نامـسآ  زا  هفیحـص  نیا  دـنک  تلالد  هک  يا  هملک 
هتفگ تیاور  رد  هکنیا  يارب  دـش  یمن  ادـیپ  یلکـشم  چـیه  دوبیم  حیحـص  مه  دنـس  رگا  اثلاث  دزاسیم .  نکممان  ارنآ  هب  دامتعا  هک  لیهاجم 
درک دهاوخ  ادیپ  هلیبق  نارازه  هکلبو  اهدـص  تمایق  زور  ات  برع  انیقی  تسا و  تمایق  زور  ات  دارم  هکلب  نامزنآ  لیابق  زا  هلیبق  هک 60  هدشن 

زا هلیبق  دوش 60  هتفگ  هکنیا  اعبار  تشاد .  دـهاوخن  یلاکـشا  چـیه  دنتـسه  نانچ  نینچ و  نآ  يات  هلیبـق 60  همه  نیا  زا  دوـش  هتفگ  رگا  و 
ۀباؤذ هفیحص  -4  : » } رتکد دوب .  دـنهاوخ  ناملـسم  دـص  رد  دـص  همه  برع  ریغ  هک  تسین  يا  شیانعم  دـنرادن  مالـسا  زا  یبیـصن  برع 

دوب یکچوک  هفیحص  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ریشمش  فالغ  رد  هک " :  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا  فیـسلا }: 
قداص ماما  دیوگیم  ریصبوبا  دوشگ " یم  ار  رگید  فرح  رازه  فورح  نآزا  کی  ره  هک  دوب  هدش  هتشون  یـصوصخم  فورح  نآ  رد  هک 
رگید فورح  هک   ، میـسرپب میناوتیم  ام  اـیآ  راونالا 26/56  راحب  تسا " هدـشن  زاب  رتشیب  فرح  ود  نآ  زا  نونکاـت   " دـندومرف مالـسلا  هیلع 

ملع نیا  نامز  ماما  روهظ  ات  هکنیا  ای  مینک ، هدافتـسا  نآ  زا  (ع ) تیب لها  نایعیـش  ام  هکنیا  ات  دنروآ  نوریب  زین  ار  اهنآ  دـیابن  ایآ  تساجک ؟
دنس رد  نوچ  - 2 تسا .  هدشن  نامـسآ  زا  باتک  ای  هفیحـص  نیا  لوزن  هب  يا  هراشا  چیه  تیاور  رد  - 1 هدنسیون :  دنام !؟ دهاوخ  هدیشوپ 

هک تسنیا  تیاور  ياـنعم  تحـص  ضرف  رب  - 3 تسا .  فیعـض  تیاور  دـنراد ،  دوجو  ینیاطب  هزمح  نب  یلع  دـمحم و  نب  مساـق  تیاور 
تسا ملسم  تسا و  هدومن  نایب  اهنآ  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدوب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  صوصخم  هک  ار  يرارـسا 
ربمایپ يارب  دهاوخیم  رتکد  ایآ  - 4 دنیوگب . نارگید  يارب  دننادیم  هچره  هک  دنرادن  هفیظو  املع  زا  یملاع  چیه  هن  همئا و  هن  ربمایپ و  هن  هک 

دعب يافلخ  ایصوا و  يارب  یـصوصخ  روطب  ار  یبلاطم  هتـشادن  قح  راوگرزبنآ  هک  دیوگب  دنک و  نییعت  هفیظو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دـص رد  دـص  یناعم  ارچ  هک  تسا  هدیـسرپ  شدوخ  زا  تقو  چـیه  رتکد  اـیآ  - 5 سب . ؟  دـشاب و  اـهنآ  صوصخم  هک  دـنک  ناـیب  دوخ  زا 
نیا ات  دندیمهف  یم  ار  یعقاو  دارم  همه  دـیابن  ایآ  درکن ؟  نایب  اهناملـسم  مومع  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ار  هعطقم  فورح 

هک ار  هچنآ  دنوادخ  هکلب  تسا ،  هدماین  اه  یلوضف  نیا  یـسکب  هک  تسین  نیا  باوج  ایآ  دشیمن . ؟  ادـیپ  لاوقا  راظنا و  رد  فالتخا  همه 
تسرد شنیرفآ  هاگتسد  رد  یلکشم  رارسا  زا  یضعب  هب  يا  هدع  نتسناد  صوصخم  و  تسا ،  هداتسرف  هتشاد  مزال  ماکحا  نیناوق و  زا  رـشب 

لوسر ریشمش  فالغرد  دومرف " : هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسلا }:  هیلع  یلع  هفیحـص  . 5 رتکد { « :  درک .  دهاوخن 
یسک تمایق  زور  رد  مدرم  نیرت  شکرس  میحرلا : نمحرلا  هللا  مسب  دوب  هتشون  نآ  رد  هک  دش  هتفای  يا  هفیحـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

اب شیالوم  ياجب  هک  یـسک   ، دـنزب ار  يرگید  سک  هدز  ار  وا  هک  یـسک  ياجب  و  دـشکب ، ار  يرگید  سک  شلتاق  ياجب  هک  دوب  دـهاوخ 
ای دروآ  دیدپ  یتعدـب  هک  یـسکو  تسا  هدـیدرگرفاک  هدـش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحمرب  هچنآرب  انیقی  دـنک  یتسود  يرگید  سک 
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 « . 104،375 راونالا 27/65 ، راحب  درک "  دهاوخن  لوبق  تمایق  زور  رد  ار  وا  تدابع  چیه  دنوادخ  دهد  هانپ  ار  يراذگ  تعدب 

2 ناناملسم ینامسآ  باتک  اهنت  نآرق 

زا هفیحص  نیا  هکنیا  هب  يا  هراشا  تیاور  رد  تسا  هدشن  نامسآ  زا  هفیحـص  نیا  لوزنب  يا  هراشا  چیه  تیاور  رد  هکنیا  نمـض  هدنـسیون : 
ادیپ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریـشمش  فالغ  رد  هفیحـص  دیوگیم  تیاور  نتم  هکلب  تسا  هدشن  مه  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع 

 ، دنراذگب دوخ  ریشمش  فالغ  رد  دنسیونب و  يا  هفیحص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تشاد  دهاوخ  یلکـشم  هچ  یهگناو  دش . 
فالغ رد  دنسیونب و  یبلطم  دنتساوخ  رگا  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  ایآ  تسا و  لقن  لقع و  قباطم  الماک  هفیحـص  نیا  بلاطم  هک  اصوصخم 

زا  ، خرس رفج  دیفس و  رفج  تسا  مسقودرب  نآ  و  رفجلا }:   . 6  : } رتکد دنریگب . !! ؟  هزاجا  شنارای  رتکد و  زا  دیاب  دنراذگب  دوخ  ریشمش 
؟ تسیچ نآ  رد  متفگ  تسا ، دیفـس  رفج  نم  دزن  رد  دومرفیم : هک  مدنیـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ " : هک  تسا  تیاور  ءالعلاوبا 

رفج نم  دزن  رد  دومرف  و  مارح ،  لالح و  مکح  مالسلا و  مهیلع  میهاربا  فحص  ییـسع و  لیجنا  یـسوم و  تاروت  دؤاد و  روبز  دندومرف : 
دهاوخ زاـب  ارنآ  نتـشک  يارب  ریـشمش  بحاـص  دوشیم و  زاـب  يزیرنوخ  يارب  طـقف  هک  حالـس  دومرف  تسیچ ؟  نآ  رد  متفگ  تسا ،  خرس 

؟ دـنراد عـالطا  رما  نیا  زا  یبتجم  نسح  ماـما  نادـنزرف  اـیآ  هللا " : کحلـصأ  تفگ  روفعی  یبا  نب  هللا  دـبع  تیب } لـها  اـب  هنیک  "  . } درک
 ، دننک راکنا  هک  دنکیم  راداو  ار  اهنآ  ایند !  صرح  دـسح و  اما  دـننادیم  زور  ار  زور  بش و  ار  بش  هکنانچمه  هلب ، دـنگوس  ادـخب  دومرف :

یبتک نیشیپ  يایبنا  رب  دنوادخ  هکنیا  رد  هدنسیون :  یفاک 1/24 . » لوصا  دوبرتهب "  نانآ  يارب  امتح  دندرکیم ، وجتـسج  قحاب  ار  قح  رگا 
دنوادـخ فرط  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  فحـص  روبز و  ، لیجنا  ، تاروت هک  میراد  داقتعا  اهناملـسم  ام  همه  تسین و  یثحب  دوب  هدرک  لزان 

نانآ هک  دـشاب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  دزن  یلـصا  تروصب  هدروخن و  تسد  بتک  نآ  رگا  تشاد  دـهاوخ  یلاکـشا  هچ  الاح  تسا ،  هدـمآ 
دهاوخ یلاکـشا  هچ  نینچ  مه  دنـشاب و  هتـشاد  دوخ  دزن  ار  بتک  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناش  رهطم  دـج  زا  تثاروب 

اعدا يا  هعیش  چیه  یهگناو  دنیامن . ؟  عافد  دوخ  زا  دروآ ،  موجه  اهنآ  هب  نمـشد  تقو  ره  هک  دنـشاب  هتـشاد  يا  هحلـسا  نانآ  هک  تشاد 
چیه دنـشاب و  موصعم  همه  اـت  دنتـسه  نیرهطم  تیبـلها  ءزج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  نیبـستنم  ماـمت  هک  تسا  هدرکن 
دارم هکلب  دنتـسین  لصف  الب  نادنزرف  دارم  مالـسلا ) هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نادـنزرف   ) هدـمآ تیاور  رد  هکنیا  دـنزن و  رـس  نانآ  زا  یئاطخ 

مه نانآ  دنتساوخ و  یم  رب  ناشدوخ  نامز  ماما  اب  یئزج  ياهتفلاخم  هب  دراوم  زا  یضعب  رد  یهاگ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دافحا 
رفاک ار  مالـسلا  هیلع  حون  رـسپ  هک  میرک  نآرق  ایآ  و  دـشاب ،  هدـشن  رداص  ناـنآ  زا  یهاـنگ  یتح  اـطخ و  شزغل و  اـت  دـندوبن  موصعم  هک 

نآ دوخ  هب  نیهوت  درک  نینچ  دـسح  صرح و  يور  زا  وا  هون  ای  ماما  نالف  رـسپ  دـش  هتفگ  رگا  ات  تسا  حون  ترـضح  هب  نیهوت  دـناوخیم 
درک و دـهاوخ  زاب  یـسک  هچ  ار  خرـس  رفج  هک  مدیـسرپ  یئوخ  ماما  لحار  ماما  زا  تنـس }! لها  زا  ماقتنا   : » } رتکد ددرگ . ؟  یقلت  ماـما 
ار تنـس  لها  هماع  نوخ  درک و  دـنهاوخ  زاب  ارنآ  فیرـشلا  هجرف  هللا  لجع  نامز  ماما  دـندومرف " : دـش ؟ دـهاوخ  هتخیر  یـسک  هچ  نوخ 

نوخ تارف  هلجد و  نوچمه  هک  تخادـنا  دـنهاوخ  هارب  نانآ  رد  يراتـشک  ناـنچ  و  دومرف ،  دـنهاوخ  هکت  هکت  ار  اـهنآ  تخیر ،  دـنهاوخ 
ماـقتنا ساـبع  ینب  هیما و  ینب  و  ناـمثع - لـتعنو –  هصفح - هشئاـع و  ناـشنارتخد –  و  رمعو - رکبوبا  شیرق - منـص  ود  زا  دوش و  يراـج 

رواب نم  مشاب  هتشاد  یشنکاو  هچ  یئوخ  ماما  باوج  رد  هک  متـسنادیمن  دومرف "  دنهاوخ  شبن  یکی  یکی  ار  ناشیاهربق  تفرگ و  دنهاوخ 
هک ار  يربق  هک  دیآ  یمنرد  روج  نانآ  كاپ  تنیطاب  الـصا  دنـشاب و  هتـشاد  يراتفر  قالخا و  هنوگنیا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لآ  هک  منکیمن 

شوخ دروخرب  دـندرکیم  يدـب  اهنآ  هب  هک  یناسک  اـب  مالـسلا  مهیلع  همئا  دـنروآ ! نوریب  ار  شا  هدرم  دـننک و  شبن  درذـگیم  نآزا  اـهنرق 
هیجوت دیاب  هنوگچ  ار  یبالق  ثیدح  نیا  سپ  دنتشذگیم  رد  اهنآ  تاریصقت  زا  دندیشخبیم و  ار  اهنآ  دندرکیم و  ناسحا  اهنآ  هب  دنتـشاد و 

زاو هدوب  يراج  نانآ  دوجو  رد  توبن  نوخ  هک  سدقم  ياهناسنا  نآ  دنزرویم ، ءابإ  تشز  رادرک  هنوگ  نیا  زا  زین  اهناسنا  نیرتکافس  درک .
اجک زا  تایاور  نیا  سپ  !؟ دنزرـس ناـنآ  زا  یتشز  تکرح  نینچ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنا  هتخومآ  قـالخا  ملع و  تلاـسر  لـالز  عبنم 
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هک تسا  يربـخ  تسین و  تسرد  ناونع  چـیهب  هداد  تبـسن  هیلع  هللا  ناوضر  یئوخ  هللا  ۀـیآ  موـحرم  هب  رتـکد  هچنا  هدنـسیون :  هدـمآ . » !؟
هعیـش ياهقف  رگید  یئوخ و  هللا  ۀـیآ  موحرم  هکلب  تسا ،  هدـش  تباث  اـم  يارب  تارم  تارکب و  وا  یئوگغورد  تسا و  رتکد  دوخ  شدـنس 

اب هکیـسک  ینعی  یبصان  اریز  تسا ،  تنـس  لها  زا  ریغ  یبصان  هک  تسین  یکـش  و  دـننکیم ،  بصاون  ةـالغ و  تساـجن  رفکب و  مکح  همه 
لیلجت هب  نانآ  زا  دنراد و  هقالع  تیب  لها  هب  تنس  لها  مینادیم  همه  هکیلاح  رد  دیوگب ،  ازسان  نانآ  هب  دنک و  ینمشد  وا  تیبلها  ربمایپ و 

مهتم هنرگو  دننک  هئارا  كردـم  اب  دـیاب  دـنراد  یفرح  شنارای  رتکد و  رگا  میدرک و  ضرع  ام  هک  دوب  نامه  تیاور  يانعم  دـننکیم .  دای 
تیاور دیعـس  نب  یلع  زا  همطاف } : فحـصم  - 7  : » } رتکد دوب .  دهاوخن  یلکـشم  نادـنچ  راک  یتکرح  ینخـس و  ره  هب  یـسکره  ندرک 

هللا یلص  هللا  لوسر  تسین ، نآ  رد  مه  نآرق  زا  هیآ  کی  تسا ،  همطاف  فحـصم  ام  دزن  رد  دندومرف " : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا 
ود زا  یکی  زا  ملسم  نب  دمحم  زا  41 و  راونالا 26 /  راحب  تسا "  هتشون  شدوخ  تسد  اب  ارنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هدرک و  ءالما  هلآو  هیلع 

ناشیارب هک  تسا  دـنوادخ  مالک  اما  تسین  نآرق  هک  هتـشاذگ  ياجب  یفحـصم  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  هک " :  تسا  تیاور  ماما 
راونالا 26/42 راحب  دنا " هتشون  دوخ  تسد  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هدرک و  ءالما  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ارنآ  تسا  هدش  لزان 
زا فرح  کی  مسق  ادخب  هک  تسا  همطاف  فحصم  ام  دزن  رد  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک " : تسا  تیاور  هزمح  یبا  نبا  یلعزا 
زا ضامغا  اب  هدنسیون :   « . 26/48 راونالاراحب تسا »  هدش  هتشون  یلع  طخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  يالما  اب  تسین ، نآ  رد  نآرق 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـناسر  یم  هکلب  دوش  یمن  هدـید  اهنآ  رد  دوش  راکنا  ببـس  هک  يزیچ  قوف ،  تایاور  دانـسا 
حرطم ینامسآ  باتک  ناونع  هب  نامسآ  زا  فحصم  نیا  لوزن  ثحب  تایاور  رد  دنا و  هتشون  مالـسلا  هیلع  یلع  دنا و  هدرک  الما  ار  یبلاطم 

سپ تسا  هتشون  ارنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هدومرف و  ءالما  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ار  فحـصم  نیا  رگا  رتکد « :  تسا .  هدشن 
نآ غیلبت  رومأم  هچنآ  هک  دهدیم  روتـسد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  شربمایپ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـنا ، هتـشاد  شناهنپ  تما  زا  ارچ 

ُهََتلاَسِر َْتغََّلب  اَـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإَو  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اَـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اَـی  تسا (  هدرکن  غـالبا  ار  وا  تلاـسر  هنرگ  دـناسرب و  هدـش 
مالسلا مهیلع  همئا  رگید  ریما و  ترضحو  درادیم  ناهنپ  تما  زا  ار  نآرق  نیا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هنوگچ  سپ  ( 67: ةدئاملا ()

غیلبت هب  رومأم  هک  ار  هچنآ  دراد  هفیظو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هدنـسیون :  دـنا . » !؟ هتـشاد  ناـهنپ  ناشنایعیـش  زا  ارنآ  هنوگچ 
؟  دـیوگب مدرم  هب  دراد  هفیظو  تسا  هدومرف  شربمایپ  هب  ادـخ  هچره  ایآ  اما  تسا ،  هدومن  غالبا  نسحا  وحنب  هک  دـنک  غالبا  مدرمب  تسنآ 

هباحـص نیب  هک  ار  ینیقفانم  یماسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ارچ  هنرگو  میرادـن  نآ  زاوج  یتح  ای  بابحتـسا  ای  بوجو  رب  لیلد 
یبلاطم هب  طوبرم  دـیاش  نآرق و  زا  ریغ  تسیباتک  تسین و  نآرق  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  فحـصم  یهگناو  دـندرکن . ؟  غالبا  همهب  دـندوب 

هداد رکذت  نآ  رد  ناراوگرزبنآ  دوخ  هب  صاخ  فیاظو  ینعی  سب  هدشیم و  مهیلع  هللا  مالـس  ناماما  رگید  یلع و  همطاف و  صاخ  هک  هدوب 
تابثا دناوتیمن  رتکد  دنا و  هدرک  نایب  تسا  دوجوم  هک  يدایز  تایاور  قیرط  زا  دشیم ،  هتفگ  مدرم  هب  دیاب  امتح  هک  یبلاطم  تسا و  هدش 

هللا یلـص  ادخ  ربمایپ  يارب  هک  دنرادن  قح  يرگید  سک  چیه  هن  رتکد و  هن  انمـض  دنا .  هتفگ  هن  دنتفگیم  دیاب  هک  ار  هچ  ره  اهنآ  هک  دـنک 
هیلع قداص  ماما  زا  روبز }: لیجنا و  تاروت و  - 8  : » } رتکد دننک .  هفیظو  فیلکت و  نییعت  ترضحنآ  قحب  نانیشناج  ملس و  هلآ و  هیلع و 

مهدنع ۀمئألا  نأ  باب  یفاک 1/207  لوصا  دـندناوخ "  یم  ینایرـس  نابزاب  ار  روبز  لیجنا و  تاروت و  ناـشیا  هک ": تسا  تیاور  مالـسلا 
ودره هک  تسا  تیاور  ود  روکذم  باب  رد  الوا  هدنسیون :  اهتنسلأ . »  فالتخإ  یلع  اهلک  اهنوفرعی  مهنإ  هللا و  نم  تلزن  یتلا  بتکلا  عیمج 

دراد یلاکشا  هچ  دنناوخب  تسا  هدش  لزان  هک  ینابز  نامه  هب  ار  ینامسآ  بتک  مالسلا  مهیلع  همئا  رگا  ایناث  دنتسه .  فیعـض  دنـس  رظن  زا 
یبرع نابزب  ار  نآرق  تسا  یـسیلگنا  اهنآ  يردام  نابز  هک  یناسک  رگم  اـم  رـصع  رد  هزورما و  دـنک .  مضه  ارنآ  تسا  هتـسناوتن  رتکد  هک 

هک هتخاـس  رداـق  يروما  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  ءاـیبنا و  دوـخ  تردـقب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  میدـقتعم  اـم  رگید  فرط  زا  دـنناوخیمن . ؟ 
طلغ نتفرگ  داریا  سپ  دشاب  دـیاب  هک  تسا  تبثم  باوج  رگا  و  تسین ؟  رداق  يراکره  رب  دـنوادخ  ایآ  و  دـنزجاع ،  نآ  ماجنا  زا  نارگید 

 . تسا
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تسا هدشن  فیرحت  زگره  نآرق 

ینآرق نامه  ناناملـسم  نیب  دوجوم  میرک  نآرق  هک  دـن  قتعم د  نیعمجا  مهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  تیب  لـها  همئا  زا  تیعبت  هب  ناـیعیش 
 ، تسا هدـش  هفاضا  نآ  هب  يزیچ  هن  مک و  نآ  زا  يزیچ  هن  تسا و  هدرک  لزان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  رب  دـنوادخ  هک  تسا 

ناشیا رظن  ریز  راوگرزبنآ و  دوخ  رما  هب  هدـمآ و  رد  باـتک  تروص  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوخ  ناـمز  رد  نآرق  هکلب 
یقاب يا  ههبـش  يدـحا  يارب  ات  درک  میهاوخ  نایب  هیتآ  ثحابم  نمـض  رد  ار  هدـیقع  نیا  هب  طوبرم  لیـصفت  هتبلا  تسا .  هدـش  يروآ  عمج 

يا ههبـش  کش و  هنوگ  چیه  نودب  میرک  نآرق  هک  یلاح  رد  میرک }:  نآرق  - 9  : » } رتکد دوش .  هداد  باوج  مه  رتکد  تاداریا  دـنامن و 
هک دـنا  هداد  هئارا  یتایاور  صوصن و  ام  تیناحور  ءاهقف و  هنافـسأتم  تسا  هتفرگ  هدـهع  هب  ارنآ  تظافح  دـنوادخ  تسا و  دـنوادخ  مالک 
هک هلالدلا  رـصاق  ای  دنـسلا  فیعـض  تیاور  دنچ  لقن  رطاخب  رگا  هدنـسیون :  تسا . » ! هدروخ  تسدو  هدش  فیرحت  میرک  نآرق  دـیوگیم 

لئاق دص  رد  دص  تنـس  لها  هک  میئوگب  دیاب  سپ  مینک ،  فیرحت  هب  مهتم  ار  یبهذـم  ناوریپ  میهاوخب  دـنک  فیرحت  رب  تلالد  نآ  رهاظ 
حیحص ارنآ  تایاور  همه  تسا و  نانآ  دزن  رد  اهباتک  نیرت  حیحص  نارق  زا  دعب  هک  ملسم  يراخب و  نیحیحـص  رد  اریز  دنتـسه  فیرحت  هب 

میدـقتعم ام  تسا .  هتفر  نیب  زا  نآ  زا  ياه  هروس  هکلب  تایآ  اـهنت  هن  هدـش و  مک  نآرق  دـنکیم  تلـالد  هک  دراد  دوجو  یتاـیاور  دـننادیم 
رارق دـنوادخ  مـالک  لـباقم  رد  هک  اریز  مینادـب  دودرم  ار  تیاور  نآ  دـیاب  دـنک  فیرحت  رب  تلـالد  مه  دنـسلا  حیحـص  تیاور  رگا  یتـح 

 ) ارنآ هتـشون و  یمیخـض  باتک  نآرق  فیرحت  تابثا  رد  یـسربط  يرون  خیـش  ام  گرزب  ثدحم  نتفگ } دیاب  لیلداب   : » } رتکد دریگیم . 
لاد هک  هدرک  يروآ  عمج  تیاور  رازه  ود  دودـح  نآ  رد  هک  تسا  هتـشاذگ  مان  بابرالا )  بر  باتک  فیرحت  تابثا  یف  باطخلا  لـصف 

هدومن تباث  هدرک و  جرد  دننک  یم  نایب  ار  نآرق  فیرحت  تحارصاب  هک  ار  ام  ياملع  ءاهقف و  مامت  لاوقا  نآرد  تسا و  نآرق  فیرحت  رب 
! « . تسا هدـش  فیرحت  تسا  نیملـسم  تسد  رد  هک  ینوـنک  نآرق  هک  دـندقتعم  هعیـش  رخأـتم  مدـقتم و  ياـهقف  ءاـملع و  ماـمت  هک  تسا 

لیکشت هحفص  بابود و 375  همدقم و  هس  زا  ق  يافوتم 1320 ه ـ يرون  نیسح  ازریم  موحرم  فیلأت  باطخلا  لصف  باتک  - 1 هدنسیون : 
يدایز یتاجاجتحا  داریا و  در و  راـظناو و  لاوقا  باـتک  نآ  رد  - 2 دـیوگیم .  رتکد  هکنانچ  میخـض  هن  تسا  طسوتم  مجح  ياراد  هتفای و 
تایاور - 3 دشاب .  ثیدح  رب 2000  لمتـشم  دناوتیم  هنوگچ  سپ  تسا ،  هداد  باوج  هدومن و  یتالاکـشا  يرون  موحرم  دوخ  هدش و  لقن 

مان فیرحت  هب  نالئاق  ناونعب  ار  یناسک  يو  - 4 دراد .  فیرحت  رب  تلالد  وا  رظن  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  تنـس  لها  بتک  زا  مه  ار  يدایز 
لاح دنا  هدوب  فیرحت  هب  لئاق  اهنآ  هک  تسا  هدرک  رکف  تهج  نیا  هب  دنا و  هدرک  لقن  دوخ  بتک  رد  ار  فیرحت  رب  لاد  تایاور  هک  دربیم 

زا يریثک  عمج  هک  میئوگب  دـیاب  دـشاب ،  تیاور  نآ  نومـضم  هب  باتک  بحاص  داقتعا  رب  لیلد  یباـتک  رد  تیاور  لـقن  فرـص  رگا  هکنآ 
-5 دـنا .  هدرک  لقن  دوخ  بتک  رد  ار  فیرحت  رب  لاد  تایاور  هک  اریز  دنتـسه  فیرحت  هب  لئاق  تنـس  لها  نیرـسفم  نیثدـحم و  ظافح و 

لبق هتفرگ  تروص  فیرحت  رگا  تسا و  نافع  نب  نامثع  نامز  رد  هدش  عمج  نآرق  نامه  دوجوم  نآرق  نیا  هک  دوب  دـقتعم  يرون  موحرم 
رما يرخالاب  اهلیدبت  ةروس و  ةدایز  نإ  دنکیم ( :  نایب  نینچ  نیا  ار  فیرحت  مود  همدـقم  رد  يرون  ثدـحم  - 6 تسا .  هدوب  خیرات  نآ  زا 
یف نع >  > ةدایزک ۀـنکمم  نارقلا  یف  ۀـملک  ةدایز  اما  عامجالاب ،  فتنم  اضیا  وه  يرخاب  ۀـیآ  لیدـبت  وا  نارقلا  یلع  ۀـیآ  ةداـیز  عنتمم و 
لآ ۀملک  لثم  تاملکلا  لیدـبت  تایالا و  نم  ریثک  یف  یلع >  > ۀـملکک نارقلا  یف  ۀـملک  ناصقن  لافنالا " و  نع  کنولأسی   " یلاعت هلوق 

عنتمم تسیرما  رگید  هروس  هب  نآ  لیدبت  هروس و  ندش  دایز  ..... " ۀما " )  ریخ  متنک  یلاعت "  هلوق  نم  ةزمه  ناصقنک  نارمع و  لآب  دمحم 
کنولأسی هیآ "  رد  نع )  ) هملک لثم  هملک  کی  ندـش  دایز  اما  تسا ،  یفتنم  عامجالاب  رگید  هیآ  هب  نآ  لیدـبت  اـی  يا  هیآ  ندـش  داـیز  و 

مک و  نارمع ) لآ   ) هب دـمحم ) لآ   ) لثم یتاملک  لیدـبت  تایآ و  زا  يرایـسب  رد  یلع )  ) هملک لـثم  يا  هملک  ندـش  مک  اـی  لاـفنالا "  نع 
لئاق نآ  رطاخب  هدومن و  لقن  يرون  موحرم  هک  ار  یتایاور  - 7 تسا .  نکمم  ۀما " ریخ  متنک   " هیآ زا  هزمه )  ) ندش مک  لثم  یفرح  ندـش 
هدـش لقن  ناش  بتک  رد  تنـس  لها  ياملع  ظافح و  طسوت  هک  تسیتایاور  نآ  دـص  رد  زا 50  رتشیب  هدش  روکذـم  رادـقم  رد  فیرحت  هب 
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ظافح تسا و  هدش  هداد  تبسن  زین  رابک  هباحص  هب  تنـس  لها  حاحـص  رد   ، هدوب دقتعم  يرون  موحرم  هک  ار  یفیرحت  رادقمنآ  - 8 تسا . 
ندـش هفاضا  ای  هروس  کی  زا  یتایآ  ندـش  مک  هیآ و  فذـح  یتح  ای  تاملک  ییاجباج  رب  تلالد  هک  دـننکیم  لقن  ار  یتایاور  تنـس  لها 

دح زا  هدایز  تنـس  لها  بتک  رد  ثیداحا  نیا  هنافـسأتم  دنهدیم .  ربخ  روس  یـضعب  ندـش  دـیدپ  ان  زا  یتح  هکلب  دـنکیم  نایب  ار  یتاملک 
نب دمحا  - 1 مینک .  یم  لقن  تنـس  لها  ربتعم  بتک  زا  ار  ثیداـحا  یـضعب  کـنیا  دـنکیم .  فارتعا  نآ  هب  یـسولآ  هکناـنچ  تسا  روصت 

برب ذوعا  لق  قلفلا و  برب  ذوعا  لق   ) نیتذوعم هکنیا  هب  دوب  دقتعم  يو  هک  دننکیم  لقن  شناوریپ  دوعـسم و  نب  هللا  دـبع  زا  وا  ریغ  لبنح و 
هک دـنکیم  لقن  ادردوبا  زا  يراخب  - 2 دـندرک .  یم  کح  دوخ  ياـهنآرق  زا  ار  هروس  ود  نیا  شناوریپ  وا و  اذـل  تسین و  نآرق  زا  ساـنلا )

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  تفگیم  و  یثنالا ) رکذلا و  یلجت و  ذا  راهنلا  یـشغی و  اذا  لیللاو  درکیم (  تئارق  نینچ  نیا  ار  لیللاو  هروس 
هداد رییغت  ار  نیتملا ) ةوقلاوذ  قازرلا  انا  ینا   ) هیآ هک  دنکیم  تیاور  دوعسم  نب  هللادبع  زا  لبنح  نب  دمحا  - 3 تسا .  هدینش  هنوگ  نیا  ملس 

ۀعمجلا موی  نم  ةالـصلل  يدون  اذا   ) هکرابم هیآ  هک  تسا  هدـش  لقن  باـطخ  نب  رمع  مود  هفیلخ  زا  - 4 قازرلا . ) وه  هللا  نا   ) دـناوخ یم  و 
نب یبُا  دینش  یتقو  هکلب  دروآ  یم  ار  اوضماف )  ) هملک اوعـساف )  ) هملک ياجب  ینعی  هللا ) رکذ  یلا  اوضماف   ) دناوخیم ار  هللا ) رکذ  یلا  اوعـساف 

دـشابیم يریثک  قرط  دانـسا و  ياراد  تیاور  نیا  تسا .  اوضماف )  ) خسان دنکیم و  توالت  ار  خوسنم  یبُا  تفگ :  دناوخیم  اوعـساف )  ) بعک
دوش هدناوخ  اوعساف )  ) هملک ياجب  اوضماف )  ) هملک دیاب  هک  دوب  دقتعم  هفیلخ  هک  تسنآ  زا  یکاح  تسا و  هدش  لقن  فلتخم  ظافلا  هب  هک 

خیـشلا و  ) میدناوخ یم  ار  هیآ  نیا  نآ  رد  ام  دوب و  هرقب  هروس  ربارب  بازحا  هروس  هک  دـنکیم  لقن  بعک  نبا  یبُا  زا  دنـس  اب  یطویـس  - 5 . 
ما زا  نینچ  مـه  - 6 تسا .  هدش  فذـح  هچنآ  نآ  زا  دـش  فذـح  سپ  میکح ) زیزع  هللا  هللا و  نم  الاکن  ۀـتبلا  امهومجراف  اینز  اذا  ۀخیـشلا 

ار نآرق  ناـمثع  یتقو  دوب و  هیآ  ملـس 200  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  بازحا  هروس  هک  دـنکیم  تیاور  هشئاع  نینمؤملا 
ار بازحا  هروس  تفگ :  هفیذح  هک  دـنکیم  لقن  يراخب  زا  زاب  - 7 ار .  دوجوم  رادقم  نیمه  زج  هروس  نآ  زا  درکن  ادـیپ  درک  يروآ  عمج 

تیاور باطخ  نب  رمع  هفیذح و  سابع و  نبا  زا  زاب  - 8 مدرک .  شومارف  ار  هیآ  نآ 70  زا  مدناوخ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب 
یسوموبا زا  ثیدح 1740  تاکز  باتک  حیحص  رد  ملسم  - 9 دینیب .  یم  نآرق  رد  نالا  هچنآ  زا  دوب  رتشیب  بتارمب  هبوت  هروس  هک  دـنکیم 

رگم تشاد  هبوت )  ) تئارب هروس  هب  تهابـش  تّدش ،  لوط و  رد  هک  مدـناوخ  یم  نآرق  رد  ار  يا  هروس  تفگ :  هک  دـنا  هدرک  لقن  يرعـشا 
و بارتلا ) الا  هفوج  ألمیال  اثلاث و  ایداو  یغتبال  نایداو  مدآ  نبال  ناکول   ) تسا هدنام  مدایب  هیآ  نیا  طقف  ما و  هدرک  شومارف  ارنآ  نم  هکنیا 

رطاخب نآ  زا  ار  هیآ  نیا  هدرک و  شومارف  زین  ارنآ  سپ  میدرکیم  هیبشت  تاحبسم  زا  یکی  هب  هک  میدناوخ  یم  ار  يرگید  هروس  مسق  نیمه 
هک دنکیم  لقن  یطویس  - 10 ۀمایقلا . ) موی  اهنع  نولأستف  مکقانعأ  یف  ةداهـش  بتکتف  نولعفت  ام ال  نولوقت  مل  اونمآ  نیذـلا  اهیأ  ای  مراد ( 

دوب و هداد  میلعت  ودـنآ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هدوب و  تباث  سابع  نبا  بعک و  نب  یبُا  فحـصم  رد  علخلا )  ) و دـفحلا )  ) ياه مانب  هروس  ود 
هک دـنکیم  لقن  هشئاع  نینمؤملا  ما  زا  هجام  نبا  - 11 درکیم .  تئارق  زین  یـسوم  وبا  دناوخ و  یم  تونق  رد  ار  هروس  ودـنآ  باطخ  نب  رمع 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  سپ  تشاد ،  رارق  نم  شلاب  ریز  يا  هفیحص  رد  هدش و  لزان  ریبک  عاضر  هیآ  مجر و  هیآ  تفگ : 
 : دیوگیم هیمیت  نبا  - 12 دروخ .  ارنآ  دوب  هناخ  رد  هک  يدنفـسوگ  میدـش ،  يرادازع  نیفکت و  زیهجت و  لوغـشم  ام  دـندومن و  توف  ملس 

دیوگ یم  زاب  - 13 دنا .  هدرک  یفن  یضعب  هتسناد و  نآرق  زا  ارنآ  یضعب  تسا ،  برطضم  تسین  ای  تسا  نآرق  زا  هللا  مسب  هکنیا  رد  لاوقا 
متفه هیآ  ار  مهیلع ) تمعنا   ) هیآ هتـسنادن و  دـمح  ءزج  مه  يرایـسب  دـندناوخیم و  هتـسناد و  دـمح  ءزج  ار  هللا  مـسب  نیقباـس  زا  يریثـک  : 

رب نیتبثم و  رس  تشپ  نیفان  فالتخا  نیا  اب  دیوگ :  یم  زاب  - 14 تسا .  هدرک  لقن  حیحص  ثیدح  رد  هریرهوبا  هکنانچ  دندرک  یم  باسح 
هللا مسب  هکنیا  اب  دندرکیم ،  ادـتقا  یکلام  تعامج  ماما  هب  هک  ناشیا  ریغ  یعفاش و  شباحـصا و  هفینحوبا و  لثم  دـندناوخ  یم  زامن  سکع 
لها بتک  رد  لیبق  نیا  زا  یتایاور  هن  رگو  میدومن  رکذ  ار  تیاور  دـنچ  نیا  هنومن  ناونعب  ام  هتبلا  هتـسهآ .  هن  دـنلب و  هن  درکیمن  تئارق  ار 
رطاـخ هب  هدـیدن و  ار  فّرحم  همه  نیا  تیاور و  همه  نیا  رتـکد  تقوـنآ  دوـش .  هدـیناجنگ  باـتک  ود  یکی  رد  هک  تسنآ  زا  شیب  تـنس 

بهذـم مامت  زا  یگدـنیامن  هن  يرون  خیـش  هکیلاح  رد  تسا  هدومن  فیرحت  هب  لوق  هب  مهتم  ار  هعیـش  همه  یعیـش  درف  کـی  رظن  هدـیقع و 
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تایاور نانآ  زا  هک  يا  هباحـص  اما  سب ،  تسه و  شدوخ  يأر  وا  يأر  هکلب  تسنآ ،  نیطاسا  زا  هن  بهذـم و  همئا  زا  هن  دـنکیم و  عیـشت 
 . دـنوشیم باسح  ننـست  لها  دزن  رد  بهذـم  ياه  هیاپ  زا  همه  تسین  هشدـخ  لباق  مه  تایاور  نآ  زا  یـضعب  تسا و  هدـش  لقن  فیرحت 
رب لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  ینآرق  نامه  دوجوم  نآرق  هک  دندقتعم  قافتالاب  ینـس  هعیـش و  زا  معا  ناناملـسم  مامت  هک  تسنیا  رما  تقیقح 

و تسا ،  هدـش  هفاضا  نآ  هب  يزیچ  هن  مک و  نآ  زا  يزیچ  هن  تسا و  هدومن  لزاـن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  شربماـیپ 
دراو قافتا  نیا  هب  يا  همطل  ناونع  چیهب  تسا  هدـش  ادـیپ  ناشنهذ  رد  هک  یتاهبـش  زا  یـضعب  رطاخب  داقتعا  نیا  اب  رفن  ود  ای  کی  تفلاخم 
املع هک  يروما  هب  دـنوش  لیوأت  دـیاب  ای  دنـشاب  یم  حیحـص  دنـس  ياراد  تسا و  فیرحت  تبثم  یعون  هب  هک  مه  یتاـیاور  درک .  دـهاوخن 

هضراعم رد  هک  اریز  دنوش  درط  دیاب  ای  هریغ و  دنتسه و  میرک  نآرق  يارب  ریـسفت  یعون  تایاور  نآ  زا  یـضعب  هکنیا  لثم  دنا  هدرک  لیوأت 
انا رکذلا و  انلزن  نحن  انا   : ) دیامرف یم  دنکیم و  در  ار  فیرحت  ههبش  دنوادخ  یتقو  تسا و  مدقم  نآرق  هک  تسین  یکش  ثیدح ،  اب  نآرق 
نآ لیوأت  ناکما  دـنک و  فیرحت  رب  تلالد  هک  یثیدـح  ره  سپ  میتسه "  نآ  ظفاح  دوخ  ام  میا و  هدرک  لزان  ار  نآرق  ام  نوظفاحل " ) هل 
مدع رب  لیلد  دوخ  نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  دنوادخ  مالک  ربارب  رد  هک  اریز  ددرگ  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  هدش و  هتـسناد  دودرم  دیاب  دـشابن 

میا و هتفگن  ام  ار  دنوادخ  مالک  فلاخم  راتفگ  هک :  تسا  هدش  لقن  زین  مالسلا  مهیلع  هعیـش  راوگرزب  ناماما  زا  تسا .  تیاور  نآ  رودص 
لـصا ار  نآرق  الک  هعیـش  ياملع  هک  تسا  ظاحل  نیمه  هب  دـینزب .  راویدـب  ارنآ  دوب  دـنوادخ  مالک  فلاخم  دیـسر و  امـش  هب  اـم  زا  هچره 

 . دننکیم لمع  نآ  هب  نآرق  اب  تقفاوم  تروص  رد  دنجنس و  یم  نآ  اب  ار  تایاور  نتم  مقس  تحص و  هتسناد و 

نآرق فیرحت  یفن  رد  عیشت  بهذم  نیطاسا  املع و  لاوقا 

لوا تمسق 

ناـیلاس هک  وا  ریغ  رتـکد و  ماـهتا  دـنوش و  مـیرک  نآرق  اـب  هـطبار  رد  نایعیـش  هدـیقع  هجوـتم  لـماک  روـطب  زیزع  ناگدـنناوخ  هـکنآ  يارب 
یم لقن  میرک  نآرق  اب  هطبار  رد  ار  هعیـش  بهذم  نیطاسا  ناگرزب و  زا  يا  هدع  لاوقا  راظنا و  دوش  عفد  دننکیم  دراو  هعیـش  رب  تسیدامتم 

شربمایپ رب  دـنوادخ  هک  ار  ینآرق  هک  تسنآ  ام  داـقتعا  دـیوگیم " :  ق  لاس 381 ه ـ يافوتم  هیلع  هللا  ناوضر  قودـص  خیـش  - 1 میئامن . 
هروس زین 114  نآ  ياـهروس  دراد و  رارق  ناناملـسم  تسد  رد  هزورما  هک  تسا  دـلج  ود  نیب  رد  دوجوم  نآرق  نیمه  تسا ،  هدومرف  لزاـن 
هدشن مک  يزیچ  میرک  نآرق  زا  دنیوگیم :  هیماما  زا  یتعامج   : " دـیوگیم ق  لاس 413 ه ـ يافوتم  هیلع  هللا  ناوضر  دیفم  خیش  - 2" تسا . 

تسا و هدوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  فحـصم  رد  هک  نآ  لیزنت  تقیقح  رب  نآرق  یناعم  ریـسفت  نآ و  لیوأت  زا  هدش  فذح  هکلب  تسا 
هب ملع  دـیوگیم " :  ق  لاس 436 ه ـ يافوتم  هیلع  هللا  ناوضر  يدهلا  ملع  یـضترم  دیـس  - 3" میریزپ .  یم  ار  لوـق  نیا  تـسین و  نآرق  نآ 

هجوت و اریز  تسا ،  برع  روطـسم  راعـشا  روهـشم و  ياهباتک  میظع و  عیاـقو  گرزب و  ثداوح  اهرهـش و  هب  ملع  لـثم  نآرق  لـقن  تحص 
ذخأم توبن و  هزجعم  میرک  نآرق  نوچ  دنورن و  نیب  زا  ات  روما  نیا  زا  تسارح  لقن و  يارب  دراد  دوجو  یفلتخم  یعاود  یـصاخ و  تیانع 
هنوگچ سپ  دنا ،  هتسب  راکب  نآ  زا  تسارحو  ظفح  يارب  ار  تیانع  هجرد  یهتنم  نیملـسم ،  ياملع  تسا و  هینید  مولع  تعیرـش و  ماکحا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوخ  نامز  رد  میرک  نآرق  دیوگیم ): هک  اجنآ  ات   ) دوش دراو  نآ  رب  یصقن  ای  دنک  رییغت  هک  تسا  نکمم 
یتح هک  تسا  روهـشم  وا  زا  نانچنآ  یـضترم  دیـس  راتفگ  نیا  هک  دـنامن  هتفگاـن  " دوب .  بترم  هدـش و  عمج  تسا ،  نـالا  هک  روط  نیمه 

هک یـسک  دوب  دقتعم  دوب و  یماما  یـضترم  دیـس   : " هک دنکیم  لقن  یـسلدنا  مزح  نبا  زا  رجح  نبا  دنا ،  هدرک  لقن  زین  تنـس  لها  ناگرزب 
یسوط هفئاطلا  خیش  - 4 " تسا .  رفاک  تسا ،  هدـش  لیدـبت  نآ  زا  يزیچ  ای  هدـش  هدوزفا  نآ  هب  اـی  هدـش  مک  يزیچ  نآرق  زا  دوش  دـقتعم 

يزیچ نآرق  هب  هک  تسا  مئاق  عامجا  اریز  درادن  هار  دنوادخ  مالک  رد  ناصقن  هدایز و   : " دیوگیم ق  460 ه ـ لاس يافوتم  هیلع  هللا  ناوضر 
بتک رد  یتایاور  دیوگیم (  دعب  تسا (  نیمه  ام  بهذـم  و  تسا ،  هدـشن  مک  يزیچ  نآ  زا  هک  دـندقتعم  ناناملـسم  تسا و  هدـشن  هفاضا 
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همه تایاور  نوچ  اما  دنکیم ،  رگید  ياجب  ییاج  زا  نآ  زا  یضعب  لقن  تایآ و  زا  يرایسب  ناصقن  رب  تلالد  هک  تسا  هدمآ  ینـس  هعیش و 
دوبن لیوأت  ناکما  رگا  دوش و  ضارعا  اهنآ  زا  هک  تسا  رتهب  تسین و  نکمم  اهنآ  هب  لمع  دـنوش ،  یمن  ملع  بجوم  دنتـسه و  دـحاو  ربخ 

همه قافتا  دروم  نآ  تحص  هک  اریز  دش ،  دنهاوخن  نآرق  رد  نعط  بجوم  زاب  دنـشاب  مه  دنـسلا  حیحـص  تایاور  نآ  رگا  و  دنوش ،  درط 
نآرق رد  دیوگیم " :  نایبلا  عمجم  ریـسفت  هدنـسیون  ق  لاس 548 ه ـ يافوتم  هیلع  هللا  ناوضر  یـسربط  مالـسالا  نیما  - 5 تسا .  ناناملسم 
يزیچ نآرق  زا  ام  بهذم  رظن  زا  تسا و  نیملسم  عامجا  نوچ  تسا  هدشن  هفاضا  يزیچ  اما  تسا ،  هدشن  مک  نآ  زا  ای  هفاضا  يزیچ  میرک 

ناصقن هدایز و  زا  نوئـصم  میرک  نآرق  دیوگیم " :  ق  لاس 664 ه ـ يافوتم  هیلع  هللا  ناوضر  سوواط  نب  دیـس  - 6" تسا .  هدشن  مه  مک 
يریخأت میدقت و  لیدبت و  میرک  نآرق  رد  هک  تسنآ  قح  دـیوگیم " :  ق  لاس 726 ه ـ يافوتم  هیلع  هللا  ناوضر  یلح  همالع  - 7 " تسا . 

هیلع لوسر  هزجعم  رد  دوشیم  کش  بجوم  هک  اریز  فیرحت ،  عوقو  رب  دشاب  دقتعم  هک  یسک  زا  دنوادخ  هب  مربیم  هانپ  تسا و  هدشن  عقاو 
رتاوت دیوگیم " :  ق  لاس 877 ه ـ يافوتم  هیلع  هللا  ناوضر  یلماع  یضایب  نیدلا  نیز  خیـش  - 8 " تسا .  رتاوتم  نآ  لقن  هک  مالـسلا  هلآ  و 

مه نآرق  ظفاح  رگا  یتح  دیدرگ  یم  هجوتم  یلقاع  ره  دشیم  مک  نآ  زا  ای  هفاضا  نآ  هب  يزیچ  رگا  تسا و  مولعم  ًالیـصفت  ًۀـلمج و  نآرق 
هطبار رد  ق  لاس 988 ه ـ يافوتم  هیلع  هللا  ناوضر  یناشاک  هللا  حتف  خیش  - 9 " نآرق .  تحاصف  بولسا و  اب  تفلاخم  تهج  هب  دوب ،  یمن 

دوبن و نکمم  شلیوأت  دوب و  عامجا  ای  رتاوتم  تنـس  ای  لـیلد  فـالخ  رب  یثیدـح  رگا  دـیوگیم :  تسا  نآرق  صقن  رب  لاد  هک  یتاـیاور  اـب 
هب فورعم  هیلع  هللا  ناوضر  يرتشوش  هللا  رون  دیـس  - 10" نآ .  زا  ضارعا  حرط و  تسا  بجاو  تشادـن ،  ار  رگید  هوجو  رب  لمح  ناـکما 

هحارصلاب مالک  تماما و  ثحب   ، بصاونلا بئاصم  باتک  رد  تسا  هدیسر  تداهش  هب  ق  لاس 1019 ه ـ رد  هک  ثلاث  دیهش  ای  دیهش  یضاق 
انا  ) هکرابم هیآ  لیذ  رد  ق  لاس 1019 ه ـ يافوتم  هیلع  هللا  ناوضر  یناشاک  ضیف  - 11 دنکیم .  یفن  تیب  لها  بهذم  زا  ار  فیرحت  هدیقع 

خیش هب  فورعم  هیلع  هللا  ناوضر  یلماع  نیدلا  ءاهب  خیـش  - 12 " ناصقن .  هدایز و  رییغت و  فیرحت و  زا  ینعی  دـیوگیم " :  نوظفاـحل ) هل 
نحن انا   ) هکرابم هیآ  هکنانچ  تسا  ظوفحم  ناصقن  هدایز و  زا  میرک  نآرق  هک  تسنیا  حیحـص   : دـیوگیم " ق  1030ه ـ لاس يافوتم  یئاهب 

لثم عضاوم  زا  ضعب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  مسا  ندـش  طقاس  زا  دوشیم  هتفگ  هک  هچنآ  دـنکیم و  تلـالد  نوظفاـحل ) هل  اـنا  رکذـلا و  اـنلزن 
لاس 1071 يافوتم  هیلع  هللا  ناوضر  ینوت  لضاف  - 12" تسین .  ربتعم  املع  دزن   ، نآ ریغ  و  یلع )- یف  کیلا -  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اـهیاای  )

تـسنآ ظفاح  میکح  دنوادخ  تسا و  هدش  لزان  هکیروطنامه  تسا  طوبـضم  ظوفحم و  میرک  نآرق  هک  تسنآ  روهـشم   : " دیوگیم ق  ه ـ
یسکره  : " دیوگیم ق  لاس 1104 ه ـ يافوتم  هیلع  هللا  ناوضر  یلماع  رح  - 13 ( " نوظفاحل .  هل  انا  رکذلا و  انلزن  نحن  انا   : ) دومرف هکنانچ 

رفن نارازه  تسا و  اراد  ار  رتاوت  تاجرد  زا  هجرد  یلعا  میرک  نآرق  هک  دـنکیم  ادـیپ  یعطق  ملع   ، دـنک قیقحت  عبتت و  راثآ  رابخا و  رد  هک 
-14 " دوب .  باتک  تروص  هب  هدش و  عمج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  دـنا و  هدرک  تئارق  ظفح و  ارنآ  هباحـص  زا 

داحآ رابخا  راـبخا ،  نیا  دـیوگیم " :  ناـصقن  رب  هدـننک  تلـالد  راـبخا  ّدر  رد  ق  لاس 1111 ه ـ يافوتم  هیلع  هللا  ناوضر  یـسلجم  همـالع 
ق لاس 1228ه ـ يافوتم  ءاطغلا  فشاک  هب  فورعم  هیلع  هللا  ناوضر  ریبک  رفعج  خیش  - 15 " دوش .  یمن  ادیپ  اهنآ  تحص  هب  عطق  دنتسه و 

نیا رب  املع  عامجا  نآرق و  حیرـص  هکیروطنامه  تسا  ناید  دنوادخ  ظفحب  ناصقن  زا  ظوفحم  میرک  نآرق  هک  تسین  یکـش   : دـیوگیم "
تسین یکش  دیوگ " :  یم  ق  لاس 1242 ه ـ يافوتم  دهاجم  هب  روهشم  هیلع  هللا  ناوضر  یئابطابط  دمحم  دیس  - 16 " دراد .  تلالد  هتکن 
هزجعم نآرق  اریز  دـنراد  لوبق  زین  تنـس  لـها  زا  ناـققحم  ار  بلطم  نیا  تسا و  رتاوتم  بیترت  عـضو و   ، لـحم  ، ءازجا ، لـصا رد  نآرق  هک 

هیلع هللا  ناوضر  یسابلک  میهاربا  خیـش  - 17" دراد .  دوجو  نآ  ظـفح  رب  فـلتخم  یعاود  تسا و  میقتـسم  طارـص  نید و  لـصا  گرزب ، 
هیلع هللا  ناوضر  یناهـشهش  دمحم  دیـس  - 18 " درادـن .  هار  ناوـنع  چـیهب  مـیرک  نآرق  رد  ناـصقن   : دـیوگیم " ق  لاس 1262 ه ـ ياـفوتم 

روهمج هب  ار  بلطم  نیا  تسا " و  هدـشن  عـقاو  فـیرحت  میرک  نآرق  رد  دـیوگیم " :  یقثوـلا  ةورعلا  باـتک  رد  ق  لاس 1289 ه ـ يافوتم 
ظفح يارب  فیرحت  مدع  هب  حیرصت  نمـض  لاس 1299  يافوتم  هیلع  هللا  ناوضر  يرمک  هوک  نیسح  دیـس  - 19 دهدیم .  تبسن  نیدهتجم 
لصا يارجا  اب  سپ  ثداحو  تسا  كوکـشم  فیرحت  هک  اریز  فیرحت  مدع  لصا  فلا :  دنکیم :  لالدتـسا  لیذ  روما  هب  فیرحت  زا  نارق 
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هیدی و نیب  نم  لطابلا  هیتأیال   ) هکرابم هیآ  د :  نآرق .  ندوب  هزجعم  اب  فیرحت  ةافانم  ج :  فیرحت .  مدع  رب  عامجا  ب :  دوشیم .  یفن  مدع 
عمج ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  باتک  تروصب  نآرق  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هک   ) نیلقث رابخا  ه : ـ هفلخ . ) نم  ال 

ذـخا و هب  رما  تشاد  هار  نآ  رد  فـیرحت  رگا  و   ) دـنکیم رما  نآ  يوریپ  نآرق و  هب  کـسمت  هـب  ار  اـم  هکیتاـیاور  و :  دوـب . )  هدـش  يروآ 
زا یـضعب  هـک  يدینـش  رگا  دـیوگیم " :  ق  لاس 1352 ه ـ ياـفوتم  هیلع  هللا  ناوضر  یغـالب  داوج  دـمحم  خیـش  - 20 دوب . ) وغل  کـسمت 
نآ تاور  اریز  نکن  انتعا  تایاور  نیا  هب  سپ   ، نآ تایآ  زا  یـضعب  نتفر  نیب  زا  نآرق و  فیرحت  رب  دـنکیم  تلالد  رداـن  ذاـش و  تاـیاور 
هک ق  لاس 1373 ه ـ يافوتم  هیلع  هللا  ناوضر  ءاطغلا  فشاک  لآ  نیسح  دمحم  خیـش  - 21" تسا .  تسس  برطـضم و  نآ  نتم  فیعض و 

يدحت يارب  ارنآ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسیباتک  نامه  ناناملـسم  تسد  رد  دوجوم  باتک   : " دیوگیم دراد  ار  ناشیا  يدرگاش  ياعدا  رتکد 
رد فیرحت  هن  تسا و  هدـش  مک  نآ  زا  هن  هفاضا و  يزیچ  هن  باتک  نیا  رد  دومرف ،  لزان  مارح  زا  لالح  زییمت  ماـکحا و  میلعت  زاـجعا و  و 
اطخ تسا ،  هدش  مک  يزیچ  نآ  زا  ای  هدـش  فیرحت  نآرق  هک  دـنک  اعدا  یـسک  رگا  تسا .  نیملـسم  عامجا  بلطم  نیا  رب  دراد و  هار  نآ 

رد هدش  لقن  ینـس  هعیـش و  قیرط  زا  هک  یثیداحا  دنکیم و  در  ار  وا  نوظفاحل ) هل  انا  رکذلا و  انلزن  نحن  انا   ) هکرابم هیآ  نیا  تسا و  هدرک 
راوید هب  ای  لیوأت  دیاب  سپ  دش ،  دهاوخن  لمع  ملع و  بجوم  هک  دنتسه  داحآ  رابخا  فیعـض و  ذاش و  ثیداحا  نآرق ،  فیرحت  ای  صقن 
میکح رکذ  میظع و  نآرق   : " دیوگیم ق  لاس 1377 ه ـ يافوتم  هیلع  هللا  ناوضر  يوسوم  نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس  - 22" دوش .  هدز 

مالسلا و مهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  یعطق  رتاوت  هب  تانکس  تاکرحو و  فورح  رئاس  تاملک و  تایآ و  عیمج  هب  تسا  رتاوتم  ام  فرط  زا 
لقن لاعتم  دنوادخ  زا  راوگرزبنآ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناشدج  زا  زین  تیبلها  همئا  درادن و  کش  نآ  رد  سک  چـیه 

ترورـض مکحب  تسا  قح  لها  لـیلد  دـنوادخ و  ياـهتجح  همه  نآرق  صوصن  رهاوظ و  تسین ،  یکـش  ياـج  مه  نیا  رد  تسا و  هدرک 
اذل و  تسا ،  هدش  لقن  دایز  مهیلع  هللا  مالس  هرهاط  ترتع  قیرط  زا  رتاوتم  وحنب  هنیمز  نیا  رد  زین  هحیحص  تایاور  هیماما ،  بهذم  زا  هیلوا 

رد میرک  نآرق  و  دـنوش ،  یمن  لئاق  يرابتعا  نآ  هب  دـننزیم و  راویدـب  دـشاب ،  مه  حیحـص  رگا  یتح  ار  نآرق  فلاـخم  تیاور  ره  ناـیعیش 
 "  . ناصقن هدایز و  رییغت و  نیرت  کچوک  نودب  تسه  نالا  هکیروطنامه  دـش  عمج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوخ  نامز 
 ، طبض ظفح ،  عمج ،  هب  ناناملسم  هجوت  رب  دشاب  علطم  هکیـسک  دیوگیم " :  ق  لاس 1409 ه ـ يافوتم  هیلع  هللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  - 23

لالدتـسا تسا و  فیعـض  ای  تایاور  نآ  اریز  تسا  لطاب  فیرحت  رب  هدننک  تلالد  تایاور  هک  دش  دـهاوخ  هجوتم  نآرق  تئارق  تباتک و 
تـسا بیرغ  ای  تسا ،  صخـشم  الماک  اهنآ  رد  ندوب  یگتخاس  لعج و  تامالع  هک  تسا  یگتخاس  یلعج و  ای  تسین و  حیحـص  اـهنآ  هب 

ق لاس 1413 ه ـ يافوتم  هیلع  هللا  ناوضر  یئوخ  یمظعلا  هللا  ۀیآ  - 24 " دوش .  لیوأت  دیاب  دوب  حیحص  رگا  و  دوشیم ،  بجعت  بجوم  هک 
مظعا یبن  رب  لزنم  نآرق  ناـمه  اـم  دزن  رد  دوجوم  نآرق  هکنیا  تسا و  نآرق  رد  فیرحت  عوقو  مدـع  ناناملـسم  نیب  فورعم  دـیوگیم " : 

دنا هدومن  حیرصت  هیوباب  نب  قودص  موحرم  نیثدحملا  سیئر  هلمج  زا  مالعا  زا  يرایسب  بلطم  نیا  رب  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
 "  . دنا هدرک  باسح  هیماما  تادقتعم  زا  ار  فیرحت  مدع  هب  لوق  و 

مود تمسق 

ای دـشاب  صقاـن  شلقع  هک  یـسک  رگم  دوشیمن  لـئاق  فیرحت  هب  تسا و  تـالایخ  تاـفارخ و  ءزج  نآرق  فـیرحت  هصق  دـیوگیم " :  زاـب 
ار ناسنا  يزیچ  هب  هقالع  هک  اریز  دشاب  هدش  نآ  هب  دقتعم  فیرحت  هب  لوق  هب  شا  هقالع  رطاخب  هکنیا  ای  دشاب  هدرکن  رکفت  لمأت و  تسرد 
دح زا  شیب  ثحبم  نیا  رگا   " درادـن .  فیرحت  ندوب  یتافارخ  ای  ندوب  لطاب  رد  یکـش  ربدـتم  فصنم  لـقاع  مدآ  اـما  دـنکیم  رک  روک و 

مییامنیم و افتکا  رادقم  نیمهب  راورخ  هنومن  تشم  باب  زا  اما  میدادیم  رکذت  مه  میتشونن  هک  ار  هعیـش  ياملع  رگید  لاوقا  دـشیمن  ینالوط 
رد نآرق  هک  دـندقتعم  دنتـسه و  فیرحت  زا  میرک  نآرق  تنایـص  هب  لئاق  قافتالاب  نایعیـش  هک  مییوگیم  راب  نیمدـنچ  يارب  مالک  کی  رد 

كدنا و رایـسب  اهنآ  دادعت  هک  یناسک  راتفگ  هب  نیارب  انب  تسا .  هدش  بترمو  يروآ  عمج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوخ  نامز 
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همه نیا  هک  تسا  رتکد  زا  بجعت  دوشیمن .  هجوت  دنراد  دوجو  ننست  عیشت و  بهذم  ود  ره  نیب  دشابیم و  تسد  ناتـشگنا  دادعت  زا  رتمک 
رد هتبلا  تسا .  هدومن  فیرحت  هب  لوق  هب  مهتم  ار  هعیـش  ياملع  اهقف و  همه  باطخلا  لصف  باتک  رطاخب  هتفرگ و  هدـیدان  ار  راظنا  لاوقا و 

هیرظن کی  رطاخب  میناوتیمن  تقو  چـیه  اما  تسا ،  لطاب  هک  يروما  هب  داقتعا  یتح  دراد  دوجو  رداـن  ذاـش و  لاوقا  یبهذـم  ره  ناوریپ  نیب 
 : " دیوگ یم  یعفار  دـنا .  هدـش  فیرحت  هب  لئاق  یناسک  مه  تنـس  لها  نیب  رد  هنرگو  مینک  مهتم  ار  بهذـم  کی  ناوریپ  همه  یـصخش 

دقتعم تسا  مکح  ره  رد  هلداجم  لدج و  ناش  راک  دـننک و  یمن  کسمت  نامگ  لیوأت و  هب  زج  هک  یناسک  زا  مالک  لها  زا  یتعامج  سپ 
دوشیم یتح  ای   " تسا .  هداتفا  قافتا  نآرق  عمج  رد  هک  هچنآ  رطاخ  هب  دـشاب  هدـش  طقاس  نآرق  زا  يزیچ  دراد  ناـکما  هکنیا  هب  دـنا  هدـش 

هدش خسن  نآ  توالت  هک  هدوب  نآرق  رد  یتایآ  هک  دندقتعم  ساسا  نیمه  رب  تسا و  تنـس  لها  تادقتعم  زا  هک  ار  توالت  خسن  هب  داقتعا 
همه هکلب  رفن  ود  ای  کی  هن  هاگنآ  تسناد و  فیرحت  قیداصم  زا  یکی  زین  تسا ،  خوسنم  ریغ  یقاب و  نآ  مکح  اما  تسین  نآرق  رد  العف  و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یتیاور  چیه  دنا ،  هدش  نآ  توالت  خـسن  هب  دـقتعم  هک  ار  یتایآ  اریز  درک ،  فیرحت  هب  داقتعا  هب  مهتم  ار 
تایآ نآ  رد  هک  یماکحا  سپ  هک  دوشیم  لاؤس  نیا  رب  هوالع  دـنک ،  تایآ  نآ  خـسن  رب  تلالد  هک  درادـن  دوجو  باحـصا  یتح  اـی  ملس 
یمن خسن  دـحاو  ربخ  هب  نآرق  هک  دـندقتعم  همه  هک  اصوصخ  دـنمادک . ؟  دنتـسه  تایآ  نآ  توالت  خـس  ان  هک  یتایآ  تسا و  اجک  هدوب 
مـشاه دیـس  رتکد « :  درادن .  دوجو  نآرق  رد  العف  هک  دـننکیم  یتایآ  توالت  خـسن  رب  لالتـسا  هدرک و  لقن  ار  يداحآ  رابخا  دـعب  دوش و 

هکلب مراذگب و  هحـص  نآرق ) فیرحت   ) لوق نیا  رب  مناوتیم  حوضو  هب  هدـنب  تایاور ، راثآ و  یـسررب  ثحب و  زا  سپ  دـیامرفیم " : ینارحب 
 ، تسا هدیدرگ  بصغ  نآ  رطاخب  تفالخ  هک  يدصاقم  نیرتگرزب  زا  تسا و  عیـشت  بهذـم  تایرورـض  زا  نآ  هب  داقتعا  هک  تفگ : دـیاب 

هکنیا نتفریذـپ  دـیامرفیم " : دـنرادن  لوبق  ار  نآرق  فیرحت  هک  یناـسک  در  رد  يرئازج  هللا  تمعن  ناهربلا ص/49 .  ۀمدقم  دـینک "! تقد 
ام ربتعم  تایاور  زا  يرایـسب  هک  ددرگیم  نیا  هب  رجنم  هدش  لزان  مالـسلا  هیلع  لیئربج  رب  نآ  همه  هکنیا  تسا و  یهلا  یحو  زا  رتاوتم  نآرق 

نایب اب  هدنسیون :  ۀینامعنلا 2/357 . »  راونالا  دنا "  هدرک  دیکات  اهنآ  هب  رواب  اهنآ و  تحصرب  ام  باحـصا  هک  یلاح  رد  دنوش ، هتخیر  رود 
ار هعیـش  همه  هکنیا  هن  دـناسریم  ار  اهنآ  دوخ  هابتـشا  رفنود ،  یکی  تفلاخم  تسا  فیرحت  مدـع  رب  املع  عاـمجا  هکنیا  نایعیـش و  اـقتعا د 

فیرحت هب  دقتعم  هکره  میئوگیم  ام  داد .  تبسن  هعیش  همه  هب  ار  رفن  ود  ای  کی  لوق  درک و  مهتم  هعیـش  ياملع  زا  ملاع  کی  هیرظن  رطاخب 
میئامن كرد  رتشیب  ار  تقیقح  هدش و  ههبش  عفر  تهجره  زا  دوش و  رت  نشور  بلطم  هکنآ  يارب  تسا .  طلغ  شرظن  هدرک و  هابتـشا  دشاب 
رکذتم اجنیا  رد  ناشیاهباتک  یماسا  اب  دنا  هتـشون  یـسربط  يرون  ثدحم  موحرم  در  رد  ياهباتک  هک  ار  هعیـش  ياملع  زا  يا  هدـع  یماسا  ، 

لاس يافوتم  ینارهت  برعم  هب  رهتـشم  مساقلا  یبا  نب  دومحم  فیلأت  بابرالا  بر  باتک  فیرحت  مدـع  یف  بایترالا  فشک  - 1 میوشیم . 
ۀهبش نع  فیرـشلا  باتکلا  ظفح  - 2 باطخلا .  لصف  باتک  رـشن  زا  دـعب  لاس  راـهچ  ینعی  ق  باتک 1303 ه ـ عبط  خـیرات  ق ،  1313 ه ـ
میکح اضر  یلع  فیلأت  لـیزنتلا ،  هیزنت  - 3 ق .  لاس 1315 ه ـ يافوتم  یناتسرهش  نیسح  دمحم  دیـس  نیدلا  ۀبه  فیلأت  فیرحتلاب  لوقلا 
فیلأت باتکلا ،  فیرحتب  لوقلا  لاطبا  یف  باطخلا  لصف  یلع  ۀجحلا  - 4 تسا .  هدش  فیلأت  ق  خیرات 1371 ه ـ رد  باتک  نیا  یناورسخ 

تافیلأت زا   ، نارقلا فیرحت  مدـع  یلع  ناهربلا  - 5 تسا .  هدمآ  رد  ریرحت  هتـشرب  ق  لاس 1372 ه ـ رد  هک  یجدیه  يدمحم  نمحرلادـبع 
ازریم فیلأت  نارقلا ،  فیرحت  یلع  درلا  یف  میحرلا  ءـالآ  - 6 تسا .  هدش  فیلأت  ق  لاس 1374 ه ـ رد  هک  يدرجورب  يدـهم  ازریم  موحرم 

تفرعم يداه  دمحم  فیلأت  فیرحتلا ،  نع  نارقلا  ۀنایـص  - 7 تسا .  هدش  هتـشون  ق  خیرات 1381 ه ـ رد  هک  ینابایخ  سردم  میحرلادـبع 
رد هدش  عبط  يرکسع  یضترم  دیس  تافیلأت  زا  نیتسردملا  تایاور  یف  میرکلا  نارقلا  - 8 تسا .  هدش  رشن  عبط و  ق  لاس 1416ه ـ رد  هک 

هچنآ رب  هوـالع  ق .  عبط 1413 ه ـ خـیرات  نایرفعج ،  لوسر  فیلأت  ۀنـسلاو ،  ۀعیـشلا  نیب  نارقلا  فیرحت  ۀـبوذکا  - 9 ق .  ه ـ لاس 1420 
رب ار  دوخ  تالاکـشا  دودر و  بسانم ،  عقاوم  رد  نیفلؤم  تسا و  هدـش  هتـشون  باطخلا  لصف  باتک  زا  دـعب  هک  يرگید  بتک   ، دـش هتفگ 

همدـقم رد  هک  یغالب  داوج  خیـش  موحرم  تاـفیلأت  زا  نارقلا  ریـسفت  یف  نمحرلا  ءـالآ  زا :  تسا  تراـبع  دـنا  هتـشون  يرون  موحرم  هیرظن 
یئوخ هللا  ۀـیآ  موحرم  زا  نارقلا  ریـسفت  یف  نایبلا  دزاسیم .  لطاب  ار  فیرحت  هب  لوق  هتفگ و  نخـس  يرون  هیرظن  ندوب  ساسا  یب  زا  باتک 
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ثحبم رد  ینیمخ  ماـما  موحرم  لوـصا  جراـخ  سرد  ریرقت  لوصـالا ،  بیذـهت  تسا .  هتفرگ  رارق  ثحب  دروـم  هلئـسم  لیـصفت  روـطب  هک 
لقن دـیکأت و  همه  نیا  اب  دـش .  دـهاوخ  بلطم  ندـش  ینالوط  ببـس  اهباتک  نآ  همه  رکذ  هک  رگید  باتک  اـهد  و  باـتک ،  رهاوظ  تیجح 

باطخلا لصف  باتک  اهنت  دنا و  هدیدن  ار  بتک  لاوقا و  نیا  روطچ  هک  تسه  شناتـسدمه  رتکد و  زا  بجعت  املع  بتک و  یماسا  لاوقا و 
ان دنا . !!  هدیـشک  هعیـش  همه  خرب  ارنآ  دعب  دوش و  یمن  هدیمهف  فیرحت  نآ  زا  مه  دص  رد  دص  هک  ار  رفنود  زا  هیرظنود  ای  دندرک  ادیپ  ار 

دزن رد  دیجم  نآرق  هک  یتسردب  دیوگیم " :  يدنه  هللا  ۀـمحر  همالع  موحرم  لثم  تنـس  لها  ياملع  نیفـصنم  زا  یـضعب  هک  دـنامن  هتفگ 
نانآ دزن  رد  شلوق  دشاب ،  ناصقن  عوقوب  لئاق  اهنآ  زا  هکیسک  تسا و  ظوفحم  لیدبت  رییغت و  زا  هیرـشعانثا ،  هیماما  هعیـش  ياملع  روهمج 

هک هدرکن  اعدا  مدرمزا  یـسک  چیه  دنیامرفیم " : دـنکیم  تیاور  ناشیا  زا  رباج  هکنانچ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  اذـل  رتکد « :  تسین .  لوبقم 
زا دـعب  همئا  بلاط و  یبا  نبا  یلع  زج  یـسک  چـیه  هدـش  لزان  نآرق  هک  يا  هنوگنآ  تسا ، وگغورد  هکنیا  رگم  هدومن  عمج  ار  نآرق  همه 
رد کـنیا  هک  ینآرق  فیرحت  تاـبثا  يارب  تیاور  نیا  کـش  نودـب  یفاـک 1/26  لوصا  تسا " هدرکن  يروآ  عـمج  ظـفح و  ارنآ  ناـشیا 
ات  ! تسا هدوب  همئا  رگید  ریما و  ترضح  دزن  رد  طقف  لماک  روطب  یقیقح  نآرق  اذل  تسا ،  نشور  حیرص و  رایـسب  تسا  ناناملـسم  رایتخا 

نایعیـش اهراب  هکیلاح  رد  دزودیم  شدوخ  مه  درب و  یم  شدوخ  مه  رتکد  هدنـسیون :  تسا . » ! هدیـسر  مئاق  ماما  تسدـب  ماجنارـس  هکنیا 
لطاب قح و  فیعض ،  حیحـص و  رب  لمتـشم  بتک  اریز  تسین ،  نآ  ندوب  لوبقم  رب  لیلد  یباتک  رد  یتایاور  ای  تیاور  دوجو  هک  دنا  هتفگ 
دوریم لامتحا  دنس  تحص  ضرف  رب  ایناث  تسا .  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  فیعـض و  دنـس  رظن  زا  تیاور  الوا  میئوگیم :  نیا  رب  انب  دنـشابیم . 
دـشاب دارم  تسا  هدـمآ  نآ  ریـسفت  لیوأت و  اب  هطبار  رد  هچنآ  تایآ و  عمج  هکلب  دـشابن  نآ  تایآ  يروآ  عمج  اـهنت  نآرق ،  عمج  زا  دارم 

 ، نآرق عیمج  وا  دزن  رد  هکدـنک  اعدا  دـناوت  یمن  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  ریغب  سک  چـیه   ) هک تسا  يرگید  تیاور  باب  نامه  رد  هکنانچ 
مالـسلا مهیلع  همئا  دزن  یقیقح  نآرق  هکنیا  نآرق و  فیرحت  تیاور  زا  مه ،  دنـس  تحـص  ضرف  رب  اثلاث  دراد . ) دوجو  شنطاب  شرهاظ و 

ار نآرق  هک  دـیوگیم  تیاور  اریز  دوش ،  یمن  هدافتـسا  تسا ،  هدیـسر  فیرـشلا  هجرف  هللا  لجع  مئاق  ماـما  تسدـب  ماجنارـس  تسا و  هدوب 
بترم نآ  رد  خوسنم  زا  دعب  خسان  یندم و  زا  لبق  یکم  ینعی  تسا  لوزن  ساسا  رب  عمج  هلمج  نیا  يانعم  تسا و  هدـش  لزان  هک  هنوگنآ 
تافو ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  اد  لوسر خـ یتقو  " هک دننکیم  لقن  نیریـس  نب  دـمحم  زا  ناشیا  ریغ  دوادوبا و  دعـس و  نبا  تسا  هدـش 

اما هن ،  تفگ :  يراد ؟  تهارک  نماب  تعیب  زا  تفگ :  هدید و  ار  وا  رکبوبا  سپ  تفرگ ،  هرانک  رکبوبا  تعیب  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تفای ، 
عمج لیزنت  ساسا  رب  ار  نآرق  وا  هک  دـندرک  نامگ  سپ  منک ،  عمج  ار  نآرق  ات  زامن  يارب  زج  مزادـنین  ما  هناـش  رب  ادر  هک  ما  هدروخ  مسق 

يرگید قیرطب  ار  تیاور  نیا  هتشا  نبا  زا  زین  یطویس  دراد .  دوجو  ملع  وا  رد  مسرب  باتک  نیا  هب  رگا  تفگ :  نیریـس  نب  دمحم  دنکیم " 
نم تفگ :  نیریس  نبا  دوب و  هتشون  ار  خوسنم  خسان و  نآرق  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدمآ  نآ  رد  دنکیم و  لقن  نیریـس  نبا  زا 
ياه هتفگ  یـضعب  لصف  نیا  رخآ  رد  رتکد  انمـض  دشن .  ادیپ  اما  دننک  ادیپ  میارب  هک  متـشون  مه  هنیدـم  هب  مدرک و  وجتـسج  ار  باتک  نیا 
رظن فرـص  نآ  دـقن  لقن و  زا  تسا  حـضاو  نشور و  الماک  هتـشذگ  بلاـطم  زا  نآ  باوج  نوچ  هک  تسا  هدومن  رارکت  هراـب  ود  ار  دوخ 

 . دیدرگ

نایعیش هاگدید  زا  تنس  لها 

1 نایعیش هاگدید  زا  تنس  لها 

نیدهتجم ءاهقف و  لاوقا  هب  میناوخیم و  ار  نامربتعم  بتک  نایعیـش  ام  هک  یماگنه  هعیـش } هاگدید  زا  تنـس  لها  مشـش –  لصف   : » } رتکد
هماع یهاگ  میا  هتـشاذگ  نانآ  يارب  يدایز  باقلا  ءامـسا و  اذل  دنتـسه ، تنـس  لها  هعیـش ، نمـشد  هناگی  هک  مینیبیم  میدرگیمرب  نامدوخ 

یـسک رگا  دنراد و  مد  تنـس  لها  هک  دندقتعم  ام  نایعیـش  یـضعب  زونه  مینکیم  هراشا  اهنآ  هب  يرگید  ياهمان  اب  یهاگ  بصاون و  یهاگ 
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نیا زا  رمعای "و  " ، " داب تردپ  روگ  رد  ینس  ناوختـسا  دیوگیم " دناشنورف ، وارب  ار  شدوخ  مشخ  و  دهد ، مانـشد  ار  یکی  دشاب  هتـساوخ 
زا شتـساجن  دوش  هداد  وشو  تسـش  مه  راب  رازه  رگا  هک  مینادیم  دیلپ  سجن و  يردـقب  ار  ینـس  ام  هک  تسنآ  رما  نیا  تلع  اهفرح .! لیبق 
 ، ناج مینادیم ،  دوخ  ردارب  كاپ و  ناملسم ،  ار  تنس  لها  مالـسلا ،  مهیلع  تیبلها  نایعیـش  ام  هدنـسیون :  دوشیمن . » ! كاپ  دوریمن و  نیب 
ار رتکد  هتفگ  نیا  تسا  نکمم  میئامنیم .  یتسود  دمآ و  تفر و  ناملـسم  ناونعب  اهنآ  اب  هتـسناد و  مرتحم  ار  اهنآ  يوربآ  سومان و  لام و 

نایعیـش اب  هک  یتنـس  لها  اما  دننک ،  رواب  دنرادن  یئانـشآ  کیدزن  زا  هعیـش  اب  زگره  دنا و  هتـشادن  دمآ  تفر و  نایعیـش  اب  هک  یتنـس  لها 
چیه انمـض  درک ،  دنهاوخن  رواب  ار  رتکد  نانخـس  زگره  تسا ،  هتفرگ  تروص  ناش  نیب  كرتشم  ياه  جاودزا  یتح  دنا و  هدرک  یگدـنز 

دهاوخن هتفگن و  هعیش  چیه  هکنانچ  دنا ،  هدادن  اهنآ  تساجن  هب  مکح  هدرکن و  یفرعم  هعیش  نمشد  ناونعب  ار  تنس  لها  ام  ياهقف  زا  کی 
نم اهنیا  داب ،  تردـپ  روگ  رد  رمع  ناوختـسا  اـی  ینـس  ناوختـسا  دـیوگب  دـهد  مانـشد  تساوخ  رگا  اـی  دـنراد  مد  تنـس  لـها  هک  تفگ 

یبصان عمج  هک  بصاون  هملک  دننک .  هقرفت  قافن و  داجیا  ناناملسم  نیب  هلیسو  نیا  هب  دنهاوخیم  هک  تسوا  نارای  رتکد و  ياه  يدروآرد 
هللا یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  اب  هکیـسک  ینعی  یبصان  هکلب  دش  دهاوخن  هدشن و  قالطا  تنـس  لها  رب  زگره  نایعیـش  ام  دزن  رد  دشابیم ، 

ار اهنآ  اب  ینمشد  دنراد و  تبحم  هقالع و  مالسلا  مهیلع  تیبلها  هب  تنس  لها  هک  تسا  مولعم  دنک و  توادعو  ینمشد  ملـس  هلآ و  هیلع و 
تسا هصاخ  ربارب  رد  هماع  هملک  هکلب  ازسان  هن  تسا و  نیهوت  هن  تنس ،  لها  رب  هماع  هملک  قالطا  دننادیم .  رفک  مالسا و  زا  جورخ  ببس 

هب دنهدیم  لیکشت  ار  ناناملسم  تیرثکا  دنتسه و  رتشیب  نایعیش  هب  تبسن  تنـس  لها  نوچ  دوشیم و  قالطا  رثکا  رب  هماع  لقا و  رب  هصاخ  و 
هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحص  تیاور  رد  نانس  نب  هللادبع  دوشیم .  هتفگ  هصاخ  هعیـش  هب  هماع و  نانآ  هب  ظاحل  نیا 

نخـس یبوخ  هب  مدرماب  تسا ك  هدومرف  دنوادخ  هک  یتسردب  یـسولپاچ ،  زا  مرادیم  رذح  رب  اوقتب و  منکیم  شرافـس  ار  امـش  دومرف " : 
تداهـش نانآ  ررـض  عفن و  هب  دینک و  تکرـش  ناشیا  هزانج  عییـشت  رد  دیورب و  تنـس  لها  ياهـضیرم  تدایع  هب  دومرف " :  دعب  " دیئوگب .

يرگید تیاور  رد  " و  دیناوخب .  زامن  ناشیا  دـجاسم  رد  نانآ  اب  و  دـیهد ) یم  تداهـش  نایعیـش  ررـض  عفنب و  هک  روطنامه  ینعی   ) دـیهد
تسا فلاخم  یبهذم  رظن  زا  ام  اب  هک  دجسم  رد  میراد  یتعامج  ماما  ام   : " دنکیم ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يوار  هک  تسا  هدمآ 

وا زا  رت  راوازـس  دجـسم  هب  وت  یئوگیم  تسار  رگا  شاب و  هتـشادن  راک  وا  راک  هب  وت  دومرف "  مالـسلا  هیلع  ماما  دربیم "  دـب  ام  همه  زا  وا  و 
ام هک  رگید  تیاور  اهد  يدرگیم " و  جراخ  دجسم  زا  هک  شاب  یسک  رخآ  يوش و  یم  لخاد  دجسم  هب  هک  شاب  یسک  لوا  سپ  یتسه ، 

ياملع زا  یـضعب  ياواتف  ندناوخ  زا  لبق  رتکد  هک  تساجنیا  بجعت  دـنکیم .  رما  تنـس  لها  نارهاوخ  ناردارب و  اب  ترـشاعم  نسُح  هب  ار 
 ، میزاسب اهاوتف  نیا  زا  یضعب  هجوتم  ار  تنس  لها  ناردارب  هکنآ  يارب  ام  تسا .  هدومن  هعیـش  ندومن  مهتم  هب  مادقا  تنـس ،  لها  بصعتم 
رـس تشپ  ای  مناوخب  زامن  یـضفار  یمهج و  رـس  تشپ  هک  دـنکیمن  قرف  نم  يارب  دـیوگیم " :  يراخب  مینکیم .  لقن  ار  نآ  زا  یئاـت  دـنچ 

ندروخ زیاج و  ان  نانآ  يارب  تداهش  عونمم و  نانآ  اب  جاودزا  درک  دیابن  دمآ  تفر و  نانآ  اب  و  داد ،  دیابن  مالس  نانآ  هب  اراصن و  دوهی و 
حبذ يدوهی  ار  يدنفـسوگ  رگا  دیوگیم " :  تسا  مالـسالا  خیـش  لبنح  نب  دمحا  رظن  زا  هک  سنوی  نب  دـمحا   " تسا .  مارح  نانآ  هحیبذ 

 "  . تسا مالسا  زا  دترم  هک  اریز  منکیم  يرود  یضفار  هحیبذ  زا  مروخ و  یم  ار  يدوهی  هحیبذ  نم  یـضفار ،  ار  يرگید  دنفـسوگ  دنک و 
ناملـسم ضفاور  هک  دننادب  دـیاب  دنتـسه ،  نآرق  لیدـبت  یعدـم  ضفاور  دـنیوگ  یم  اراصن  هکنیا  دـیوگیم " :  یـسلدنا  يرهاظ  مزح  نبا 

 "  . دنتـسه اراصن  دوهی و  لثم  رفک  بذک و  رد  دنا و  هدش  ادـیپ  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  لاس  جـنپ  تسیب و  هک  دنتـسه  يا  هقرف  هکلب  دنتـسین 
دنتسه و هباحـص  عامجا  رکنم  هباحـص و  تلالـض  هب  دنتـسه  دقتعم  نانآ  هک  اریز  هیماما  ریفکت  رب  دنراد  عامجا  تما  دیوگیم " :  یناعمس 
هب رتراوازس  دنتـسه و  اوها  لها  همه  زا  رتدب  نایعیـش  دیوگیم " :  هیمیت  نبا   " تسین .  ناشراوازـس  هک  ار  ياهزیچ  اهنآ  هب  دنهدیم  تبـسن 
اب دانع  حیرـص و  رفک  هضفار  دیاقع  هک  تسین  هدیـشوپ  یهاگآ  مدآ  چیه  رب  دیوگیم " :  یـسدقم  دمحم  دماحوبا  جراوخ "  ات  دنا  گنج 

لبنح نب  دـمحا  زا  دـیوگیم " :  لالخ   " دـنکیمن .  فقوت  نید  زا  ناـنآ  جورخ  هب  مکح  ناـنآ و  ریفکت  رد  سک  چـیه  تسا و  ͠ بق لهج 
 : " دیوگیم رجح  نبا   " هن .  تفگ :  مهدب ؟  ار  شمالس  باوج  ایآ  دنکیم  مالـس  نمب  تسا و  هیاسمه  نماب  یـضفار  يدرف  هک  دش  لاؤس 
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تنس لها  Ř � ياملع  فرط  زا  هک  رگید  ياوتف  اه  هد  تسا " و  هدومن  تقفاوم  وا  اب  زین  یعفاـش  هدرک و  هضفار  رفک  هب  مکح  کـلام 
طقف هتـشاذگن و  مومع  باسح  هب  ار  اهاوتف  نیا  تقو  چـیه  ام  یلو  تسا ،  هدـش  رداـص  هیماـما  هعیـش و  اـی  هضفار  ماـنب  اـی  هعیـش  ریفکت  رب 

نایعیـش دنیوگب  هک  دنراد  رارـصا  شناتـسدمه  رتکد و  مه  زونه  ایآ  مینکیم .  موکحم  ار  دنک  لمع  وا  ياوتف  هب  هک  یـسک  اوتف و  بحاص 
رب تلالد  هک  دننک  ادیپ  دنناوتیمن  هعیش  ياملع  نیب  رد  اوتف  کی  وا  ناتسد  مه  رتکد و  هک  تسیلاح  رد  نیا  دننادیم . ؟  رفاک  ار  تنـس  لها 

ار یبصان  میدرک و  نایب  ارنآ  يانعم  البق  هک  تسا  بصاون  رفک  اب  هطبار  رد  همه  هعیـش  ياملع  يواتف  هکلب  دـشاب  هتـشاد  تنـس  لـها  رفک 
فرتعم هک  یسک  ینع  ـر یـ فا کـ دننکیم " :  ینعم  هنوگنیا  ار  رفاک  هعیش  دیلقت  عجارم  مامت  دننادیم و  جراخ  مالسا  زا  رفاک و  زین  تنس  لها 

لولح وا  رد  ادخ  دنیوگب  ای  هدناوخ  ادخ  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  یکی  هک  ییاهنآ  ینعی  ةالغ (  نینچمه  دشابن و  وا  یگناگی  هب  ای  ادخ  هب 
تـسا نینچمه  و  دنـسجن ،  دـنیامن )  یم  ینمـشد  راهظا  مالـس  ـ لا ـه عـلـیـهـم  مئا هک بـه  ییاهنآ  ینعی  بصاون (  جراوخ و  و  تسا )  هدرک 
دنادب هچنانچ  دنناد )  یم  مالـسا  نید  ءزج  ناناملـسم  هزور  زامن و  لثم  هک  ار  يزیچ  ینع  یـ ـن (  ید يرور  ـ ـض زا  یکی  ای  توبن  هک  یـسک 

-1  : » } رتکد دنتـسین .  تنـس  لـها  بصاون  زا  دارم  هک  تسا  مولعم  ینـشورب  فیرعت  نیا  رد   " دوش .  رکنم  تسا  نید  يرورـض  زیچ  نآ 
هلئسم یهاگ  متفگ " : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  تفگ  هک  دنکیم  تیاور  طابسا  نب  یلع  زا  قودص  خیـش  تسا }! بجاو  هماع  اب  فالتخا 

: دندومرف ماما  مریگب ، يوتف  وا  زا  هک  تسین  امش  نایعیش  زا  یسک  متـسه  نم  هک  يرهـش  رد  و  تسا ، مزال  نآ  ندیمهف  هک  دیآیم  شیپ  يا 
راـبخا نوـیع  تـسا " نـیمه  رد  قـح  هـک  نـک  لــمع  نآ  سکع  رب  داد  باوـج  هـچره  هاوـخب  يوـتف  وا  زا  ورب و  رهــش  ناــمه  هـیقف  دزن 

طـقاس و راـبتعا  زا  فیعـض و  نآ  تاور  نیب  رد  يراـسی  دـمحم  نب  دـمحا  دوجو  رطاـخب  تیاور  هدنـسیون :  نارهت . »  پاـچ  1/275 اضرلا
: دندومرف هک  هدیدرگ  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  تفگ " : هک  هدش  تیاور  دلاخ  نبا  نسح  زا  و  رتکد « :  تسا .  طلغ  نآ  هب  لالدتـسا 

ۀمهملا لوصفلا  تسینام " زا  دشابن  نینچ  هک  یسک  دننکیم ،  تفلاخم  ام  نانمشداب  و  دنریذپیم ، ار  ام  فرح  هک  دنتسه  یناسک  ام  نایعیش 
يوریپ نانآ  ریغ  زا  دنادیم و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما و  هعیش  ار  شدوخ  هک  یـسک  وریپ و  ینعی  هعیـش  هدنـسیون :  مق . »  پاچ   225

هعیش هنرگو  تسود  نانآ  ناتـسود  اب  دشاب و  نمـشد  تیبلها  نانمـشد  اب  دیاب  دنادیم  هعیـش  ار  شدوخ  یـسک  رگا  تسین ،  هعیـش  دنکیم ، 
دوخ رد  نوچ  دنتسه ؟  تنس  لها  تیب  لها  نانمشد  زا  دارم  هک  تسا  هدیمهف  اجک  زا  رتکد  هک  تساجنیا  یـساسا  هتکن  اما  دوب ،  دهاوخن 

رد یلماعرح  هک  تسا  یباب  ناونع  نیا  تسین }! زیاـج  هماـعاب  تقفاوم  - 2  : » } رتکد تسا .  هدـشن  تهج  نیا  هب  يا  هراـشا  چـیه  تیاور 
ود هراب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  لوق  هلمج  زا  تسا  رتاوتم  هراب  نیا  رد  ثیداحا  دیامرفیم " : تسا ،  هتسب  هعیشلا  لئاسو  شدوخ  باتک 

تایاور اب  هچنآو  دـینک  شکرت  دوب  قفاوم  نانآ  تایاور  اب  هچنآ  دـیهد ، تقباطم  هماع  تایاور  اب  ار  اهنآ  دـندومرف : هک  ضراعتم  ثیدـح 
لمع تساهنآ  فلاخم  هچنآ  هب  دیـسر ، امـش  هب  ضراعتم  ثیدـح  ود  هاگره  : " دـندومرف نینچمه  دـینک " لمع  نآ  هب  دوب  فلاخم  ناـنآ 

: " دندومرف نینچمه  تسا " نآرد  تداعس  دشاب  هماع  فلاخم  هچنآ  دومرف : ،و  نک لمع  تسا  هماع  فالخ  هچنآ  هب  : " دندومرفزین دینک "
نمـشد فلاخم  دنک  لمع  ام  قفاوم  هکیـسک  ، تسا هتـشاذگن  يریخ  چیه  یـسک  يارب  ام  ریغ  زا  يوریپ  رد  دـنوادخ  زگره  دـنگوس  ادـخب 
لیاسو رد  باب  نیا  الوا  هدنـسیون :  " میتسه . »  وا  زا  ام  هنو  تسام  زا  وا  هن  دشاب  ام  نمـشد  قفاوم  يرادرک  ای  راتفگرد  هکیـسک  ،و  تسام

تقفاوم  ) باب ناونع  ایناث  دنکیم .  حرطم  ۀمئالا ) لوصا  یف  ۀمهملا  لوصفلا   ) باتک رد  ار  باب  نیا  یلماع  رح  موحرم  هکلب  تسین  هعیـشلا 
ۀمئالا ثیداحا  نم  ول  مهتقیرط و  ۀـماعلا و  قفاوی  امب  لمعلازاوج  مدـع  باب   ) تسا نینچ  نیا  باب  ناونع  هکلب  هدوبن  تسین ) زیاج  هماع  اـب 

یلماع و رح  هن  سپ   " تسین .  زیاج  هماع  رظن  يأر و  قفاوم  تیاور  هب  لمع  تایاور ،  ضراعت  تروص  رد  ضراعملا " ) عم  مالسلا  مهیلع 
مدـع ای  تفلاخم  ثحب  هکلب  تسین ،  زیاج  نانآ  تقفاوم  ای  تسا  بجاو  هماع  اب  تفلاـخم  قلطم  روطب  هک  دـنا  هتفگن  رگید  ملاـع  چـیه  هن 
دنـس تحـص  ياراد  هک  دـیروخیم  رب  یتاـیاورب  هقف  رد  یهاـگ  هک  تسنیا  بلطم  حیـضوت  تسا .  تاـیاور  ضراـعت  تروص  رد  تقفاوـم 

لباقم رد  دنکیم و  يزیچ  بوجو  رب  تلالد  یتیاور  هک  ینعم  نیا  هب  دنشابیم ،  عازن  ضراعت و  لاح  رد  رگیدمه  اب  لاح  نیع  رد  دنتـسه و 
ای دنادیم  زیاج  ار  راک  نامه  يرگید  هکیلاح  رد  دنکیم  يراک  بوجو  هب  مکح  یکی  ای  دنکیم  یفرعم  مارح  ار  زیچ  نامه  يرگید  تیاور 
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دوب يودب  ضراعت  رگا  تروص  نیا  رد  دـنادیم .  حیحـص  ار  لمع  نامه  يرگید  تیاور  لباقم  رد  دراد و  یلمع  نالطب  رب  تلالد  یتیاور 
ار مکح  قلطم  دـییقت  ای  ماع  صیـصخت  اب  هیقف  هتفر و  نیب  زا  ضراعت  یلمأت  كدـنا  اب  هک  دـیقم  اب  قلطم  اـی  صاـخ  اـب  ماـع  ضراـعت  لـثم 

نیعم لمع  هدـش و  یفتنم  ضراعت  يرگید  رب  یکی  لمح  اـب  زاـب  دوب  رهاـظ  اـب  صن  لـیبق  زا  مه  ضراـعت  هچناـنچ  رگا  دـنکیم و  طابنتـسا 
تـسد ناکما  دـندرکیم و  يربارب  مه  اب  تهجره  زا  ضراعتم  تیاور  ود  هک  ینعم  نیا  هب  درک  ادـیپ  رارمتـسا  ضراـعت  رگا  اـما  ددرگیم ، 
مالسلا مهیلع  همئا  طسوت  دعاوق  نآ  هک  تسا  ضراعت  باب  دعاوق  لامعا  زا  ریزگان  هیقف  دوبن ،  يرگید  رب  یکی  لمح  ای  یکی  زا  نتشادرب 

یفن ار  يرگید  یکی  هک  داضتم  مکح  ود  ناونع  چـیهب  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  زا  نوچ  و  دراد ،  رارق  مومع  سرتسد  رد  هدـش و  ناـیب  ـالبق 
تیاور ود  نیا  زا  یکی  هک  دنکیم  ادیپ  نیقی  هیقف  دنـشاب ،  یم  اهـشزغل  اهاطخ و  هنوگنیا  زا  موصعم  نانآ  هک  اریز  تسا  هدـشن  رداص  دـنک 

دـص رد  دص  یکی  مادک  اما  تسا ،  هدش  رداص  هیقت  لاح  رد  هکنیا  ای  تسا  هدشن  رداص  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  تسا و  غورد  دـص  رد  دـص 
نیا دوشیم و  ضراعت  باب  دعاوق  لامعا  زا  ریزگان  تهج  نیمهب  دهد و  صیخـشت  دناوتیمن  یهیقف  چیه  ارنیا  طلغ ؟  مادک  تسا و  حـیحص 
یکی ضراـعت  باـب  رد  تاـحجرم  زا  دـنکیم .  نیعم  ددرگ  درط  دـیاب  هک  ار  یتیاور  دریگ و  رارق  لـمع  دروم  دـیاب  هک  ار  یتـیاور  دـعاوق 

دراد حیجرت  نآرق  فلاخم  رب  تسا  نآرق  قفاوم  هکنآ  دـندرک  ضراعت  مه  اب  تیاور  ود  رگا  هک  تسا  میرک  نآرق  اب  تیاور  نتم  تقفاوم 
كرت ذاش  تیاور  ذـخا و  روهـشم  تیاور  هک  تسا  باحـصا  نیب  ترهـش   ، تاحجرم زا  و  دریگ ،  رارق  اوتف  كردـم  لمع و  دروم  دـیاب  و 

عازن ضراعت و  لاح  رد  مه  اب  هک  دیسر  ام  تسدب  تیاور  ود  رگا  ینعی  تسا  هماع  اب  تفلاخم  باب  نآ  رد  تاحجرم  زا  یکی  و  ددرگیم ، 
یم رداص  مکح  نآ  قبط  هدـش و  هداد  حـیجرت  قفاوم  رب  هماع  فلاخم  تیاور  دوب ،  هماـع  قفاوم  يرگید  هماـع و  فلاـخم  یکی  دـندوب و 

تفلاخم هکنیا  هن  دوش  یم  لطاب  لالدتـسا  دمآ  لامتحا  یتقو  یئالقع و  تسیلامتحا  هیقت  يور  زا  قفاوم  تیاور  رودص  لامتحا  اریز  دوش 
 . دوش یم  هدافتسا  رتکد  نیشیپ  راتفگ  زا  هکنانچ  دشاب  یلقتسم  لیلد  شدوخ  هماع 

2 نایعیش هاگدید  زا  تنس  لها 

هتفگ تیاور  نآ  رد  لاح  ره  رد  اما  يرخآ  تیاور  لثم  تسا  فیعـض  دنـس  ثیح  زا  دـش  رکذـتم  رتکد  هک  ار  یتاـیاور  زا  یـضعب  اـنمض 
تنس لها  زگره  ام  دنرادیم و  رذح  رب  تیبلها  نانمشد  تعباتم  زا  ار  نایعیش  مالـسلا  هیلع  ماما  هکلب  دینک  تفلاخم  هماع  اب  هک  تسا  هدشن 

هماعاب کی  مادک  دینیبب  دیتفای ، ضراعتم  ار  ثیدح  ود  هاگره  : " دـندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رتکد « :  مینادـیمن .  تیبلها  نانمـشد  ار 
هدـش لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لوق  زا  نینچمه  دـیراذگب " ارنآ  دوب  قفاوم  نانآ  تایاور  اب  هچنآ  و  دـینک ، لمع  نآ  هب  تسا  فلاخم 

تیاور اما  هدنسیون :   « . 326 ۀمهملا ص 325 -  لوصفلا  تسا "  هدـنامن  قح  زا  يزیچ  اهنآ  دزن  رد  هلبق  لابقتـسا  زج  مسق  ادـخب  هک " : 
رح موحرم  الوا  ار  مود  تیاور  اما  میتشون .  هماع  فلاخم  تیاور  باختنا  ضراعت و  حیضوت  اب  هطبار  رد  هک  یبلطم  هب  دراد  تشگ  رب  لوا 
اب تسا  قفاوم  ثیدح  نیا  ایناث  تسین و  نکمم  نآ  هب  لمع  فیعض و  دنس  رظن  زا  هک  دنکیم  لقن  لاسرا  وحنب  لصتم و  دنس  نودب  یلماع 
نع ةالـصلا  عییـضت  باب  ةالـصلا  تیقاوم  باتک  رد  يراخب  دـنا .  هدرک  لقن  دوخ  حیحـص  ربتعم و  بتک  رد  تنـس  لها  ناگرزب  هک  هچنآ 
شا هیرگ  ببـس  سپ  درکیم ،  هیرگ  هکیلاح  رد  مدشدراو  کلام  نب  سنا  رب  قشمد  رد  تفگ  هک  دنکیم  لقن  يرهز  زا   499 ثیدح اهتقو 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  دهع  رد  هچنآ  زا  تعّیُض " ) دق  ةالصلا  هذه  ةالصلا و  هذه  ّالا  تکردا  امم  ائیش  فرعاال   : ) تفگ مدش  ایوج  ار 

 : تفگ هک  دنکیم  لقن  سنا  زا  باب  نامه  ثیدح 498  رد  " و  تسا .  هدش  عیاض  مه  زامن  زامن و  نیا  زج  هدنامن  یقاب  دوب  ملـس  هلآ و  و 
دیا هدرکن  عیاض  ار  زامن  ایآ  تفگ :  زامن ؟  دش :  هتفگ  تسا ،  هدنامن  زیچ  چیه  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دهع  رد  هچنآ  زا  " 
دنا هدرک  لایخ  نیرخأتم  یضعب  هک  تسا  بجعت  تسا  هتـشذگ  رتاوت  دح  زا  دیامرفیم " : تایاور  هنوگنیا  هراب  رد  یلماع  رح  رتکد « :   . ؟

ییلوصا دعاوق  رثکا  هک  تسا  نیا  دوشیم  تباث  هرتاوتم  ثیداحا  نیا  زا  هچنآ  دیامرفیم " : نینچمه  تسا " دحاو  ربخ  اجنیا  رد  ام  لیلد  هک 
ءزج دوب  حیحـص  دنـس  رگا  دشابن  ای  دـشاب  رتاوتم  رابخا   : هدنـسیون ۀـمهملا 326 . »  لوصفلا  تسا " لـطاب  دراد  دوجو  هماـع  بتک  رد  هک 
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باب زا  رودص  لامتحا  اریز  تسا  هماع  اب  تفلاخم  ضراعت  باب  رد  تاحجرم  زا  یکی  هک  تسین  یکـش  دوشیم و  ضراعت  باب  تاحجرم 
رودـص هب  ملع  هک  ییاج  هب  دـسر  هچ  اـت  دوشیم  نآ  هب  لالدتـسا  نـالطب  ببـس  لاـمتحا  نیمه  دراد و  دوجو  هماـع  قفاوم  تیاور  رد  هیقت 

انب تسا " لطاب  دراد  دوجو  هماع  بتک  رد  هک  ییلوصا  دـعاوق  رثکا   : دومرف " یلماع  رح  موحرم  هکنیا  اما  دوش .  ادـیپ  هیقت  باب  زا  تیاور 
دـشابیم هیلقع  دعاوق  تیجح  هب  لئاق  هک  یلوصا  فالخب  دنادیمن  تجح  ار  هیلقع  دعاوق  تسا و  ثدحم  وا  هک  اریز  تسوا  دوخ  يانبم  رب 

ربمایپ رد  هن  هلإ  رد  هن   ! میتسین كرتشم  یلصا  چیه  رد  نانآ  اب  ام  دیامرفیم " : يرئازج  هللا  تمعن  میتسین }! كرتشم  هماعاب  - 3  : » } رتکد . 
ییادخ نینچ  ام  هک  یلاح  رد  تسا ، رکبوبا  شا  هفیلخ  دمحم و  شربمایپ  هک  تسا  یتاذ  ناشراگدرورپ  دندقتعم  اهنآ  اریز  ماما ،  رد  هن  و 
تسین ام  يادخ  دشاب  رکبوبا  شربمایپ  هفیلخ  هکیراگدرورپ  یبنلا ) کلذب  الو  برلا  اذهب  لوقن  ال  ار (  يربمایپ  نینچ  هن  میرادن و  لوبق  ار 

 : هدنسیون ۀینامعنلا 2/278 . »  راونالا  انیبن " ) یبنلا  کلذ  الو  انبر  سیل  رکبوبا  هیبن  ۀـفیلخ  يذـلا  برلا  نإ   ) تسین ام  ربمایپ  مهربمایپ  نآو 
هک تسین  نآ  نیطاسا  زا  ای  بهذم  سیئر  ای  ماما   ، موحرم نآ  ایناث  تسا .  هتفگ  يزیچ  نینچ  هک  هدرک  هابتـشا  هللا  تمعن  دیـس  موحرم  الوا 
هللا یلـص  ربمایپ  ار  وا  تسا و  هدرکن  ررقم  هفیلخ  ادخ  ار  رکبوبا  هک  تسا  دقتعم  نوچ  وا  اثلاث  داد .  تبـسن  هعیـش  همه  هب  دوشب  ار  شنخس 
 : » رتکد سب .  دنک و  یفن  ار  رکبوبا  تفالخ  دهاوخیم  عقاو  رد  دـیوگیم و  ار  ینخـس  نینچ  تسا ،  هدومنن  باختنا  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و 

تیاور یناجرا  قاحـساوبازا  قودص  خیـش  ۀماعلا ) هلوقت  ام  فالخب  ذخألا  بجی  اهلجا  نم  یتلا  ۀلعلا  ۀیمامالا و  نید  ۀـقیقح  یفرون  باب  )
متفگ دینک ؟ لمع  تنـس  لها  فالخرب  هدش  هداد  روتـسد  امـش  هب  ارچ  ینادیمایآ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ " : هک  دـنکیم 

، دننک لطاب  ار  وا  رما  هکنیاات  درکیم ، تفلاخم  وا  اب  تما !  هکنیا  رگم  دـهد  ماجنا  هک  هدوبن  يراک  چـیه  (ع ) یلع هکاریز  دومرف :  منادـیمن 
یم يدـض  نآ  يارب  ناشدوخ  شیپزا  اـهنآ  دادـیم  اوتف  ناـشیا  هچره  اـما  ، دندیـسرپ یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دنتـسنادیمن  هچنآ  زا 
ایلع نإ  لاقف  يردنال ،  تلقف  ۀماعلا  هلوقتام  فالخب  ذخألاب  مترمأ  مل  يردـتأ   ) دـنهد هولج  هنوراو  مدرم  يارب  ار  قح  هکنیاات  دندیـشارت ،

يذـلا ءیـشلا  نع  هنع - هللاایـضر  نینمؤملاریمأ - نولأسی  اوناکو  هرمأ  لاطبإل  ةدارإ  هریغ  یلإ  ۀـمألا ! هیلع  فلاخ  ـالا  نیدـب  نیدـی  نکی  مل 
تسا فیعض  تیاور  هدنسیون :  ناریا . »  پاچ  عئارشلا ص531  للع  سانلا ) یلع  اوسبلیل  مهدنع  نم  ادض  هل  اولعج  مهاتفأ  اذإف  هنوملعیال 

 : » رتکد تسا .  لطاب  نآ  هب  لالدتسا  سپ  درادن ،  یقیثوت  زین  نآ  تاور  زا  یضعب  مالسلا  هیلع  موصعم  هب  دنس  لاصتا  مدع  هوالع  رب  اریز 
لمع نانآ  لوق  فالخرب  هک  تسا  بجاو  دوجو  نیا  اب  ایآ  تسا  هماـع  اـب  قح  يا  هلئـسم  رد  هک  مینک  ضرف  دوشیم ، حرطم  یلاؤس  اـجنیا 
نوچ مینک  لمع  نانآ  لوق  فالخرب  هک  تسا  بجاو  هلب  دندومرف " : نینچ  هدنب  لاؤس  نیا  باوج  رد  ردص  رقاب  دمحم  دیـس  يراب  مینک ؟

دش هتفگ  هکیروطنامه  الوا   : هدنسیون ! " میـشاب . »  قفاوم  نانآ  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دشاب  تقیقح  فالخ  رب  رگا  یتح  نانآ  اب  تفلاخم 
ار هماع  فلاخم  ربخ  هدومن و  كرت  ار  هماع  قفاوم  ربخ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  مزال  مه  اب  تیاور  ود  ضراعت  تروص  رد  هماع  اب  تفلاخم 

تـسا نکمم  هنوگچ  دـشاب و  مزـال  زیچ  همه  اـج و  همه  رد  قلطم و  روطب  هماـع  تفلاـخم  هکنیا  هن  مینکیم  لـمع  نآ  نومـضم  هب  ذـخا و 
دیـس موحرم  هب  رتکد  ار  هک  ینخـس  ایناث  دشاب .  اجره  درک  تعباتم  دـص  رد  دـص  دـیاب  ار  قح  هکیلاح  رد  دـهد  اوتف  بلطم  نیا  هب  یهیقف 

تسا و هدومنن  دنتسم  یباتک  هب  هدرکن و  رکذ  یکردم  اعدا  نیا  يارب  رتکد  هک  اصوصخ  تسا  ضحم  غورد   ، داد تبسن  ردص  رقاب  دمحم 
لها اب  تفلاخم  هک  دومن  مهتم  ار  هعیـش  غورد  هار  زا  رتکد  اثلاث  دوش .  لاؤس  ناشیا  زا  اـت  تسین  تاـیح  دـیق  رد  مه  ردـص  دیهـش  موحرم 

( لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت  و   ) لاثم ناونعب  ار  يدراوم  ام  یلو  دشاب  اهنآ  اب  مه  قح  رگا  یتح  دنناد  یم  بجاو  ار  تنس 
رگا  : " دیوگیم هیمیت  نبا  مینکیم .  رکذ  دننادیم  مزال  دـشاب  اهنآ  اب  زین  قح  رگا  یتح  ار  هعیـش  اب  تفلاخم  هک  تنـس  لها  ياملع  يواتف  زا 

هک تابحتسم  زا  یضعب  كرتب  دننکیم  مکح  اهقف  هک  تسا  ظاحل  نیمه  يور  تسین و  بحتـسم  رگید  دش  ادیپ  هدسفم  یبحتـسم  لعف  رد 
 "  . دـش دـهاوخن  هداد  صیخـشت  یـضفار  زا  ینـس  تابحتـسم ) نآ  هب  لـمع  تروـص  رد   ) اریز تسا ،  هتفرگ  رارق  نایعیـش )  ) ناـنآ راـعش 

ربمایپ تیب  لها  زا  يدرف  يارب  اهنت  ار  تاولص  رگا  اما  درادن  یلکـشم  هلآ ) یبنلا و  یلع  هللا  یلـص   ) دوش هتفگ  رگا  دیوگیم " :  يرـشخمز 
ربق لکش  رد  لضفا   : " دیوگیم یعفار  " دوشیم .  ندوب  یـضفار  هب  ماهتا  بجوم  هک  اریز  تسا  هورکم  ( همطاف یلع  هللا  یلـص  لثم   ) میئوگب
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اما تسا  لضفا  حیطـست  هک  تسنآ  بهذـم  رهاظ   : " دـیوگیم دـعب  ندرک " ؟ ) یهام  تشپ   ) مینـست ای  هشوگ ) راـهچ   ) تسا حیطـست  اـیآ 
حطـسم ار  میهاربا  شدنزرف  ربق  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسنآ  ام  لیلد  دـنا  هداد  اوتف  مینـست  تیلـضفا  هب  هفینحوبا  کلام و 
لـضفا نامز  نیا  رد  دیوگیم :  هریره  یبا  نبا  اما  تسا  هدید  حطـسم  ار  رمع  رکبوبا و  ربمایپ و  ربق  هک  هدش  لقن  دمحم  نب  مساق  زا  درک و 

زا وا  لها  تیم و  تنایص  نانآ و  اب  تفلاخم  یلوا  سپ  تسا ،  ضفاور  راعش  حیطست  هک  اریز  مینست  هب  مینک  لودع  حیطـست  زا  هک  تسنآ 
هتـسهآ تسا  بحتـسم   ، دشاب هدش  نانآ  راعـش  رگا  هللا  مسب  هب  رهج  رد  هدش  تیاکح  هچنآ  تسا  هتکن  نیمه  لثم  و  تسا ،  تعدـب  ماهتا 

هک تهج  نآ  هب  دـنادیم  حیطـست  زا  لضفا  ربق  رد  ار  مینـست  زین  یقـشمد  نمحرلادـبع  نب  دـمحم   " دوش .  تفلاخم  نانآ  اـب  اـت  دوش  هتفگ 
بابحتسا هکنیا  اب  ندرک  پچ  تسدب  رتشگنا  لثم  هدش  رکذ  تنـس  لها  بتک  رد  هک  يرگید  داروم  و  تسا .  هدش  هضفار  راعـش  حیطـست 

دنچ نیمه  رکذب  ام  هک  دوش  تفلاخم  نانآ  اب  دیاب  سپ  دـننکیم  لمع  بابحتـسا  نیا  هب  نایعیـش  هکنآ  رطاخب  طقف  تسا  تسار  تسد  رد 
اب قح  هک  دنراد  ناعذا  همه  دنا  هداد  هعیـش  تفلاخم  هب  اوتف  هک  ياملع  قوف  دراوم  رد  هکنیا  تسا  بجعت  هیام  هچنآ  مینکیم .  افتکا  دروم 

دنا هدرک  لدبم  نآ  مینست  هب  ربق  حیطست  اب  هطبار  رد  ار  يوبن  تنس  یتح  هتـسناد  بجاو  ار  نانآ  اب  تفلاخم  لاح  نیع  رد  اما  تسا  نایعیش 
مهنآ هزات  دینک  كرت  ار  نانآ  قفاوم  ذـخا و  ار  هماع  فلاخم  ضراعت  لاح  رد  تیاور  ود  رد  دـنا  هتفگ  اهقف  ارچ  دـیوگیم  رتکد  تقونآ  . 

هچ دننادیم  مارح  قافتالاب  هعیـش  ياهقف  همه  ار  نآ  اب  تفلاخم  دشاب  صخـشم  قح  رگا  الا  دشابن و  مولعم  قح  دص  رد  دـص  هک  یئاج  رد 
نآ نتفریزپ  تسا  قح  اب  قباطم  هماع  قفاوم  تیاور  دوش  تباث  رگا  مه  ضراعتم  تیاور  ود  رد  نانآ و  فلاخم  ای  دـشاب  هماع  قفاوم  هکنآ 

دشاب هک  اجره  دوش  تعباتم  دیاب  قح  اریز  تسا  بجاو 

هعیش هاگدید  زا  هباحص  تلزنم 

لوا تمسق 

كرد هک  میظع  تفارـش  نیا  هب  ارنانآ  ندش  لئان  هتـسیرگن و  مارتحا  هدید  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هباحـص  نایعیش 
همه تلادع  تمـصع و  هب  لئاق  اما  دننادیم ،  نانآ  يارب  گرزب  یتلیـضف  دشاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیؤر  تبحص و 

باوث رجا و  نانآ  يارب  دندومن  لمع  دوخ  یعرش  فیلاکت  هب  رگا  هک  دنتسه  ناناملسم  هیقب  لثم  هباحـص  هک  دنراد  داقتعا  هدوبن و  هباحص 
یهلا ماکحا  یعرـش و  نیناوق  اریز  تفرگ  دـنهاوخ  رارق  باقع  یتح  هذـخاؤم و  دروم  دنتـشاذگ  رتارف  ار  اپ  تعیرـش  هداج  زا  رگا  تسا و 
تسین يا  هزات  رما  تنس  لهأ  اب  ینمشد  هباحص } اب  ینمشد   : » } رتکد تسا .  هدشن  انثتسا  نیناوق  نیا  زا  یـسک  تسا و  ناسکی  همه  يارب 

! دنجراخ مالـسا  هرئاد  زا  نانآ  همه  میدـقتعم  ام  هک  ربمایپ  هباحـص  دوخاب  ینعی  دـسریم ، لوا  نرق  هب  یتح  دراد  ینالوط  رایـسب  هشیر  هکلب 
ربمایپ زادعب  مدرم  همه  دـیامرفیم " : هکنانچ  تسا  هدرک  ءانثتـسا  ار  اهنآ  یفاک  شدنمـشزرا  باتکرد  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  هک  رفن  هسزجب 

ردرس هدنب  شتسار  یفاکلا 8/246  ۀضور  يرافغرذوبا "  یسراف و  ناملـس  دوسا ،  نب  دادقم  رفن ، هسزجب  دندش  دترم  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ارچ هدوب ؟  رفن  هس  طقف  توعد  تلاسر و  یگدـنز  لاس  هس  تسیب و  ماـمت  رد  ربماـیپ  درواتـسد  ینعی  تسا  ییاـمعم  هچ  نیا  هک  مدرواـین 
هب هعیـش  نانمـشد  هک  اهتمهت  نیرتگرزب  زا  هدنـسیون :  دـندش . » !؟ هجاوم  یلکـشم  نینچاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ناشلا  میظع  ربمایپ 

خیرات لوط  رد  هک  مه  یناسک  درادن و  يدنس  كردم و  چیه  هیضق  نیا  هکیلاح  رد  تسا  هباحص  اب  ینمـشد  ماهتا  دننک  یم  دراو  نایعیش 
رد هعیش و  بتک  زا  یباتک  چیه  رد  نوچ  دنا  هدرکن  هئارا  ینـشور  حضاو و  يدنـس  كردم و  چیه  دنا  هدرک  مهتم  ماهتا  نیا  هب  ار  هعیـش  ، 

هکیروطنامه دنک .  جراخ  مالـسا  هرئاد  زا  ارنانآ  ای  دنادب  مزال  ار  هباحـص  اب  ینمـشد  هک  تسا  هدماین  هعیـش  ياملع  يواتف  زا  یئاوتف  چـیه 
یتلیضف گرزب و  یفرش  ار  ترـضح  نآ  اب  ینیـشن  مه  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  تبحـص  هکنیا  اب  نایعیـش  دش ،  هداد  رکذت 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  اب  تبحص  دننکیم ،  هاگن  مارتحا  میرکت و  هدیدب  دندمآ  لئان  تلیضف  تفارـش و  نیا  هب  هک  نانآ  هب  دننادیم و  میظع 
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هباحص هک  دنراد  داقتعا  دننادیمن و  ندرک  هانگ  زا  عنام  ار  ندوب  یباحص  هکلب  هتسنادن  باحصا  تلادع  ای  تمصع  بجوم  ار  ملـس  هلآ و 
دنا هتـشادن  نآ  نیناوق  نید و  هب  يدنب  ياپ  هک  یناسک  مه  ملاع و  دـهاز و  یقتم و  دارفا  مه  نانآ  نیب  رد  هک  دنتـسه  ناناملـسم  ریاس  لثم 

 ، دنا هدوب  باحـصا  اب  هطبار  رد  داقتعا  نیمه  هب  زین  هباحـص  دوخ  دـهدیم و  یهاوگ  نآ  هب  زین  خـیرات  هک  تسا  یبلطم  نیا  دوشیم و  ادـیپ 
هـضور زا  رتکد  هک  مه  ار  یتیاور  داتفا .  یمن  قافتا  نانآ  نیبدیاب  نآ  لاثما  اه و  قیـسفت  اهریفکت و  نانآ و  نیب  ياهزیتس  گنج و  هنرگو 
ینعمب دـترم  تسا ،  دوجوم  تیاور  رد  هک  ةدر )  ) هملک زا  دارم  اریز  دـنکیمن ،  هباحـص  دادـترا  ای  رفک  رب  تلالد  زگره  درک ،  لقن  یفاـک 

هک تسا  تباـث  اریز  مالـسلا ،  هیلع  ناـنمؤمریما  اـب  تعیب  زا  تشگرب  عوجر و  ینعی  تسا  يوـغل  ياـنعمب  دادـترا  دارم  هکلب  تسین  یعرش 
نیشناج ناونعب  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  دندوب  رضاح  هعقاو  نآ  رد  هک  یناسک  همه  زا  ریدغ  مخ  زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

رادافو دوخ  نامیپ  دهع و  هب  دنتسکش و  تعیب  ناگدننک  تعیب  دومن ،  تلحر  ایند  زا  راوگرزبنآ  نوچ  تفرگ و  تعیب  دوخزا  دعب  هفیلخ  و 
دوخ لیم  قباطم  ار  ةدر )  ) هملک دـناوتب  ات  تسا  هدرواـین  ار  تیاور  همتت  رتکد  اـما  دوشیم  هدافتـسا  مه  تیاور  دوخ  زا  هتکن  نیا  دـندنامن ، 

اوعیابی نأ  اوبأو  احرلا  مهیلع  تراد  نیذلا  ءالؤه  لاقو : مینک ( :  یم  لقن  بلطم  ندـش  حـضاو  يارب  ار  تیاور  هیقب  کنیا  ام  دـنک و  ینعم 
لتق وأ  تام  نإفأ  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  الإ  دـمحم  امو  یلاعت " : هللا  لوق  کلذو  عیابف  اـهرکم  ع )  ) نینمؤملا ریمأـب  اوؤاـج  یتح 

دندوب مالسلا  هیلع  یلع  اب  هکیئاهنآ  دومرف :   " نیرکاشلا " )  هللا  يزجیسو  ائیش  هللا  رـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نمو  مکباقعأ  یلع  متبلقنا 
طقف دمحم   ) هک تسا  دنوادخ  مالک  نیا  درک و  تعیب  هارکا  اب  دش و  تعیب  هب  روبجم  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یتقو  ات  دندرک  عانتما  تعیب  زا 

هب سکره  و  دیدرگیم ؟  رب  بقع  هب  امش  دوش  هتـشک  ای  دریمب  وا  رگا  ایآ  دندوب ،  زین  يرگید  ناگداتـسرف  وا  زا  شیپ  تسادخ و  هداتـسرف 
هک دنسرپب  دوهی  زا  رگا  رتکد « :  ( " داد .  دهاوخ  شاداپ  ار  نارکاش  يدوزب  دنوادخ  دز و  دهاوخن  يررـض  ادخ  هب  زگره  ددرگ  زاب  بقع 

نویراوح تفگ :  دنهاوخ  يراصن  یسوم ، ترضح  نارای  تفگ : دنهاوخ  دنتسه  یناسک  هچ  امش  ربمایپ  زا  سپ  دارفا  نیرتهب  امش  نید  رد 
؟  دنتـسه یناسک  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  امـش  نیدرد  دارفا  نیرتدـب  هک  دنـسرپب  نایعیـش  اـم  زا  رگا  یلو   ، یـسیع ترـضح 

عقاو رد  هک  ربمایپ  باحـصا  نیرتگرزب  مروآ ، یمن  رد  رـس  اـمعم  نیا  زا  نم  یتسارب  هلآو ! هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  تفگ : میهاوخ 
رارق اه  هلمح  نیرتدب  دروم  دـندناسر ، ناهج  طاقن  یـصقا  ات  ارنآ  دـندرک و  عافد  نآ  زا  هک  تظافح  اهنت  هن  ناشیا  تلحر  زا  سپ  ار  نید 

تـسه يا  همزالم  هچ  ایناث  دشاب . ؟  هدینـش  ار  قوف  باوج  ات  تسا  هدرک  یلاؤس  نینچ  اراصن  دوهی و  زا  یک  الوا  هدنـسیون :  دنا . »  هتفرگ 
زین اهنیا  دندوب  دارفا  نیرتهب  نانآ  رگا  ات  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ام  ربمایپ  باحـصا  مالـسلا و  امهیلع  یـسیع  یـسوم و  باحـصا  نیب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  باحصا  هزادنا  هب  مالسلا  امهیلع  یـسیع  یـسوم و  باحـصا  دادعت  ایآ  اثلاث  دنـشاب . ؟  دارفا  نیرتهب 
نیب رد  هک  دوش  مزتلم  یـسک  تسا  نکمم  ایآ  تسا و  هتـشاد  دوجو  یباحـص  هدـش 120000  هتفگ  ریدـغ  هعقاو  رد  اهنت  تسا ،  هدوب  ملس 

رد دارفا  نیرتدـب  هک  تسا  هدیـسرپ  اجک  رد  نایعیـش و  زا  یک  اعبار  تسا . ؟  هتـشادن  دوجو  لداـع  ریغ  مه  رفن  کـی  گرزب  تیعمج  نیا 
کی لاؤس  نیا  حرط  دوخ  ایآ  ملس ؟  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  دنـشاب :  هداد  باوج  نانآ  ات  تسیک ؟  ربمایپ  زا  دعب  امـش  نید 

یناسک هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  دعب  دارفا  نیرتهب  دنک  لاؤس  هعیـش  زا  یـسک  رگا  اسماخ  تسین . ؟  یلایخ  هلئـسم 
هباحـص زگره  دنهدیم و  باوج  بسن  مان و  رکذ  اب  دوش ،  لاؤس  دارفا  نیرتدـب  زا  رگا  راوگرزبنآ و  تیبلها  هک  دـنهدیم  باوج  دنتـسه ؟ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یباحـص  نیلوا  تنـس  لها  ارچ  اسداس  درک .  دنهاوخن  یفرعم  دارفا  نیرتدـب  ناونعب  ار  مهنع  هللا  یـضر 
یضعب قسف  هب  مکح  ایآ  تسا و  ماع  صاخ و  دز  نابز  ربمایپ  زا  وا  عافد  تیامح و  هک  دنناد  یم  رفاک  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ینعی  ملس 

حرطم نینچ  نیا  هتخاس و  تنس  لها  دوخ  هجوتم  ار  لاؤس  ام  اعباس  تسین . ؟  مرج  اهنآ  زا  یـضعب  رفک  هب  مکح  اما  تسا  مرج  هباحـص  زا 
نامیا و اب  يا  هداوناخ  رد  دنهدیم :  باوج  دمآ ؟  ایندب  يا  هداوناخ  هچ  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  دنـسرپب  دوهی  زا  رگا  مینکیم : 

رگا اما  نامیا ،  اب  يا  هداوناخ  رد  دنهدیم :  باوج  دمآ ؟  ایندب  يا  هداوناخ  هچ  رد  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  دنـسرپب  اراصن  زا  رگا 
يا هداوناخ  رد  دنهدیم  باوج  دما ؟  ایندب  يا  هداوناخ  هچ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هک  دوش  هدیـسرپ  تنـس  لها  زا 
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زا ود  نآ  هک  دـنهدیم  باوج  دوش  لاؤس  مالـسلا  امهیلع  یـسیع  یـسوم و  ناردام  اب  هطبار  رد  اراصن  دوهی و  زا  رگا  تسرپ !!  تب  رفاـک و 
دمحم ترـضح  ردام  هب  عجار  تنـس  لها  زا  رگا  تسا و  هدمآ  مه  اهناملـسم  امـش  نآرق  رد  ناش  فصو  هک  دندوب  يرهطم  كاپ و  نانز 

یتح رتکد « :  تفر .  ایند  زا  تسرپ  تب  رفاک و  دمآ و  ایندب  تسرپ  تب  رفاک و  هک  دنهدیم  باوج  دوش  لاؤس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ظوفحم ازسان  نیهوت و  زا  مُهتاهمُأ ) هُجاوزَا  و  دننانمؤم (  ناردام  یهلا  نامرف  قبطو  دنتسه  ناشیا  لوا  هجرد  تیب  لها  هک  ربمایپ  نارـسمه 

حاتفمو راونالا  راحب  لیبق  زا  اـم  ربتعم  بتکرد  دراد و  ترهـش  شیرق " یمنـص  ياـعد  ماـنب " هک  اـم  فورعم  ياـعد  رد  اذـل  دـنا ، هدـنامن 
منـص ود  زاروـظنم  هک  اـمهیتنبا ) اـمهیتوغاط و  اـمهیتبج و  شیرق و  یمنـص  نعلا  مهللا   ) تسا هدـمآ  نینچ  هدـیدرگ  جرد  هریغ  یمعفک و 

نارـسمه نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  هصفح  هشئاع و  امهیتنبا  زا  روظنم  ربماـیپ و  ناـنز  ردـپ  رمع  رکبوبا و  توغاـط  ود  ّتبج و  ود  شیرق و 
اجک زا  رتکد  - 1 هدنسیون :  دندناوخیم . » !  ار  اعد  نیا  زامن  زا  دعب  حبصزور  ره  ینیمخ  ماما  لحار  ماما  دنتسه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
دنک تباث  هک  یکردم  - 2 تسا .  هدرکن  هماقا  دوخ  ياعدم  نیا  رب  یلیلد  چیه  دنتسه ؟  رمع  رکبوبا و  شیرق  منص  ود  زا  دارم  هک  هدیمهف 

انب تسین ،  هباحص  لک  تلادع  هب  دقتعم  هعیش  - 3 دوش .  یمن  هدید  رتکد  راتفگ  رد  هدناوخ ،  یم  ینیمخ  ماما  موحرم  زور  ره  ار  اعد  نیا 
تنس لها  هکیروطنامه  دنکیم .  نعل  ار  وا  دشاب  نعل  قحتـسم  رگا  دنادیم و  راکهانگ  ار  وا  دشاب  هدش  رداص  یهانگ  یـسک  زا  رگا  نیا  رب 

هللا یلص  ربمایپ  باحصا  نیلوا  زا  هکنیا  اب  دنا  هدرک  بلاطوبا  رفک  هب  مکح  ظاحل  نیمه  هب  دنتسین و  هباحص  همه  ندوب  ناملـسم  هب  دقتعم 
یهلا يرما  ار  تفالخ  مینادیمن و  مالـسا  ناگرزب  زا  ام  دننادیم  مالـسا  ناگرزب  زا  تنـس  لها  هک  ار  یناسک  - 4 تسا .  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ربمایپ لصفالب  هفیلخ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ظاحل  نیمه  هب  دیامن و  بصن  باختنا و  ار  ربمایپ  نیـشناج  هفیلخ و  دنوادخ  دیاب  هک  میناد  یم 

نینمؤملا ما  اب  هطبار  رد  - 5 دیآ .  یم  باسح  هب  ملاظ  دشاب  هدرک  بصغ  ار  راوگرزبنآ  قح  هکره  مینادـیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ود زا  یکی  امتح  دنا و  هدش  هتشک  فرط  ود  زا  يا  هدع  گنج  نآ  رد  تسا و  هدیگنج  مالسلا  هیلع  یلع  اب  وا  هک  تسین  یکـش  زین  هشئاع 

یفرعم قح  ایاضق  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نیقیرف  بتک  رد  دوجوم  تایاور  تسا .  هدوب  لـطاب  رب  رگید  فرط  قح و  رب  گـنج  فرط 
یلص ربمایپ  نارـسمه  حاکن  تمرح  ندوب  نینمؤملا  ما  زا  دارم  - 6 تسا .  راکهانگ  هدوب و  لطاب  رب  ترـضحنآ  لباقم  فرط  سپ  دنکیم ، 

دنـشاب مرحم  ناناملـسم  همه  هب  یلـصا  رداـم  نوـچ  ناـنآ  هکنیا  هن  تسا  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  ناناملـسم  رگید  اـب  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا 
اب هک  هدوب  زاب  داهتجا  باب  مهنع  هللا  یضر  نینمؤم  تاهما  هباحـص و  يارب  رگا  - 7 دنشاب .  هتشادن  ناناملـسم  نیب  باجح  هب  زاین  هکیروط 

يارب دنشاب ،  هتشاد  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ار  رجا  کی  لقاال  دندرک  اطخ  رگا  و  دنهدب ،  مانـشد  دنـشکب و  ار  رگیدمه  دنگنجب و  رگید  مه 
رگا میرادن و  ار  نارگید  يارب  داهتجا  باب  ندش  هتـسب  رب  یلیلد  ایناث  میتسه و  كرتشم  نانآ  اب  فیلاکت  رد  الوا  اریز  دشاب  زاب  دیاب  مه  ام 
قداص ماما  سلجم  رد  : " دومرف هک  هدـش  لقن  رایط  دـمحم  نب  هزمح  زا  رتکد « :  میراد .  امتح  ار  رجا  کی  میدرک  اـطخ  دوخ  داـهتجا  رد 

هیلع نینمؤملا  ریما  هب  باطخ  يزور  " دانک ، تمحر  شیادخ  : " دندومرف دمآ  نایمب  رکبوبا  رسپ  دمحم  زا  تبحص  هک  میدوب  مالـسلا  هیلع 
رما يارب  یلو  ما  هدرک  تعیب  ارچ  دومرف : يا ؟  هدرکن  تعیبرگم  دندیـسرپ : منک " تعیب  امـش  اـب  هک  دـیهدب  ار  ناتتـسد  دوـمرف " : مالـسلا 
ماما کنا  دهـشأ  دومرفو ( :  تفرگ  ار  ریما  ترـضح  تسد  دـمحم  دـندرک ، زارد  ار  ناشتـسد  نینمؤملاریما  منک ، تعیب  مهاوخیم  يرگید 

یـشک لاـجر  تسا " ! خزود  رد  مردـپ  یتسه و  تعاـطالا  بجاو  ماـما  امـش  هک  مهدـیم  یهاوگ  راـنلا " )! یف  یبأ  نأ  هتعاـط و  ضرتفم 
مه تحـص  ضرفرب  تسا و  لمهم  درادـن و  یقیثوت  هیلاـجر  بتک  رد  راـیط  نبا  هزمح  نوچ  تسا  فیعـض  تیاور  هدنـسیون :  ص/61 . » 

لقن بیعـش  زا  رتکد « :  درادـن .  امب  یطبر  هتـشاد  يداقتعا  نینچ  وا  رگا  دراد و  شردـپ  هب  تبـسن  رکب  یبا  نب  دـمحم  داقتعا  زا  تیاکح 
و دراد ،  دوجو  ناشدوخ  زا  یبیجن  صخـش  اهنآرد  هکنیا  رگم  تسین  يا  هداوناخ  چـیه  : " دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدـیدرگ 

نب یـسوم  رطاخب  تیاور  الوا  هدنـسیون :  یـشک ص/61 . »  لاجر  تسا "  رکبوبا  نب  دـمحم  هداوناخ ، ! نیرتدـب  زا  صخـش  نیرت  بیجن 
دارفا هک  دنوشیم  ادیپ  ياه  هداوناخ  هکنآ  يارب  تسا  رابتعا  لقع و  فلاخم  زین  نآ  نتم  ایناث  تسا و  فیعض  تسنآ  تاور  زا  هک  بعـصم 
رتکد دنادیم .  مزال  يا  هداوناخ  ره  رد  ار  یبیجن  دوجو  تابثا  یفن و  وحنب  تیاور  هکیلاح  رد  دنا  هتـشاذگن  راگدای  هب  ناش  دوخ  زا  یبیجن 
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: دـیامرفیم يرئازج  هللا  تمعن  ياقآ  هیلع  هللا  ناوضر  باطخ  نب  رمع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  مالـسا  يود  هرامـش  درم  اـما  و  : » 
 « . ۀینامعنلا 1/63 راونالا  تفای " ! یمن  نیکست  نادرم  بآ  هب  زج  هک  دوب  یضرم  هب  التبم  شبقع  رد  باطخ  نب  رمع  "

مود تمسق 

لها یلب  دشاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب  مالـسا  مود  هرامـش  درم  رمع  هک  میرادن  اهناملـسم  نیب  یعامجا  ام  - 1 هدنسیون : 
یلع ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هعیـش  رظن  زا  هکلب  دوشیمن  لیلد  ام  يارب  اهنآ  رادنپ  اما  دـنرادنپ  یم  نینچ  نیا  تنس 

-2 سب .  دنتسه و  یتسه  ملاع  تاقولخم  نیرترب  نیرتالاب و  مالـسلا  مهیلع  رگید  ماما  هدزای  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  مالـسلا و  هیلع 
وا دوخ  ار  فرح  نیا  هک  دنک  دومناو  نینچ  نیا  ات  هدرواین  تسا  هتـشون  روکذـم  باتک  رد  هللا  تمعن  دیـس  موحرم  هک  ار  هچنآ  همه  رتکد 

لالج زا  ار  هیـضق  ناشیا  هک  دوشیم  هجوتم  دـنک  هعجارم  روکذـم  هحفـص  رد  ۀـینامعنلا  راونـالا  باـتک  هب  سکره  هکیلاـح  رد  تسا  هتفگ 
تمعن دیس  موحرم  هک  یتارابع  رد  - 3 دنکیم .  لقن  ریثا  نبا  ربلادبع و  نبا  زا  هنبُا و  تغل  حیحصت  رد  سوماق  یـشاوح  رد  یطویـس  نیدلا 

دروم ات  هدوبن  ناملـسم  رمع  هرود  نآ  رد  هدوب و  تیلهاج  نامز  هب  طوبرم  هیـضق  نیا  هک  تسا  هدش  هراشا  دـنکیم ،  لقن  ناگدربمان  زا  هللا 
یم ار  شدوخ  زا  لبق  هک  تسا  مالـسا  نیا  هدوب و  لـالح  تیلهاـج  لـها  يارب  اـهمارح  زا  يرایـسب  اریز  دریگب ،  رارق  شنزرـس  تمـالم و 
مان هب  هک  تسا  یترایز  ناشاکرهـشرد  هک  دننادیم  نایناریا  لقأ  دح  ار  تیعقاو  نیا  نآرب  هوالع  رتکد « :  هلبقام . ) بجی  مالـسالا   ) دناشوپ

یمانمگ زابرـس  ربق  هیبش  يزیچ  ابیرقت   ، دـنیآ یم  ترایز  نیا  ندـید  يارب  کیدزن  رود و  زا  مدرم  زا  يرایـسب  دراد و  ترهـش  عاجـش  اـباب 
ورد رب  تسا ،  ضر ) ) باطخ نب  رمع  لـتاق  یـسوجم  ؤلؤلوبا  ربق  اـیوگ  یلاـیخربق  نیا  دراد  دوجو  یبرغ  ياـهروشک  یـضعب  رد  هک  تسا 

زا يرایـسب  هک  نایناریا  هژیوب  دینک .  هدهاشم  دـیناوتیم  ار  نامثعرب  گرم  رمع  رب  گرم  رکبوبارب  گرم  لیبق  زا  یتاملک  ترایز  نیا  راوید 
ما و هدید  ار  ترایز  نیا  اصخـش  هدنب  دنزیریم ، مه  يدایز  ياه  هنارذـن  اهلوپ و  دـنوریم و  ترایز  نیا  هب  یلیخ  دـننادیمن  ار  تقیقح  نانآ 
هک دـندوب  هدرک  پاچ  مه  یکیربت  ياهتراکو  دوب ، هدرک  میمرت  هعـسوت و  ار  عاجـش ! اباب  ترایز  داشرا  ترازو  بـالقنا  لوا  ياـهلاس  رد 

( نیف  ) غاب رد  هاگترایز  نیا  هک  هدرک  اعدا  باتک  یبرع  نتم  رد  رتکد  هدنسیون :  دشیم . » ! هدهاشم  اهنآ  يور  رب  عاجش  اباب  ترایز  سکع 
یسراف همجرت  رد  تسین ،  یهاگترایز  نیف  غاب  رد  نوچ  درک  دهاوخن  لوبق  یـسک  ار  غورد  نیا  هک  هدید  نوچ  مجرتم  یلو  تسا  ناشاک 

هک ار  يدراوم  زا  یـضعب  مه  هتـشذگ  رد  تسا ،  تناما  فالخ  مجرتم  راکنیا  املـسم  هک  ناشاک  رهـش  رد  هتـشون  هداد و  رییغت  ار  تراـبع 
دنچ رد  هکنیا  اب  مجرتم  هک  تسا  بجعت  یـسب  ياج  میداد و  رکذـت  دوب  هدروآ  دوجوب  نآ  رد  یتارییغت  ای  هدرکن  همجرت  الـصا  ای  مجرتم 

فلؤم هک  هدوب  هجوتم  نیف  غاـب  رد  هاـگترایز  دوجو  ینعی  دروم  نیمه  نادرم و  اـب  طاول  زاوج  اـهنز و  نداد  تناـما  هلئـسم  هلمجزا  دروـم 
طقف مجرتم  رتکد و   ، دـناسریم هتکن  نیمه  دوخ  هک  هدومن  باتک  همجرت  هب  مادـقا  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  وگغورد  خـیراتلل  مث  باتک هللا 

زا لفاغ  دش  دهاوخن  هجوتم  یسک  هک  نامگ  نیا  هب  دشاب  نکمم  ناشیارب  هک  یهار  ره  زا  دنا  هدوب  تیبلها  بهذم  هب  ندز  هبرـض  رکف  رد 
هدید کیدزن  زا  زین  ار  نیف  غاب  هدومن و  رفـس  ناشاک  هب  راب  نیدنچ  هدنب  لاح  ره  رد  تسا .  نایوگغورد  وناملاظ  نیمک  رد  دنوادخ  هکنآ 

دوب هنیدم  رد  وا  اریز  دشاب ،  ناشاک  رد  ؤلؤلوبا  ربق  هک  ما  هدینـشن  الاح  ات  مه  یـسک  زا  ما و  هدیدن  درک  نایب  رتکد  هک  ار  یهاگترایز  ما و 
مانب يربق  رگا  دـیاش  تسین .  مولعم  ناونع  چـیه  هب  درک ،  توف  تقو  هچ  دـمآ و  ناشاک  هب  یک  يروطچ و  مود  هفیلخ  هب  هلمح  زا  دـعب  و 
نالف رب  گرم  نالف و  رب  گرم  راعـش  اجنآ  هک  دنکیم  اعدا  رتکد  هکنیا  اما  ؤلؤلوبا .  زا  ریغ  دشاب  يرگید  درف  هب  طوبرم  دـشاب  عاجـش  اباب 

هچناـنچ رگا  تشاد . ؟  دـهاوخ  يرثا  هچ  وا  رب  گرم  نتفگ  تسین  هدـنز  هدرم و  هک  یـسک  اریز  تسا  ضحم  غورد  تسا ،  هدـش  هتـشون 
هدمآ یم  باسح  هب  یگنهرف  ثاریم  راثآ و  ءزج  روکذم  ناکم  هک  هدوبنآ  رطاخب  دیاش  دشاب  هدرک  هعسوت  میمرت و  ار  اجنآ  داشرا  ترازو 

هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  رتکد « :  تسه .  اـجک  هک  دـنادیمن  یـسک  ار  ؤلؤل  وبا  ربـق  نوچ  تسا ، 
، دندومنن هبوت  نآزا  دندرواین و  دایب  دـندوب  هدرک  نینمؤملاریما  اب  هچنآ  هک  دـنتفر  ایند  زا  یلاح  رد  رمع - رکبوبا و   - نیخیـش دـندومرف " :
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الاـح تسا  هدـماین  رمعو  رکبوبا  هملک  تیاور  رد  هدنـسیون :  یفاکلا 8/246 . »  ۀـضور  داب »  نانآرب  مدرم  همه  ناگتـشرف و  ادـخ و  تنعل 
ای رفن  ودنآ  هملک  نآ  رد  هک  یتیاور  اجره  الاح  ات  رتکد  هتبلا  دنادیم  ادـخ  تسا ،  رمعو  رکبوبا  نیخیـش  زا  دارم  هک  هدـیمهف  اجک  زا  رتکد 

بادآلا ۀلـصلا و  ربلا و  باتک  حیحـص  رد  ملـسم  هک  ار  یتیاور  امتح  تسا و  هدومن  لـمح  رمع  رکبوبا و  رب  تسا  هدـما  نیلجر  اـی  نیخیش 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  رفن  ود   " هک دـنکیم  لـقن  هشئاـع  نینمؤملا  ما  زا  ثیدـح 4705  یبنلا ...  هنعل  نم  باـب 

تنعل ار  رفن  ودنآ  هکیروج  دندرک  كانبضغ  ار  ترضحنآ  سپ  دنتفگ ،  هچ  مدیمهفن  نم  هک  دندومن  تبحص  ترـضح  نآ  اب  دندیـسر و 
دـشاب نیخیـش  نالجر و  رفنودنآ و  لیبق  زا  یتاملک  اجره  وا  رظن  زا  نوچ  دنکیم  لمح  رمع  رکبوبا و  رب  مه  داد "  مانـشد  بس و  هدرک و 

نب یلع  زا  دوب ، هتفرگ  يرـسمه  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  ود  هک  نافع  نب  نامثع  اـما  و  رتکد « :  دنتـسه .  رمعو  رکبوبا  دارم 
نیا یبرع  تراـبع  هدنـسیون :  میقتـسملا 2/30 . »  طارـصلا  دـش "  یم  يزاب  وا  اب  هک  دوب  درمان  ناـمثع   : " هک تسا  تیاور  یـضایب  سنوی 

ياـنعم زگره  دوـب و  یفطاـع  يوـخ و  مرن  ناـنز  نوـچ  وا  دـندادیم و  بیرف  ار  وا  ینعی  اـثنخم ) ناـک  هب و  بعلی   ) تسا نینچ  نیا  تـیاور 
رـسکتلا و ینثتلا و  ثانخنالاو   : ) دـیوگیم ثنخ  هدام  لیذ  برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا  تسین .  دـشیم ) يزاب  وا  اـب  هک  دوب  درماـن   ) تراـبع

نم ثنخملا  فطعتف و  هتفطع  يا  ثنختف  ئـشلا  تثنخ  ۀـثنخ و  یثنـالا  رـسکت و  ینثت و  ثنخنا  ثنخت و  ثنخ و  وـهف  اـثنخ  لـجرلا  ثنخ 
وا ینعی  دوش  هدروآ  تفـص  نیا  يدرم  يارب  رگا  نانز و  لثم  ندوب  یفطاع  ندوب و  مرن  زا  تسا  ترابع  ثانخنا  هرـسکت " ) هنیلل و  کـلذ 
زین ربلا  دبع  نبا  تسه .  وا  رد  هک  یگتسکش  یمرن و  رطاخب  دوشیم  هتفگ  ثنخم  دنکـشیم و  دوریم و  تاساسحا  ریثأت  ریز  دوز  نانز  نوچ 

نیللا یف  ةأرملا  هبشی  یتح  ۀقلخلا  یف  ثینأتلا  ةدش  ثنخملا  امنا  هیلا و  بسنت  ۀصاخ و  ۀشحافلا  هیف  فرعت  يذلا  ثنخملا  سیل   : ) دیوگیم
مرن نانز  نوچ  ثنخم  زا  دارم  هکلب  تسین  ندوب  درمان  اشحف و  يانعم  هب  اـهنت  ثنخم  لـعفلا " ) لـقعلا و  یف  ۀـمغنلا و  رظنلا و  مـالکلا و  و 
ومه ار  اه  هنتف  زا  یلیخ  دادـیم و  يزاب  ار  نامثع  مکح  نب  ناورم  هک  تسین  یکـش  " و  رادرک ،  راـتفگ و  رد  تسا  ندوب  یفطاـع  ندوب و 

ناورم تسد  زا  ار  راک  هک  تشادـن  يریگ  میمـصت  تردـق  تشاد  شا  هیلقع  هوق  رب  هبلغ  شا  هفطاع  یمرن و  نوچ  نامثع  تخادـنا و  هارب 
لزان ناشیا  ینمادـکاپ  تابثإ  رد  رون  هروس  زا  هیآ  دـنچ  هک  ربمایپ  رـسمه  هشئاع  اما  و  رتکد « :  دزادرپب .  روما  قتف  قتر و  هب  دوخ  دریگب و 

الوا - 1 هدنـسیون :  نیقیلا ص/86 . »  راونا  فراشم  دوب " هدرک  عمج  تنایخ !  زا  رانید  لهچ  هشئاـع  : " دـیوگیم یـسربلا  بجر  نبا  دـش ، 
هملک نیا  هکلب  دنا  هدرک  ینعم  طلغ  ار  تنایخ  مجرتم  رتکد و  - 2 تسا .  طقاس  فیعض و  لوهجم  دارفا  رب  شدنس  لامتشا  رطاخب  تیاور 

تمصع نیا  یتح  دننادیم و  موصعم  عینش  لمع  باکترا  زا  ار  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  نارسمه  مامت  نایعیش  - 3 تسا .  تناما  هملک  لباقم  رد 
امهیلع طول  حون و  نانز  دنوادخ  - 4 دندرواین .  نامیا  دندوب و  رفاک  ودنآ  هکنآ  اب  دندقتعم  زین  مالسلا  امهیلع  طول  حون و  نارسمه  رد  ار 
ِْنیَِحلاَص اـَنِداَبِع  ْنِم  ِْنیَدـْبَع  َتَْحت  اَـتَناَک  ٍطُول  َةَأَْرِماَو  ٍحُون  َةَأَْرِما  اوُرَفَک  َنیِذَّلِّل  اًـلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  دـنکیم ( :  تناـیخ  هب  فیـصوت  ار  مالـسلا 

زا هدـنب  ود  یتسرپرـس  تحت  ود  نآ  تسا ، هدز  لثم  طول  رـسمه  حون و  رـسمه  هب  دـناهدش  رفاک  هک  یناسک  يارب  دـنوادخ  اَمُهاَتَناَخَف " ) 
 . تسا هدرکن  ینعم  اشحف  هب  اجنیا  رد  ار  تنایخ  مالـسا  ياملع  زا  یملاع  چیه  دندرک "و  تنایخ  ود  نآ  هب  یلو  دندوب ، ام  حلاص  ناگدنب 

هدش هناوید  حون  هک  تفگ  مدرم  هب  دوب و  رفاک  حون  نز  هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  دیوگیم :  هیآ  لیذ  نایبلا  عمجم  رد  یسربط  موحرم 
ار عینـش  لمع  يربمایپ  چـیه  نز  دوب و  رفن  ودـنآ  تنایخ  نیا  تسا و  هدـمآ  ناـمهم  ناـش  يارب  هک  داد  ربخ  ار  مدرم  مه  طول  نز  تسا و 
زا ثیدـح 2083  ءایبنالا  ثیداحا  باتک  حیحـص  رد  يراخب  دـسیونیم .  ار  بلطم  نیمه  زین  یـسوط  خیـش  موحرم  و  تسا ،  هدادـن  ماـجنا 

رتکد زا   " درک .  یمن  تنایخ  شرهوش  هب  ینز  چـیه  دوبن  ءاوح  رگا  :" دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـنکیم  لـقن  هریرهوبا 
هک تسا  هن  شباوج  رگا  دنکیم ؟  ءاوح  ترـضح  هب  ءاشحف  ماهتا  ندرک  دراو  هب  مهتم  ثیدح  نیا  لقن  رطاخب  ار  يراخب  ایآ  میـسرپ :  یم 

دارم تروص  ره  رد  تسا . ؟  هدرک  ینعم  طلغ  لیلد  هچ  هب  تسا  هدـش  لقن  هشئاع  نینمؤملا  ما  اب  هطبار  رد  هک  ار  یتیاور  سپ  دـشاب  دـیاب 
زاوج نودـب  نیملـسم  لاوما  رد  فرـصت  شیاـنعم  دوبیم  حیحـص  دنـس  رگا  هکلب  تسا  هدرک  هدارا  رتکد  هک  تسین  نآ  روکذـم  تیاور  زا 

ارچ سپ  دـندوب  یتافـص  نینچ  ياراد  هناـگ  هس  ياـفلخ  رگا  هک  تسا  نیا  هدازآ  ناملـسم  کـی  ناونعب  هدـنب  لاؤس  رتکد « :  دوب .  یعرش 
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ایآ درک ، يراکمه  نانآ  اب  رواشم  ریزو  کی  ناونع  هب  نانآ  تفالخ  تدـم  مامت  رد  ارچ  و  درک ،  تعیب  نانآ  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
نینمؤملاریما هکنیا  اـی  تشاد ، ییراـمیب ! نینچ  رمع  هک  یلاـح  رد  داد ! رمع  جاودزا  هب  ار  موثلک  ما  شرتخد  ارچ  و  دیـسرت !؟  یم  ناـنآ  زا 

رایـسب هلأسم  تسا  مزال  لمأت  رکف و  یکدـنا  طقف  . ؟! درک ادـیپ  عالطا  يرئازج  هللا  تمعن  ياـقآ  اـما  تشادـن ،  عـالطا  رمع  يراـمیب  نیازا 
وا ندش  هفیلخ  زا  دعب  هام  شش  رکبوبا  اب  نانمؤم  ریما  تعیب  اما  - 1  : هدنسیون دریگب . »  راک  لقع  زا  دهاوخب  یسک  هکیطرشب  تسا  نشور 

لوبق ام  - 2 میدرک .  لقن  تنـس  لها  بتک  زا  هطبار  نیا  رد  ار  یتاـیاور  ـالبق  هکناـنچ  تفاـی  ققحت  راـبجا  هارکا و  اـب  زین  تعیب  نآ  دوب و 
تسا و هدرکن  هئارا  یلیلد  اعدـم  نیا  يارب  مه  رتکد  دـشاب و  هدوب  دوخ  زا  شیپ  يافلخ  رواشم  ریزو  ناونعب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  میرادـن 

هتـشک یهانگیب  دوب  انب  ای  دشیم  عیاض  یقح  ای  دوب  رطخ  رد  مالـسا  هک  یعقاوم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسنیا  تسا  تباث  هک  رادقم  نآ 
دنک لمع  تحلصم  قباطم  دناوتب  ناسنا  هک  تسنآ  تعاجش  یناعم  زا  یکی  هکلب  دوبن ،  یـسک  زا  سرت  ثحب  - 3 درکیم .  تلاخد  دوش ، 
بتک دوخ  زا  هکلب  تسا  هتـشونن  يزیچ  دوخ  شیپ  زا  هللا  تمعن  دیـس  موحرم  دش  هداد  رکذـت  هکنانچ  -4 دـشاب .  تاساسحا  عبات  هکنیا  هن 

دص رد  دص  رمع  اب  اهیلع  هللا  مالـس  موثلک  ما  جاودزا  - 5 تسا .  مالسا  زا  لبق  هب  طوبرم  هیضق  تحص ،  ضرف  رب  هدرک و  لقن  تنـس  لها 
نایعیـش زج  هک " :  دنکیم  لقن  ثیدح  ینیلک  ياقآ  رتکد « :  میتشون .  ار  مزال  تاحیـضوت  البق  مه  توبث  ضرف  رب  تسین و  تباث  مولعم و 

درادن دوجو  انز )  ) هملک تیاور  رد  ایناث  تسا و  فیعض  تیاور  الوا  هدنسیون :  یفاکلا 8/135 . »  ۀضور  !! دنتسه " انز  ۀفطن  مدرم  همه  ام 
نبا ام " و  نایعیـش  زجب  دنتـسه  ایاغب  دالوا  همه  مدرم  انتعیـش " ) ـالخ  اـم  اـیاغبلا  دـالوا  مهلک  ساـنلا   ) تسا نینچ  نیا  تیاور  نتم  هکلب  ، 

تسین و انز  هفطن  ایاغب  دالوا  زا  دارم  سپ  نازینک  ینعی  ایاغب  ءامالا " )  ینعی  ایاغبلا   : ) دـیوگ یم  اغب )  ) هداـم لـیذ  برعلا  ناـسل  رد  روظنم 
ار ناملسم  حاکن  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  مینک ،  یم  ةالغ  جراوخو و  بصاون  باتک و  لها  حاکن  تحص  هب  مکح  یتقو  نایعیـش  ام  اثلاث 
هک تسا  تیاور  دـقرف  نبا  دواد  زا  !، دـنا هتـسناد  حابم  ار  اه  ینـس  لام  نوخ و  ام  ياملع  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  رتکد « :  مینادـب ؟  لطاب 

یلو تسا ،  مدلا  لالح  دـندومرف " : تسیچ ؟  یبصان  نتـشک  هراب  رد  امـش  رظن  هک  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  تفگ 
" نکب ار  راـک  نیا  دـهدن  یهاوگ  وت  هیلعرب  هک  ینک  قرغ  بآ  رد  اـی  ینک  راوید  ریز  ار  وا  یناوتب  رگا  دـنناسرب ،  يررـض  وـت  هب  مسرتـیم 

دنناد یمن  دنا و  هتسادن  حابم  ار  تنس  لها  لام  نوخ و  ام  ياملع  زا  کی  چیه  هدنـسیون :   « . 27/231 راونالا راحب  ۀعیشلا 18/463، لئاسو 
یبصان هک  تفر  رکذـت  مه  ـالبق  تسا و  تنـس  لـها  زا  ریغ  یبصاـن  دراد و  دوجو  نآ  رد  یبصاـن  هملک  درک ،  لـقن  رتکد  هک  ار  یتیاور  . 

مهم عماج و  یبلطم  اب  ار  باتک  زا  شخب  نیا  هصالخ  رتکد « :  دنکیم .  توادع  ینمشد و  راوگرزب  نآ  تیب  لها  ربمایپ و  اب  هکیسک  ینعی 
ۀیمامإلا و ۀعیـشلا  ءاملع  عامجإب ! ساجنأ ! رافک ! مهنإ  دـیامرفیم ( : ناشیا  مربیم ،  نایاپب  بصاون  مکح  هراب  رد  يرئازج  هللا  تمعن  ياقآزا 

رفاک یماما  هعیش  ياملع  عامجا  هب  اهنآ  ۀمامالا " )! یف  هیلع  یلع  ریغ  میدقت  یبصانلا  تامالع  نم  نإ  و  يراصنلا ! و  دوهیلا ! نم  رـش  مهنإ 
ۀینامعنلا راونالا  دراد "! مدقم  وا  رب  تماما  رد  ار  یلع  ریغ  هک  تسا  نیا  یبصان  تامالع  زا  دنرتدب ،  يراصن  دوهی و  زا  دنتـسه و  سجن  و 

راتفگ هک  تسا  هتـساوخ  هللا  تمعن  دیـس  موحرم  مالک  رد  رییغت  ندروآ  دراو  فیرحت و  سیلدـت و  اب  رتکد  هدنـسیون :  206و 207 »   / ص
دهاوخن مامت  وا  هب  طوبرم  ماکحا  لاوحا و  یبصان و  اما  دـیوگیم " :  نینچ  نیا  دیـس  موحرم  هکیلاح  رد  دـناشنب  یـسرکب  ار  شدوخ  یلبق 

عامجا هب  تسا و  هدش  یفرعم  یسوجم  ینارصن و  يدوهی و  زا  رتدب  رفاک و  سجن و  تایاور  رابخا و  رد  هک  بصان  يانعم  نایباب  رگم  دش 
ربمایپ تیب  لها  اب  هکیـسک  ینعی  یبصان  زا  دارم  هک  تسنیا  دـنا  هتفگ  باحـصا  رثکا  هک  ار  هچنآ  سپ  تسا ،  رفاـک  هیماـما  هعیـش  ياـملع 
ءاروام نامدرم  زا  یـضعب  جراوخ و  رد  یگژیو  نیا  هکنانچ  دیامن ،  راکـشآ  نانآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  ضغب  دنک و  ینمـشد  مالـسلا  مهیلع 

یبصانرب دـنا  هدرک  لمح  نآ  مدـع  حاکن و  زاوج  نامیا ،  رفک و  تساجن ،  تراهط و  باب  رد  ار  ماکحا  نیا  اـملع  و  تسا ،  دوجوم  رهنلا 
بصاون تمالع  هک  هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  و  دیوگیم ) : هک  اجنآ  ات   ) مالـسلا مهیلع  تیب  لها  نمـشد  يانعم  هب 

هیلع یلع  ریغ  هکره  يارب  صوصخم  تفـص  کی  تیـصاخ  نیا  دـیوگیم ) دـعب   ) تسا ترـضحنآ  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ریغ  ندرک  مدـقم 
دشاب وا  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ریغ  میدقت  دارم  هکنیا  هب  دوش  هداد  لوا  يانعم  هب  عاجرا  تسا  نکمم  هکلب  تسین  دنک  مدقم  وا  رب  ار  مالـسلا 
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ناش ياملع  ناگتـشذگ و  ناردپ و  زا  دیلقت  رطاخ  هب  هک  یناسک  نیفعـضتسم و  اهدـلقم و  دوش  جراخ  تیاور  زا  ات  داقتعا  مزج و  هجو  رب 
وا دوصقم  هصالخ  و  دنا ،  هدرکن  ادیپ  لیلد  يور  زا  مزج  لماک و  عالطا  ناشدوخ  هنرگو  دنا  هتـشاد  مدـقم  وا  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ریغ 

سپ اریز  دوش  یم  هتفگ  یبصان  دنک ،  مدقم  وا  رب  ار  ترـضحنآ  ریغ  تسا  مدقم  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  هب  ملع  اب  یـسک  رگا  هک  تسنیا 
 . تشاد دهاوخن  يرگید  يانعم  راوگرزبنآ  اب  توادع  هنیک و  زج  وا  رب  وا  ریغ  میدقت  ترضحنآ  ندوب  مدقم  هب  ملع  لوصح  زا 

مالسا یعیبط  دولوم  عیشت 

1 مالسا یعیبط  دولوم  عیشت 

دوخ بتک  زا  نآ  هلدا  نایعیش و  تاداقتعا  نایب  رد  لیصفت  هب  تسا ،  هدیسر  عبط  هب  البق  هک  تسیک ؟  هعیش  و  تسیچ ؟  عیشت  باتک  رد  ام 
مینکیم هیصوت  شرافس و  باتک  نآ  هعلاطم  هب  ار  اهنآ  دنوش  رما  تقیقح  هجوتم  هدنناوخ  نازیزع  هکنآ  يارب  میا و  هتفگ  نخس  تنس  لها 

لوسر دوخ  طسوت  هک  تسا  يرابرپ  تخرد  عیشت  ینـس  هعیـش و  نیقیرف  بتک  رد  دوجوم  هلدا  قبط  هک  میهدیم  رکذت  مه  باتک  نیا  رد  . 
تسارح يرایبآ و  وا  قحب  نانیشناج  طسوت  زین  راوگرزب  نآ  زا  دعب  هدش و  سرغ  مالسا  سدقم  نیمز  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

رد هتکن  نیا  تشاد و  دـهاوخن  هتـشادن و  یـشقن  نآ  رد  مهیلع  هللا  مالـس  ترـضحنآ  تیب  لها  ربمایپ و  زا  ریغ  یلماـع  چـیه  تسا و  هدـش 
فارحنا رد  ناگناگیب  شقن  متفه - لصف   : »} رتکد دش .  دهاوخ  نشور  الماک  میـسیونیم  رتکد  نانخـس  در  رد  هک  يا  هیتآ  ثحابم  نمض 

دنچ دوخ  قباس  ياهاعدا  زا  یضعب  رارکت  اب  هدرک و  هراشا  هتشذگ  بلاطم  زا  یـضعب  هب  لصف  نیا  يادتبا  رد  رتکد  هدنـسیون :  عیـشت . » }
مینکیم و رظن  فرـص  راصتخا  رطاخب  نآ  هرابود  نداد  باوج  زا  میا  هداد  باوج  هدرک و  دقن  ار  بلاطم  نآ  البق  نوچ  هک  دراگنیم  یطخ 

ماشه ثیداحا  مکحلا } نب  ماشه   : » } رتکد میهدیم .  عاجرا  باتک  یلبق  ياهـشخب  هب  رتکد  ياه  هتفگ  باوج  ندرک  ادیپ  رد  ناگدنناوخ 
مالـسلا و هیلع  مظاک  ماما  ندش  ینادـنز  ببـس  هک  دوب  مکحلا  نب  ماشه  نیمه  دروخ ، یم  مشچب  رایـسب  ام  هناگ  تشه  حاحـص  بتک  رد 

کیرش مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نوخ  رد   ، دوب هدننک  هارمگ  هارمگ و  مکحلا  نب  ماشه  : ) دیئامرف هظحالم  دیدرگ ،  ناشیا  تداهـش  سپس 
نم ال یفاک ،  هکلب (  هناگ  تشه  حاحـص  هب  دـسر  هچ  ات  میرادـن  حیحـص  مان  هب  یباتک  ام  الوا  هدنـسیون :  یشک ص/229 . »  لاجر  دوب )

هارمگ هارمگ و  مکحلا  نب  ماشه   ) درک لقن  زتنارپ  نیب  رتکد  ار  هچنآ  ایناث  میئوگیم .  هعبرا  بتک  ار  راصبتـسا )  بیذهت و  هیقفلا ،  هرـضحی 
ار هلمج  نیا  هک  دنکیم  ضرع  ماما  هب  يوار  هکلب  تسین  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  دوب ) کیرش  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نوخ  رد   ، دوب هدننک 

نوچ دیرادب و  تسود  ار  وا  یلب  دیامرفیم  ماما  میـشاب ؟  هتـشاد  تسود  ار  مکحلا  نب  ماشه  ایآ  دـسرپ :  یم  دـعب  ریخ و  ای  دـیا  هتفگ  امش 
هتـشاد تسود  ار  ماشه  هک  وگب  مدرمب  ورب  نک و  لمع  نآ  هب  متفگ  يزیچ  وتب  یتقو  یلب و  دومرف  مالـسلا  هیلع  ماـما  درک ،  لاؤس  هراـبود 

ماما دینک ، تحیـصن  ارم  تفگ   - مالـسلا هیلع  مظاک - ماما  هب  ماشه  رتکد « :  وا .  تمذم  هن  تسا  ماشه  حدم  رد  تیاور  نیا  سپ  دنـشاب ، 
ضرف رب  تیاور  رد  هدنسیون :  یشک ص/226 . »  لاجر  یـسرتب » ! ادخ  زا  نم  نوخ  هراب  رد  هک  تسا  نیا  وت  هب  نم  تحیـصن  دندومرف « :

نیا اب  مالـسلا  هیلع  ماما  دشاب  هدـش  رداص  تیاور  ـن  یا ر  ــ گا هکل  دراد بـ دو نـ ـ جو درک  مهتم  ار  ماشه  دوشب  نآ  اب  هک  يزیچ  دنـس  تحص 
 . دـنکیمن تلالد  زگره  دـشاب  هدـش  لتق  ببـس  ماشه  هکنیا  اما  دـنک ،  هیقت  هک  دـهاوخیم  وا  زا  هدومن و  عاضوا  تماخو  هجوتم  ار  وا  ناـیب 
 ، درک ندز  فرح  هب  عورش  اددجم  اما  درک ،  ربص  هامکی  دنزن ،  فرح  هک  دندوب  هتساوخ  وا  زا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هکیئاجات  رتکد « : 

سپ دندومرف : ریخ ،  تفگ  وش ي ؟  کیرـش  ناملـسم  صخـش  کی  نوخ  رد  هک  يوشیم  لاحـشوخ  ایآ  ماشه  يا  دـندومرف " : وا  هب  ماما 
هیلع ماما  هکنیاات  دشن  تکاس  دـنربب ؟  رـس  ارم  یتسه  یـضار  هکنیا  ای  يوشیم  تکاس  ینکیم ،  کمک  يراد  نم  نوخ  نتخیر  رد  هنوگچ 

ثعاب ًادـصق  دـشاب  صلخم  اعقاو  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رادتـسود  کـی  اـیآ  یـشک ص/231  لاجر  دندناسر " تداهـشب  ار  مالـسلا 
درادن و یقیثوت  هک  تسا  فورعم  رفعج  نآ  نایوار  زا  هک  اریز  تسا  فیعـض  تیاور  الوا  هدنـسیون :  دوش . »  یم  یموصعم  ماما  تداهش 
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نب دمحم  زا  رتکد « :  تسا .  طلغ  نآ  هب  لالدتسا  طقاس و  رابتعا  هجرد  زا  تیاور  سپ  تسا ،  لمهم  هک  تسا  یطساو  دایز  نب  لیعامـسا 
مسج "و " رد مکحلا  نب  ماشه  لوق  هراب  رد  هک  مدیـسرپ  متـشون و  همان  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  هب  تفگ  هک  تسا  تیاور  یجخرلا  جرف 

لوقلا سیل  ناطیشلا ،  نم  هللااب  ذعتسا  و  ناریحلا ،  ةریح  کنع  عد  : ) دنتـشون دییامرف ؟ یم  هچ  تروص "  " رد یقیلاوج  ملاس  نب  ماشه  لوق 
لوصا تسین ،  تسرد  دـنا  هتفگ  ماشه  ود  هچنآ  يوجب ،  هانپ  دـنوادخ  هب  ناطیـش  رـشزا  نکن و  هجوت  نادرگرـس  هب  ناماشهلا " ) لاـق  اـم 

ملاـس نب  ماـشه  تسا و  مسج  دـنوادخ  هک  هدوب  دـقتعم  مکحلا  نب  ماـشه   . 51 ۀـمهملا ص / لوصفلا  راونالا 3/288  راـحب  یفاک 1/105 
هب لالدتسا  تسا و  فعض  هب  موکحم  درادن  لصتم  دنس  تسا و  هعوفرم  هکنآ  رطاخب  تیاور  هدنسیون :  تسا . »  تروص  دنوادخ  هتفگیم 

ماما هک  درکیم  ماشه  هابتشا  رب  تلالد  دوبیم  حیحص  ضرف  رب  یهگناو  سب .  دناسریم و  هیارد  لاجر و  ملع  دعاوقب  ار  رتکد  لهج  طقف  نآ 
تیاور ود  یکی  رطاخ  هب  هکنیا  تسین و  مکح  نب  ماشه  تمصع  هب  لئاق  ملاع  رد  يا  هعیـش  چیه  تسا و  هدومن  حالـصا  ارنآ  مالـسلا  هیلع 

زارخلا و دمحم  نب  میهاربا  زا  و  رتکد «  تسا .  ساسا  یب  اجب و  ان  رایـسب  يراک  تسا  هتـشاد  يا  هدـیقع  هچ  ماشه  هک  دوش  مکح  فیعض 
دمحم ترضح  دیوگیم  هک  یتیاور  هراب  رد  مدیسرپ :  مدیسر و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  :" دنتفگ هک  تسا  تیاور  نسحلا  نب  دمحم 

هچ هدوب  شرمک  رد  شیاهاپ  هرصخ ) یف  هالجر   ) هک تسا  هدید  هلاس  یـس  باداش و  یناوج  لکـشب  ار  شراگدرورپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هنإ  ) تسا دمـص " " شا هیقب  تسا و  یلاخ  وت  فان  ات  دنوادخ  دنیوگیم  یمثیم  قاط و  ناطیـش  ملاس و  نب  ماشه   " هک میتفگو  دییامرفیم ؟ 
رد هدـش  فیرحت  تراوت  رد  تسا  دوهی  هدـیقع  ًاـقیقد  نیا  راونالا 4/40  راحب  یفاک 1/101  لوصا  دمـص " ) یقابلاو  ةرـسلا  یلإ  فوجأ !

طـسوت هک  تسا  تیدوهی  دـیاقع  نیا  سپ   " دراد .  گرزب  تماخـض  هک  تسا  یناسنا  زا  ترابع  دـنوادخ   " هک تسا  هدـمآ  نیوکت  رفِس 
هب رگا  تسا ،  هدرک  هنخر  عیـشت  هب   ، تماما باتک  فلؤم  یمثیم  لیعامـسا  نب  یلع  قاـط و  ناطیـش  ملاـس و  نب  ماـشه  مکح و  نب  ماـشه 

الوا هدنـسیون :  دراد . » !  رارق  سأر  رد  فرحنم  دارفا  هنوگنیا  تایاور  هک  مینیب  یم  مینک  تقد  هناـگ  تشه  حاحـص  هژیوب  اـم  ربتعم  بتک 
یمود لـمهم و  یلوا  هک  تسا  نسح  نب  نیـسح  حـلاص و  نب  رکب  زازخ و  دـمحم  نب  میهاربا  نآ  ناـیاور  زا  نوچ  تسا  فیعـض  ثیدـح 

ار تهج  نیا  هلاس  ای 200  يامن 90  دـهتجم  هک  تسا  بجعت  ياج  و  تسا ،  هدـشن  هدرب  وا  زا  یمـسا  هیلاـجر  بتک  رد  یموس  فیعض و 
تسا طلغ  تسا ) هدرک  هنخر   .... دیاقع نیا   ) هک رتکد  نخس  نیا  سپ  دنتـسین  دقتعم  هدیقع  نیا  هب  نایعیـش  نوچ  ایناث  تسا .  هدشن  هجوتم 
نکمم هنوگچ  سپ  دننکیم  یفن  ار  تیمـسج  نوچ  دنکیم  یفن  ترخآ  ایند و  رد  ار  دـنوادخ  ندـید  تیؤر و  هک  یبهذـم  اهنت  عیـشت  اریز 

زا يرـسرس  یـسررب  کی  هعیـش  بتک  صحفت  زا  لبق  ارچ  رتکد  اثلاث  دشاب . ؟  هدرک  هنخر  بهذم  نیا  دـیاقع  رد  میـسجت  هب  هدـیقع  تسا 
لقن سابع  نبا  لیفط و  ما  زا  تنس  لها  ظافح  تسا . ؟  هدش  مدرم  يانیب  دوخ و  روک  فورعم  لوقب  تسا و  هدرکن  شدوخ  بهذم  بتک 
لماک ندب  ياراد  ضرعو  لوط  ثیح  زا  هک  دید  باوخ  یناوج  تروصب  ار  دوخ  راگدورپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دننکیم 

 : " دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد  دوب .  شرمک  رد  شیاهاپ  دایز و  دعجم و  شرس  يوم  دوب و 
ثیدح 6886 دیحوتلا  باتک  حیحـص ،  رد  يراخب  " تشاد .  شود  رب  يا  هبج  هک  مدـید  گنر  يا  هوهق  يرتش  رب  ینم  رد  ار  مراگدرورپ 
رد ار  دوخ  يادخ  ام  ایآ  هک  میدرک  ضرع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رـضحم  تفگ " :  هک  دنکیم  لقن  يردخ  دیعـس  وبا  زا 
هللا لوسر  ای  هن  میتفگ :  دـینک ؟  یم  فالتخا  مهاب  دـشاب  فاص  نامـسآ  یتقو  هام  باتفآ و  ندـید  رد  ایآ  دومرف :  مینیب ؟  یم  تمایق  زور 

فالتخا دیـشروخ  هام و  رادید  رد  هکیروطنامه  تمایق  زور  رد  ناتراگدرورپ  رادید  رد  درک  دیهاوخن  فالتخا  هک  یتسردب  سپ  دومرف : 
ناتـسرپ ادخ  دنوشیم ،  منهج  لخاد  حیـسم  ریزع و  تدابع  رطاخب  اراصن  دوهی و  هکنآ  زا  دعب  هک ) تسا  هدمآ  ثیدـح  همادا  رد   ) دـیرادن

يدانم هک  میدینش  دنیوگیم :  دیا ؟  هدرک  فقوت  ارچ  دوش  یم  هتفگ  نانآ  هب  سپ  دننام ،  یم  یقاب  رشحم  يارحـص  رد  دب  بوخ و  زا  معا 
هک تروص  نآ  زا  ریغ  یتروص  هب  دـیآ  یم  دـنوادخ  سپ  میتسه ،  دوخ  يادـخ  رظتنم  اـم  دوش و  قحلم  دوخ  دوبعم  هب  یموق  ره  درک  ادـن 

ملکت ادخ  اب  یک  چیه  سپ  یتسه ؟  ام  راگدرورپ  وت  دنیوگیم :  متـسه !!  امـش  راگدرورپ  نم  دیوگیم :  دندوب و  هدـید  لوا  راب  ار  وا  اهنآ 
قاس دنیوگیم :  دیـسانشب ؟  ار  وا  نآ  ببـسب  هک  تسه  يا  هناشن  تمالع و  ادخ  امـش و  نیب  ایآ  دسرپ :  یم  دنوادخ  ءایبنا و  رگم  دـنکیمن 
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مکح ارچ  هک  دوشیم  لاؤس  رتکد  زا   " دـننکیم .  هدجـس  ار  وا  نینمؤم  مامت  دـنکیم و  هنهرب  ار  شقاس  دـنوادخ  سپ  تسا ،  تمـالع  ادـخ 
اعبار تسا . ؟  هدـش  دراو  بهاذـم  رگید  ربتعم  یئاور  بتک  رد  اهنآ  لامع  ببـسب  هک  تسا  دوهی  طسوت  هدـش  هتخاـس  تاـیاور  نیا  درکن 
اهنآ هب  دنتـشادن  يرابتعا  زین  دنـس  رظن  زا  هکنیا  اـب  درک و  لـقن  دوب  مکحلا  نب  ماـشه  مذ  رب  هک  ار  یتاـیاور  طـقف  رتکد  یباـسح  هچ  يور 

 ، تسا هدـش  لقن  یـشک  لاجر  نامه  رد  دـنراد و  حیحـص  دانـسا  تسا و  مکحلا  نب  ماشه  حدـم  رد  هک  ار  یتایاور  اـما  دومن ،  لالدتـسا 
هفئاط ود  نیب  رگا  هک  تسنادیمن  هلاس  ای 200  يامن 90  دهتجم  ایآ  اسماخ  درکن . ؟  لقن  مه  ار  تایاور  نآ  زا  یکی  یتح  هتفرگ و  هدیدان 
فرط رب   ، تشاد حـیجرت  فرطکی  رگا  تسا و  طقاست  مکح  اجنآ  دنـشاب  يواسم  تهجره  زا  مه  ودره  دوش و  عقاو  ضراـعت  تاـیاور  زا 
یمک ای  تیاور  دودـح 200  رد  اعمج  یمثیم  لیعامـسا  نب  یلع  قاط و  نمؤم  مکحلا و  نب  ماـشه  تاـیاور  اـسداس  دوشیم .  مدـقم  رگید 

هداوناخ زا  هرارز  دیامرفیم " : یسوط  خیـش  نیعا } نب  ةارز   : » } رتکد دریگب . ؟  رارق  سأر  رد  دناوت  یم  هنوگچ  سپ  تسا ،  نآ  زا  رتشیب 
 « دوب نابیـش  ینب  زا  يدرم  تمدخ  رد  یمور  یمالغ  شردپ  دوب ، ینارـصن  بهار  کی  هک  تسا  نسنـس  شگرزبردپ  تسا ،  ینارـصن  يا 

شا هینک  هبردـبع و  شمـسا  نیعا  نب  ةرارز  تـسا "  نـینچ  نـیا  یـسوط  خیـش  موـحرم  نخـس  هـمجرت  هدنـسیون :  ص/114 . » تسرهفلا 
 ، تـفرگ داـی  ار  نآرق  تـشاد و  نابیـش  ینب  زا  يدرمب  قـلعت  هـک  دوـب  یمور  یمـالغ  نسنـس  نـب  نـیعا   ، تـسا هرارز  شبقل  نسحلاوـبا و 
يا هداوناـخ  زا  هرارز  هک  هتفگن  خیـش  موحرم  سپ  دوب " بهار  مور  دـالب  رد  نسنـس  دـیوگیم ) هک  اـجنآ  اـت   ) دوـمن دازآ  ار  وا  شبحاـص 
شا هداوناخ  رطاخ  هب  ار  یـسک  دشاب  انب  رگا  یهگناو  دش .  دازآ  یمالغ  دیق  زا  میرک  نآرق  نتفرگ  دای  رطاخب  وا  ردپ  هکلب  دوب ،  ینارـصن 
ياه هداوناخ  زا  هثالث  يافلخ  هلمج  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  همه  سپ  داد ،  رارق  تمذم  دروم  ندش  ناملـسم  زا  لبق 

رتکد و ارچ  و  درادـن ؟  دوجو  دـندوب  ینارـصن  اـی  يدوهی  هداوناـخ  زا  هک  یناـسک  هباحـص  نیب  رد  رگم  و  دـندوب ،  تسرپ  تب  كرـشم و 
ینارصن و يدوهی و  ياه  هداوناخ  زا  هکنآ  رطاخب  ارنانآ  تقو  چیه  دنریزپ و  یم  ار  وا  ریغ  يراد و  میمت  رابحالا و  بعک  ثیداحا  شنارای 

نوچ  .... مدیـسرپ دهـشت  هرابرد  قداص  ماما  زا  تفگیم « : هک  تسا  هرارز  ناـمه  نیا  رتکد « :  دـننکیمن .  تمذـم  دـنا  هدوب  تسرپ  تب  اـی 
 « . یـشک ص/142 لاجر  ًادبأ ) َِحلُفی  َنل  ُتُلق  ِِهتَیِحل و  یف  ُتطَرـض   ) دهاوخن راگتـسر  زگره  متفگ  مدـیزوگ و  شـشیر  هب  مدـمآ  نوریب 

اب هک  تسا  یسک  شیر  مدیزوگ ) ششیرب   ) زا دارم  تحص ،  ضرف  رب  ایناث  تسا و  فیعـض  تیاور  الوا  هک  میداد  باوج  البق  هدنـسیون : 
ادخب دیوگیم " :  هرارز  نینچمه  رتکد « :  تسا .  هتفرگ  رارق  ترضحنآ  لباقم  رد  هیـضق  نیا  رد  هدوب و  فلاخم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

رب نادرم  یلسانت  تلآ  بَشَخلا ) یلَع  ِلاجِّرلا  ُروکُذ  تخفتنال   ) منک نایب  ما  هدنیـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هچنآ  همه  رگا  دنگوس 
نادرم دنک  تیاور  رگا  هک  دنا  هتفگ  اقآ  نیا  هب  يا  هدننک  کیرحت  یسنج  لئاسم  ردقنآ  ماما  هللااب  ذوعن  ینعی   " درک دهاوخ  ضوهن  بوچ 

123 یـشک /  لاجر  دننک  ءاضرا  ار  ناشدوخ  هدش  هک  مه  بوچ  يور  رب  رگا  یتح  دش  دنهاوخ  روبجمو  دننک  لرتنک  ار  دوخ  دنناوت  یمن 
« .

2 مالسا یعیبط  دولوم  عیشت 

هدرک ینعم  هک  روطنآ  ار  هرارز  تراـبع  هنرگو  هدـیمهف  یم  بوخ  ار  یبرع  مجرتم  هن  هدوب و  برع  رتـکد  هن  هک  دوشیم  مولعم  هدنـسیون : 
( لاجر  ) هب تسا  هدش  هفاضا  روکذ )  ) هلمج نیا  رد  دنتشون .  یمن  مه  ار  هرخـسم  حیـضوت  نآ  تیاور  لقن  زا  دعب  دندرک و  یمن  ینعم  دنا 

يوق نادرم  ینعی  لاجرلا  روکذ  زا  دارم  دشاب و  یگنادرم  تیلوجر و  فصو  رد  هغلابم  هک  تهج  نآ  زا  فوصوم  رب  تفص  هفاضا  باب  زا 
صاخ يانعم  اجره  رد  تسا و  كرتشم  ظافلا  زا  رکذ )  ) ظفل نوچ  دـشاب  یلـسانت  تلآ  يانعمب  و  رکذ )  ) عمج روکذ )  ) هکنیا هن  مکحم  و 

هب ار  رکذ )  ) مه اجنیا  هن  رگا  دـندوب ،  هدـیدن  ار  نییثنالا ) ظح  لـثم  رکذـلل   ) هکراـبم هیآ  مجرتم  رتکد و  هک  دوب  بوخ  دراد و  ار  شدوخ 
ماما زا  هک  ار  هچنآ  مامت  رگا  هک  دوشیم  نیا  بَشَخلا ) یلَع  ِلاجِّرلا  ُروکُذ  تخفتنال   ) تراـبع زا  دارم  هکلب  دـندرکیم .  ینعم  یلـسانت  تلآ 

نآ اج و  نیا  دنراد و  هگن  ار  رارسا  نآ  دنناوت  یمن  نوچ  دش  دنهاوخ  هتخیوآ  رادب  زین  يوق  نادرم  میوگب ،  ما  هدینش  مالـسلا  هیلع  قداص 
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نادرم درادن و  ینعم  بوچ  رب  تیلوجر  تلآ  ضوهن  یهگناو  درک .  دـهاوخ  مرو  خـفن و  راد  يالاب  رب  نانآ  ياه  ندـب  دـننکیم و  لقن  اج 
رتکد دنشاب .  دلب  ار  بوچ  يور  رب  ندرک  اضرا  هقیرط  شناتـسدمه  رتکد و  هکنیا  رگم  دننک  اضرا  دنناوت  یمن  بوچ  يور  رب  ار  دوخ  مه 

رد وا  هراب  رد  قداص  ماما  اما ،  و  ار ، رقاب  ماـما  دـنک  تمحر  دـنوادخ  تفگیم " : هک  مدنیـش  هرارز  زا  هک  تسا  تیاور  ناکـسم  نبا  زا  : » 
" تسا هدرک  راکـشآ  ار  وا  ياه  ییاوسر  قداـص  ماـما  هک  لـیلد  نیا  هب  تفگ : هتفرگ ؟ یعـضوم  نینچ  هرارز  ارچ  متفگ  مراد ! يزیچ  ملد 

رارق يدـیبع  یـسیع  نب  دـمحم  یبایراف و  دـمحا  نب  لیربج  نآ  نایوار  نیب  رد  هکنآ  رطاخب  تیاور  هدنـسیون :  یشک ص/131 . »  لاجر 
- قداص ماما  اذل  رتکد « :  تسا .  طقاس  طلغ و  یملع  دعاوق  رظن  زا  نآ  هب  لالدتسا  سپ  تسا ،  فعض  هب  موکحم  طقاس و  رابتعا  زا  دراد 
هک تسا  دوجوم  نومضم  نیا  هب  تیاور  ود  الوا  هدنسیون :   " ار . »  هرارز  دنک  تنعل  دنوادخ  ةرارز " ) هللا  نعل  دندومرف ( : مالـسلا - هیلع 

موحرم اب  هدوب  رـصاعم  تیاور  نیا  نایاور  زا  مساقلا  یبا  نب  دـمحم  دـیوگیم " :  لوا  تیاور  دنـس  اب  هطبار  رد  سوواـط  نب  دیـس  موحرم 
يوار نامز  نیب  نوچ  دنکیم و  لقن  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رصاعم  هک  لالحلا  یبا  نب  دایز  زا  تیاور  لاح  نیع  رد  قودص و  خیش 

هطـساو نودب  لالحلا  یبا  نب  دایز  زا  ار  تیاور  وا  هک  درادـن  ناکما  تسا ،  هلـصاف  لاس  زا 200  شیب  مساقلا  یبا  نب  دـمحم  نامز  لوا و 
زین نعل  رب  لمتـشم  مود  تیاور  اـما  " تسا .  فیعـض  لاـسرا و  هب  موکحم  تیاور  سپ  میـسانش  یمن  ار  هطـساو  نوچ  دـشاب و  هدرک  لـقن 

ضرف رب  ایناث  تسا .  فـالتخا  وا  تقاـثو  رد  زاـب  دـشاب  مه  ینیطقی  رگا  یتح  تسنآ و  ناـیوار  زا  یـسیع  نب  دـمحم  اریز  تسا ،  فیعض 
دوش یمن  هتـساک  اهنآ  تلالج  نأش و  زا  يزیچ  مالـسلا ،  مهیلع  همئا  صاخ  باحـصا  زا  وا  ریغ  ای  هرارز  هراب  رد  تایاور  هنوگنیا  رودـص 
تقو تموکح  رارشا و  رش  زا  نانآ  تظافح  ثیداحا  نیا  رودص  رد  هدمع  تهج  ضراعت ،  رثا  رد  طوقس  نتـشاد و  ضراعم  نمـض  اریز 

هنوگنیا نایب  اب  مالـسلا  مهیلع  همئا  دـنربب ،  نیب  زا  نکمم  قیرط  ره  هب  ار  تیبلها  صاخ  ناتـسود  اـت  دـندوب  دـصرتم  هشیمه  هک  تسا  هدوب 
هب دنتـسین و  ناماما  ناتـسود  زا  اهنیا  هک  دـندرک  یم  رکف  مه  نانمـشد  دـندادیم و  ناشن  نانآ  زا  رهاظ  هب  ار  دوخ  راجزنا  رفنت و  تاـیاور ، 
 : " دومرف نمب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  لقن  هرارز  نب  هللادبع  زا  یـشک  موحرم  اذل  دندنام .  یم  ظوفحم  رطخ  زا  ظاحل  نیمه 

کیدزن امب  هک  سکره  هب  ام  نانمشد  اریز  منک  ظفح  ارت  ناج  مهاوخ  یم  میوگیم ،  دب  ارت  نم  یهاگ  رگا  وگب  ناسرب و  مالـس  ار  تردپ 
لآ مراودیما  دشابن  رتشیب  مه  باقشب  کی  هزادنا  هب  خزود  رگا  اراگدرورپ  : " دندومرف و  رتکد « :   " دننکیم .  دراو  بیـسآ  همدص و  دشاب 

دشابیم ینامرک  رحب  نب  دمحم  نسحلاوبا  تیاور  نایوار  زا  هدنـسیون :  یشک ص/133 . »  لاجر  دهد " ياج  دوخ  رد  ار  نسنـس  نب  نیعا 
 . تسا طلغ  نآ  هب  لالدتـسا  درادن و  رابتعا  سپ   ، تسا هدش  مه  ولغ  هب  تمذـم  هیلاجر  بتک  زا  یـضعب  رد  قیثوت ،  نتـشادن  رب  هوالع  هک 

دهاوخن هرارز  دندومرف " : نینچمه  دنک " تنعل  ار  هرارز  دیُرب و  دـنوادخ  ( " ةرارز هللا  نعل  ادـیرب ، هللا  نعل  دـندومرف ( : نینچمه  رتکد « : 
شباتک رد  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  زا  نیعا  نب  هرارز  مسق  ادخب  دندومرف " : نینچمه  داب " وا  رب  ادخ  تنعل  نادرگرسرگم ،  درم 

یم دـنا  هدرک  هک  يراک  هنوگره  هب  و  ( "23: ناقرفلا () ًارُوْثنَم ًءاَبَه  ُهاَْنلَعَجَف  ٍلَمَع  ْنِم  اُولِمَع  اَـم  َیلِإ  اَْنمِدَـقَو  تسا ( :  هدرک  فیـصوت  نینچ 
لیربج رطاخب  مود  یسیع و  نب  دمحم  رطاخب  لوا  تیاور  هدنسیون :  یشک ص/126 . »  لاجر  مینادرگ "  یم  چوپ  چیه و  ارنآ  میزادرپ و 
تسین تیاور  هسره  هب  لالدتسا  ناکما  هدوبن و  دامتعا  لباق  دنرادن  یقیثوت  هک  دمحا  نب  لیربج  لاسرا و  رطاخب  موس  یبایراف و  دمحا  نب 

اهنآ زا  سپـس  دوشیم و  هداد  تناما  اهنآ  هب  ناـمیا  هک  تسا  یناـسک  زا  هرارز  دـندومرف " : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  نینچ  مه  رتکد « :  . 
یـشک لاجر  تسا » اهنآ  زا  نیعا  نبا  هرارز  هک  دـینادب  دوشیم ، هتفگ  نوراعملا )  " ناراد (  تناما  " اهنآ هب  تماـیق  زور  رد  ددرگیم ، بلس 
نینچه رتکد « :  تسا .  طلغ  نآ  هب  لالدتسا  درادن و  یقیثوت  هک  تسا  دادح  نب  یلع  نب  دمحم  تیاور  نایوار  زا  هدنـسیون :  ص/414 . » 

هلب دـندومرف  هرارز ؟  دیـسرپ : بجعت  اب  یـسک  دـینکن ، تکرـش  شا  هزانج  رد  دُرم  رگا  دیـسرپن ،  ار  شلاح  دـش  ضیرم  رگا  دـندومرف " :
دنوادخ تسا ) نایحیـسم  هدیقع  ۀـثالَث  ُثلاث  تسات (  هس  زا  یکی  دـنوادخ  تسا  هتفگ  هک  یـسک  تسا ، رتدـب  يراصن  دوهی و  زا  هرارز ، 

هس زا  ار  یتالمج  اجنیا  رتکد  هدنسیون :  یـشک ص/138 . »  لاجر  درک " کش  نم  تماما  رد  هرارز  دندومرفو : ار ،  هرارز  دنک  نوگنرس 
تخـس و نب  فسوی  دوجو  رطاخب  مود  تیاور  لاـسرا و  تهج  هب  لوا  تیاور  تسا ،  هدرک  لـقن  هدرک و  مهرـس  دنـسلا  فیعـض  تیاور 
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تایاور نیا  دانـسا  رد  هک  یئاتربع  لاله  نب  دمحا  ریرـض و  یحیوبا  یـسوم و  نب  یلع  نب  نسح  رطاخب  موس  تیاور  روهمج و  نب  دمحم 
زا ییاهـشخب  جرد  زا  دعب  هک  منادیمن  هدنب  الاح  رتکد « :  دنرادن .  ار  لالدتـسا  شزرا  یملع  رظن  زا  طقاس و  رابتعا  هجرد  زا  دـنراد ،  رارق 

ار شتاـیاور  دـیناوتیم  ثیدـح  بتک  یماـمت  رد  هک  اـم  ثیدـح  يوار  نیرتـگرزب  دـیاش  گرزب و  يوار  نیعا  نب  هرارز  ییـالط  یگدـنز 
میدقت مالسا  يارب  دهاوخ  یم  هچ  یصخش  نینچ  تسا ! راوشد  میارب  مه  ندیـشک  ملق  یگدنمرـش  زا  دینک  رواب  منک !؟ هچ  دینک  هظحالم 
یتایاور دندش ،  هجوتم  یمارگ  ناگدنناوخ  هدنـسیون :  دریگب . » !؟ رارق  نید  دناوت  یم  هنوگچ  دنک  یم  لقن  ثیدـح  مانب  وا  هچنآ  دـنک و 

هلاس ای 200  دهتجم 90  یهگناو  دندوب .  طقاس  رابتعا  زا  فیعض و  دنس  ثیح  زا  همه  درک  لقن  هیلع  هللا  ناوضر  هرارز  مذ  رد  رتکد  هک  ار 
تلالد تایاور  طقف  وا  رتمهم  همه  زا  دنک و  هچ  دندوب  ضراعتم  تایاور  هکیئاج  رد  دنادب  هک  تسا  هتـسناد  یمن  ار  ضراعت  دـعاوق  زونه 

نیمه هب  تسا و  هدیدن  دنتـسه ،  حیحـص  زین  دنـس  رظن  زا  دننکیم و  شیاتـس  ار  وا  هک  یتایاور  اما  تسا  هدـید  ار  هرارز  تمذـم  رب  هدـننک 
موحرم هک  ار  تایاور  نآ  زا  یکی  دش .  دـهاوخ  راکـشآ  وا  ياهغورد  يزور  هک  هتـسنادیم  نوچ  تسا  هدرک  یگدنمرـش  ساسحا  تهج 

دیرب هب  هدب  تراشب  دومرف " :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ  هک  تسا  جارد  نب  لیمج  هحیحـص  دنک ،  یم  لقن  زین  یـشک 
ناگدـیزگرب و ابجن و  دنتـسه و  تشهب  لها  انئمطم  هک  هرارز  ملـسم و  نب  دـمحم  يدارم و  يرتخب  نب  ثیل  ریـصبوبا  یلجع و  هیواـعم  نب 

دنکیم تیافک  تیاور  نیمه  هرارز  لضف  رد   " تفریم .  نیب  زا  توبن  راثآ  دندوبن  اهنیا  رگا  دنـشابیم و  وا  مارح  لالح و  رب  دنوادخ  يانما 
شبارـضا وا و  حدـم  شیاتـس و  رد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  يرگید  یتایاور  هب  دـسر  هچ  ات  میربیم  یپ  وا  ماقم  ولع  نأشتلالجب و  ام  و 

ماما هب  هک  تسا  ریـصبوبا  نامه  نیا  يدارم } ریـصبوبا   : » } رتکد تسا .  هدـیدن  ار  اـهنآ  مشچ  کـی  رتکد  هنافـسأتم  تسا و  هدـش  رداـص 
:" دـندومرف ماـما  دراد ؟ یمکح  هچ  دـنک  جاودزا  يراد  رهوـش  نزاـب  يدرم  رگا  دیـسرپ  يزور  درک  نیهوـت  مالـسلا  هـیلع  مظاـک  یـسوم 

زونه نامتـسود  دوشیم  مولعم  هک  يروط  تفگ " :  نانک  ءازهتـسا  ریـصبوبا  تسین "  یبیع  دـنادن  يزیچ  یـسک  رگا  هتبلا  دوشیم  راـسگنس 
دمحا و نب  دمحم  دمحم و  نب  یلع  نآ  دنـس  رد  اریز  تسا  فیعـض  تیاور  هدنـسیون :  یـشک ص/154 . »  لاجر  هدشن " ! لماک  شملع 
اب ار  رگید  تیاور  ود  یئوخ  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  شیامرف  هب  انب  هتبلا  دـنرادن ،  یقیثوت  مادـک  چـیه  هک  دـنراد  رارق  نسحلا  نب  دـمحم 

نبا يزور  رتـکد « :  يدارم .  ثیل  هن  تسا  مساـق  نب  یحی  تیاور  ودـنآ  رد  ریـصبوبا  زا  دارم  هـک  دـنکیم  لـقن  خیـش  موـحرم  ربـتعم  دـنس 
 ( مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ) امش تسود  رگا  تفگ " : ریصبوبا  دندرکیم  وگتفگ  ایند  هرابرد  يرتخبلا ) نبا  ثیل  ) ریصب وبأ  اب  روفعیوبا 

هتفرگ الاب  ار  شیاپ  وا  رانک  رد  یگـس  دـید  ریـصبوبا -  – دـش هجوتم  ناـهگان  داد !! دـهاوخن  يرگید  سک  هب  ار  اـیند  دـنکادیپ  یـسرتسد 
ریـصبوبا شوگ  رد  هک  تسا  هدـمآ  وا  شراذـگب ،  تفگ  روفعیلاوبا  نبا  دـناسرتب  ارنآ  هک  دـش  دـنلب  ناـمثع  نب  داـمح  دـشاشب ، دـهاوخیم 

عمج هب  هقالع  ایند و  تبحم  هب  ار  شترضح  درک و  نیهوت  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  وا  هکنوچ  سپ  یشک ص/154 .  لاجر  دشاشب " !!
نایوار زا  اریز  تسا  فیعض  تیاور  الوا  هدنسیون :  دشاشب . »  ششوگ  رد  هک  داتسرف  یگـس  وا  هیبنت  يارب  دنوادخ  دومن  مهتم  نآ  يروآ 

یـسوواط ریرحت  هیـشاح  رد  ملاعم  بحاص  ایناث  تسا .  لوهجم  هک  تسا  دمحا  نب  دـمحم  درادـن و  یقیثوت  هک  تسا  دـمحا  نب  یلع  نآ 
( مکبحاص  ) هملک تیاور  رد  اثلاث  يدارم .  يرتخب  نب  ثیل  هن  دـشاب  مساق  نب  یحی  تیاور  نیا  رد  ریـصبوبا  زا  دارم  هک  تسا  هداد  لامتحا 

دیاب دوبیم  ترـضحنآ  دارم  رگا  هکلب  دشاب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دارم  هک  تسین  مولعم  تسا و  هدمآ  امـش ) تسود   ) مجرتم ریبعت  هب  ای 
 . تسا هدوب  طابترا  رد  هدنیوگ  نیبطاخم  اب  هک  هدوب  یصخش  دارم  هک  دوریم  لامتحا  سپ  ام ،  يالوم  دیـس و  ینعی  انبحاص )  ) دشیم هتفگ 

هداد دورو  هزاجا  شیارب  هکنیا  ات  دوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هزاورد  مد  ریـصبوبا  تفگ " : هک  هدـش  لقن  بان  دامح  زا  رتکد « : 
دیشاش ریصبوبا  هرهچرب  دمآ و  یگس  انثا  نیا  رد  دادیم ، هزاجا  ام  هب  امتح  میتشادیم  يُرپ  تسد  مه  ام  رگا  تفگ  دیسریمن  هزاجا  اّما  دوش ،

! " دیـشاش تا  هرهچرب  هک  دوب  یگـس  نیا  تفگ  دوب  هتـسشن  وا  اـب  هک  یـسک  تسیچ ؟  نیا  فٌا  فٌا  تفگ :  دوباـنیبان ) هک  ریـصبوبا (  !!، 
دنراد و رارق  دنتسه  افعض  زا  هک  وا  ریغ  یبایراف و  دمحا  نب  لیربج  نوچ  يدارفا  تیاور  دنس  رد  الوا  هدنسیون :  یشک ص/155 . »  لاجر 

یعدـم زا  تسا  بجعت  ياج  يرتخب و  ثیل  ریـصبوبا  هن  هدوب و  انیبان  وا  هک  اریز  تسا  مساق  نب  یحی  تیاور  نیا  رد  ریـصبوبا  زا  دارم  ایناث 
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هیلع شدوخ  هکنانچ  دوب  یتسپ  درم  زین  یقالخا  رظن  زا  ریصبوبا  رتکد « :  تسا .  هتسناد  یمن  ار  هتکن  نیا  زونه  هک  هلاس  ای 200  داهتجا 90 
مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  تمدـخ  وا  مدرک ،  یبسانمان  یخوش  وا  اب  يزور  مدادـیم ،  نآرق  سرد  ار  ینز  دـیوگیم " : دـهدیم و  یهاوگ  دوخ 

زا ار  ما  هرهچ  مدرک و  روطنیا  متفگ  مدرک و  هراشا  متـسداب  یتفگ ؟ هچ  نز  هب  ریـصبوبا  دـندومرف " : ماـما  درک ،  تیاکـش  نم  زا  هدـمآ و 
رد الوا  هدنـسیون :  لمجم . »  نیا  لیـصفت  ناوخ  دوخوت  یـشک ص/145  لاجر  ینکن " رارکت  هراب  ود  دندومرف : ماما  مدیـشوپ ،  تلاجخ 

تـساهنآ مادک  اجنیا  هک  تسین  مولعم  دراد و  دوجو  مان  نیا  هب  رفن  دنچ  تسا و  كرتشم  ياهمان  زا  هک  دراد  دوجو  يدیبع  تیاور ،  دنس 
رتکد تسا و  هدشن  هتفگ  ینخس  وا  تیاکش  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  شیپ  نز  نآ  ندمآ  زا  تیاور  رد  ایناث  تسا .  فیعـض  تیاور  سپ  ، 
اثلاث دـنا .  هدـش  هجوتم  تماما  تردـق  اب  تیاور ) تحـص  ضرفرب   ) مالـسلا هیلع  ماما  هکلب  تسا  هدومن  هفاـضا  دوخ  شیپ  زا  ار  هلمج  نیا 
مارح حازم  نآ  الـصا  دـیاش  اعبار  دـیامرف .  نایب  ار  تمرح  اـت  هدومرف  عنم  ار  وا  ماـما  هدوبن و  حازم  عون  نآ  تمرح  هجوتم  ریـصبوبا  دـیاش 

لامتحا همه  نیا  اب  و  دـشکن ،  مارح  هب  هورکم  زا  گرزب و  حازم  هب  کچوک  حازم  زا  راـک  اـت  هدومرف  عنم  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هدوبن و 
شندش رتسب  مه  رطاخب  ار  دیلو  نب  دلاخ  هک  شنارکف  مه  رتکد و  زا  تسا  بجعت  یهگناو  دوشیم .  لطاب  صاخ  تهج  کی  هب  لالدتـسا 

تاطابنتسا زا  ار  وا  يانز  دنهدیمن و  رارق  تمذم  تمالم و  دروم  تسا  هدیناسر  لتقب  ار  وا  رهوش  هک  یبش  رد  مهنآ  هریون  نب  کلام  نز  اب 
اما دننادیم ،  ءادتها  ببـس  ار  وا  هب  ءادتقا  عابتالا و  بجاو  ار  شتنـس  دنریزپ ،  یم  یلکـشم  چیه  نودب  ار  شتایاور  دننادیم و  وا  يداهتجا 
یم ناگناگیب  يذوفن  لماوع  ءزج  هدومن و  موکحم  ار  ریـصبوبا  دراد ،  یخوش  کـی  زا  تیاـکح  هک  دنـسلا  فیعـض  تیاور  کـی  رطاـخب 
هراب رد  نسح  نب  یلع  زا  تفگ " :  هک  هدـش  لـقن  دوعـسم  نب  دـمحم  زا  دوب  طـلخم  زین  ثیدـح  تیاور  رد  ریـصبوبا  رتکد « :  دـنرامش . 
دوب انیبان  ناـمز  ناـمهرد  دوب و  دـسا  ینب  هدـش  دازآ  مـالغ  تشاد و  ترهـش  دـمحموبا  هب  نیا  زا  لـبق  ریـصبوبا  دومرف : مدیـسرپ  ریـصبوبا 
 « . 145  / یـشک لاجر  تسا "  هدوب   " طـلخم اـما "  هدـشن  مهتم  تقو  چـیه  هن  ولغ " " دومرف هدـش ؟ مهتم  مه  ولغ "  " هب اـیآ  هک  مدیـسرپ  ،

زا هک  ار  يدارم  ریـصبوبا  هداد و  بیرف  ار  هدـنناوخ  دـناوتب  ات  دـنکیمن  لقن  ار  تیاور  لوا  دـیئامرف ،  هظحـالم  ار  رتکد  تناـیخ  هدنـسیون : 
نسح نب  یلع  زا  تفگ  دوعسم  نب  دمحم  تسا " :  نینچ  نیا  تیاور  لوا  دنک .  ماندب  مهتم و  تسا  مالـسلا  مهیلع  همئا  باحـصا  يالجا 

يدارم ثیل  شمسا  ثحب  دروم  ریصبوبا  هکیلاح  رد  تسا ...........  مساق  نب  یحی  وا  مسا  تفگ :  مدرک  لاؤس  ریصبوبا  اب  هطبار  رد  لاضف 
نیا هک  يداـیز  ثیداـحا  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  لـمأت  ياـج  ـالاح  رتکد « :  يدارم .  ثیل  هن  تسا  مساـق  نب  یحی  هدوب  اـنیبان  هکنآ  تسا و 
هدرک لخاد  نید  رد  تایاور ! تسد  نآ  زا  بیاجع و  ردقچ  هک  دیمهف  داد و  صیخشت  دیاب  هنوگچ  دنا  هدرک  تیاور  اهنیا  لاثما  نایاقآ و 

هک ام  زوسلد  ققحم و  نادنمشناد  ءاملع و  هکنآ  دیما  هب  دهدب ، دیاب  لقتسم  یقیقحت  باتک  دنچ  ار  شباوج  هک  تسا  یلاؤس  نیا  دنـشاب ؟
فیعض یتقو  هدنسیون  تسین . »  رتشیب  نیققحم  دادعت  زا  اما  تسا  دایز  هاگ  یلاخ  هتبلا  دننکرپ  زین  ار  هاگ  یلاخ  نیا  دنتـسین  مک  هللا  دمحب 

مه رگید  نیققحم  رگا  تسا و  لطاب  رثا و  یب  وا  ياهیئوگ  هوای  همه  رگید  میدومن  تباث  درک  لالدتسا  اهنآ  هب  رتکد  هک  ار  یتایاور  ندوب 
دروم ضراعم  هب  یلتبم  فیعـض و  تایاور  هک  تسنیا  قیقحت  رگا  روفاک "  یگنز  ماـن  دـنهن  سکع  رب  تفگ " :  دـیاب  هک  دنـشاب  وا  لـثم 
. ؟  تشاذگ مان  هچ  دیاب  ار  قیقحت  دض  سپ  دوشن  هتشاذگ  قرف  يدارم  ثیل  ریصبوبا  مساق و  نب  یحی  ریصبوبا  نیب  دریگ و  رارق  لالدتسا 

تسا هدروخن  تسد  زگره  هعیش  یئاور  بتک 

لوا تمسق 

عمج ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  فراعم  هک  دنتـسه  هدوب و  یناگرزب  یئاور  یملع و  راثآ  ظـفاح  خـیرات  لوط  رد  هعیـش  ياـملع  نیققحم و 
ناگدنسیون طسوت  هکروطنامه  هعیش  یبهذم  عجارم  نوتم و  هک  تسا  ظاحل  نیمه  هب  دنا ،  هداد  رارق  نارگید  سرتسد  رد  هدومن و  يروآ 

دیؤم دراد  دوجو  یعیش  ياه  هناخباتک  رد  هک  يددعتم  سیون  تسد  ياه  هخسن  دراد و  رارق  ام  سرتسد  رد  هزورما  تسا  هدش  هتـشون  نآ 
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نیا هتبلا  تساک .  دهاوخن  يزیچ  بتک  نیا  تمیق  ردق و  زا  زگره  وا  لاثما  رتکد و  نوچ  يدارفا  ياه  کیکـشت  نیارب  انب  تساعدـم ،  نیا 
زج یباتک  چیه  اب  هطبار  رد  ار  اعدا  نیا  ملاع  رد  يا  هعیش  چیه  اریز  تسا ،  حیحص  دراد  دوجو  بتک  نآ  رد  هچره  هک  تسین  ینعم  نآ  هب 

تـسد بتک  نآ  رد  هک  دنا  هتـسناوتن  يرگید  ناسک  بتک  نآ  نابحاص  دوخ  زا  دعب  هک  تسنیا  ام  نخـس  يانعم  هکلب  درادن ،  میرک  نآرق 
يدزد  : » } رتـکد دـش .  دـهاوخ  نشور  رتـشیب  یتآ  ياـهثحب  نمـض  رد  بلطم  نیا  دـنیازفیب و  نآ  هب  يزیچ  دوخ  هاوخلد  قباـطم  دـنربب و 

اهنآ دننک ، هنخر  عیشت  رد  نآ  لالخ  زا  دنا  هتسناوت  ناگناگیب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  بیلاسا  تسا  هیـضق  يولهپ  کی  نیا  یگنهرف }
مجح نآ  لالخ  زا  دناوتیم  هدنناوخ  هک  منکیم  رکذ  هنومن  دـنچ  کنیا  دـننک ،  يزابام  عجارم  نیرتگرزب  بتک و  نیرتمهم  اب  دـنا  هتـسناوت 

هتنچ رد  يزیچ  رتکد  هک  میدش  هجوتم  میدید  ار  هیضق  يولهپ  نآ  هک  ام  هدنسیون :  دنزب . »  نیمخت  ار  عیشت  بتکم  هب  راکـشآ  تنایخ  نیا 
ار شرش  اما  هتشاد  ار  مالسلا  مهیلع  تیبلها  بهذم  هب  ندز  هبرض  دصق  دوخ  لثم  رفن  راهچ  کمک  هب  هک  تسا  يداوسیب  مدآ  هکلب  درادن 

دسیون یم  هیضق  يولهپ  نیا  رد  هک  ار  یبلاطم   ، میناسرب تابثا  هب  ار  وا  راتفگ  یتسردان  هکنآ  يارب  تسا و  هدینادرگرب  شدوخ  هب  دنوادخ 
همجرت زا  تمسق  نیا  زا  لبق  مجرتم  انمض  مینکیم .  نشور  ناگمه  رب  دنوادخ  هوق  لوحب و  ار  وا  ياعدا  ندوب  لطاب  هدومن  دقن  یـسررب و 

وا هک  تهج  نآ  هب  دیاش  تسا ،  هدومنن  مه  يا  هراشا  هدرک و  رظن  فرص  تسا  هتشون  دوخ  باتک  یبرع  نتم  رد  رتکد  هک  يدایز  بلاطم 
وا يارب  رتکد  ياهغورد  زا  یـضعب  ندش  تباث  زا  سپ  هک  مجرتم  زا  مینکیم  بجعت  ام  دـنک و  قیدـصت  ار  راتفگ  نآ  یتسرد  هتـسناوتن  زین 

ار نآرق  هیآ  نیا  اـیآ  هتـسناد و  یمن  قساـف  ار  وگغورد  قسف و  ار  غورد  اـیآ  و  تسا ،  هدرک  باـتک  بلاـطم  هیقب  همجرت  هب  مادـقا  روـطچ 
ُْمْتلَعَف اَم  یَلَع  اوُِحبُْـصتَف  ٍۀـَلاَهَِجب  اًمْوَق  اُوبیُِـصت  نَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍأَبَِنب  ٌقِساَف  ْمُکءاَج  نِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی   : ) دـیامرفیم دـنوادخ  هک  دوب  هدـناوخن 

زا یهورگ  هب  ادابم  دـینک ، قیقحت  نآ  هرابرد  دروایب ، امـش  يارب  يربخ  یقـساف  صخـش  رگا  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  َنیِمِداـَن " )
نیرتگرزب یفاک  باتک  هک  مینادیم  همه  یفاک } لوصا  تلزنم   : » } رتکد ! " دیوش .  نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  دیناسرب و  بیـسآ  ینادان  يور 

فیلأت ارنآ  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  یتقو  نوچ  تسا  هدـش  دـییأت  مه  نامز  ماما  فرط  زا  هک  ، تسا عیـشت  بهذـم  رد  لماش  یثیدـح  ردـصم 
همالع یفاک ص/25 .  همدقم  " تسا . یفاک  ام  نایعیـش  يارب  یفاک   ( " انتعیـشل فاک  یفاکلا  دندومرف ( : دش  هضرع  ترـضح  هبو  دـندرک 

يرت مهم  باتک  نآزا  دعب  هک  تسا  هیماما  عجرم  نیرتگرزب  یمالسا و  باتک  نیرتدنمـشزرا  یفاک  دنیامرفیم " : یمق  سابع  خیـش  ققحم 
فینصت یباتک  مالسا  رد  هک  میا  هدینـش  نام  خیاشمو  ءاملع  زا  دیامرفیم " : يدابآرتسا  نیما  دمحم  الوم  تسا "  هدشن  هتـشون  هیماما  يارب 

عماج نیرتگرزب و  زا  یفاک  باتک  هکنیا  رد  هدنـسیون :  باقلالا 3/98 . »  ینکلا و  دشاب " نآ  تسدمه  ای  دـنک  تباقر  یفاک  اب  هک  هدـشن 
ای تسا  هدـش  هضرع  فیرـشلا  هجرف  هللا  لجع  تجح  ترـضح  هب  یفاک  باتک  ایآ  اما  تسین ،  یثحب  دـیآ  یم  باسح  هب  ام  رداـصم  نیرت 
 ، دوشیمن تباث  ام  يارب  تسین و  مولعم  هنوگچ  اجک و  زا  الاح  هتـشاد ،  داقتعا  هنوگنیا  املع  زا  یـضعب  هدش  هتفگ  هکلب  تسین  تباث  ریخ ؟ 

ترابع نیع  اجنیا  مجرتم  هک  دنامن  هتفگان  دش .  یمن  هتشون  اهباتک  رگید  دیاب  هنرگو  هدوبن  یفاک  هعیش  يارب  یفاک  باتک  هکنیا  رب  هوالع 
( ءارماس یف  هبادرـس  یف  رـشع  یناثلا  مامالا  یلع  هضرع  یفاکلا  باتک  ینیلکلا  فلا  امل   : ) دیوگیم وا  تسا ،  هدرکن  همجرت  ار  رتکد  یبرع 

یفاک همدـقم  رد  الوا  هکیلاح  رد  ءارماس "  رد  شبادرـس  رد  مهدزاود  ماما  رب  ارنآ  درک  هضرع  درک  فیلأت  ار  یفاک  باتک  ینیلک  نوچ  " 
یضعب هکلب  تسا  هدوب  ینیلک  دوخ  هدننک  هضرع  هک  دنا  هدرک  اعدا  وا  ریغ  هن  ینیلک و  موحرم  دوخ  هن  ایناث  تسا و  هدشن  هتشون  نینچ  نیا 

هجرف هللا  لجع  نامز  ماما  هک  تسین  دقتعم  املع  ریغ  املع و  زا  معا  يا  هعیش  چیه  اثلاث  تسا و  هدش  هضرع  باتک  هک  هتشاد  داقتعا  املع  زا 
هدوبن هعیش  رتکد  هک  دناسر  یم  زین  هتکن  نیا  دشاب و  هدش  هضرع  ناشیا  هب  باتک  اجنآ  رد  ات  دنشاب  ءارماس  رد  بادرس  رد  نکاس  فیرشلا 

یمق ثدحم  ناونعب  وا  زا  تهج  نیمه  هب  تسا و  ثدحم  یمق  سابع  خیش  موحرم  نمـض  رد  تسا .  هتـشادن  یهاگآ  نایعیـش  دیاقع  هب  و 
 : رتکد دشابیم .  هیملع  ياه  هزوح  رد  موسرم  تاحالطصا  هب  رتکد  یئانـشآ  ان  رب  رگید  لیلد  دوخ  نیا  هک  ققحم  همالع  هن  دوشیم  هدرب  مان 

همـالع دـیئامرف : هظحـالم  دراد  یفاـک  هک  يا  هداـعلا  قوف  تلزنم  نأـش و  عیفر و  تناـکم  نیا  هب  هجوت  اـب  ـالاح  دوشیم }! قاـچ  یفاـک  » }
زا یـشخب  اـیآ  هک  دراد ، دوجو  رظن  فـالتخا  دریگیم  رب  رد  ار  باوبا  زا  يا  هعومجم  هک  هضور  باـتک  هراـب  رد  دـیامرفیم " : يراـسناوخ 

ع)  ) تیب لها  بهذم  زا  www.Ghaemiyeh.comعافد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


 « . تانجلا 6/118 تاضور  تسا "  هدش  هفاضا  نآ  هب  اهدعب  هکنیا  ای  هدیدرگ  فیلأت  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  تسدـب  هک  تسا  یفاک  باتک 
ینیلک موحرم  تافیلأت  رد  هدرک و  باسح  یفاک  بتک  ءزج  ار  هضور  باتک  یـسوط  هفئاـطلا  خیـش  یـشاجن و  موحرم  هکنیمه  هدنـسیون : 
تباث ینیلک  موحرم  هب  هضور  باتک  دانـسا  هک  دـنکیم  تیافک  دـنا  هدرک  نایب  ینیلک  موحرم  هب  ات  ار  دوخ  لصتم  دنـس  دـنا و  هدومن  رکذ 

ره هک  تسا  باتک  هاجنپ  یفاک  باتک  دیامرفیم " : يرمق  یفوتم 1076 یلماع  یکرکردیح  دیس  نب  نیسح  دیس  ۀقث  خیـش  رتکد « :  دوش . 
يرمق یفوـتم 460 یـسوط  رفعجوـبا  هک  یلاـح  رد  تانجلا 6/114 .  تاضور  دـسریم " مالـسلا  مهیلع  همئأ  هب  لـصتم  دنـساب  نآ  ثیدـح 

هک باتک  تسیب  دودح  هک  دوشیم  صخشم  ینشور  هب  روکذم  لاوقا  زا   . 161 تسرهفلا ص / تسا »  باتک  یس  یفاک  باتک  : » دیامرفیم
باتک لصا  هب  يرمق  مهدزای  ات  مجنپ  ياهنرق  یط  باتک  لک  دـصرد  لهچ  دودـح  يزیچ  ینعی  دریگیمرب  رد  ار  باـب  نیدـنچ  باـتک  ره 
فذـح ظافلا ،  رییغت  تایاور ،  لیدـبت  لیبق  زا  هدـش  هدروآ  باـتک  رد  هک  تسا  یتارییغت  رگید  رب  هوـالع  نیا  تسا !! هدـش  هدوزفا  یفاـک 

هک یناسکای  یسک  ًاعقاو  ایآ  تسا !؟ هدیناسر  راگزور  نیا  هب  ار  یفاک  یـسک  هچ  الاح  رگید .  ياه  هلمج  ندرک  هفاضاو  اه  هلمج  یـضعب 
نانآ بتکم  تیب و  لها  هب  تمدخ  نیا  دنشاب !؟ مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رادتـسود  هدوب و  یکاپ  ياهناسنا  دنناوتیم  دنا  هدرک  یتنایخ  نینچ 
شاـک تسا !؟ دـیئأت  دروم  موصعم  ترـضح  رظن  زا  یفاـک  مه  نونکا  اـیآ  هک  میـسرپب  میراد  قـح  يرگید  هعیـش  ره  اـی  هدـنب  اـیآ  تسا !؟

رگا هکیلاح  رد  دنکیم ،  فیـصوت  هقث  خیـش  ار  یکرک  نیـسح  دیـس  موحرم  رتکد  - 1 هدنـسیون :  میـسرپب . » ! موصعم  دوخ  زا  میتـسناوتیم 
هب هملک  ودره  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دنیوگیمن  خیش  ار  دیس  یعیش  حالطصا  رد  هک  دنادیم  دشاب  هدرک  یگدنز  یتدم  نایعیش  اب  طقف  یسک 

باتک یس  رب  لمتـشم  یفاک  باتک  تسا " :  هنوگنیا  تسرهف  باتک  رد  یـسوط  هفئاطلا  خیـش  موحرم  ترابع  - 2 دوش .  قالطا  رفن  کـی 
باتک  ، نآرقلا لضف  باتک  اعدـلا ،  باتک  رفکلا ،  نامیالا و  باتک  ۀـجحلا ،  باتک  دـیحوتلا  باتک  ملعلا ،  لضف  لـقعلا و  باـتک  تسا ، 

ریبدتلا قتعلا و  باتک  قالطلا ،  باتک  حاکنلا ،  باتک  جـحلا ،  باتک  موصلا ،  باتک  ةاوکزلا ،  باتک  ةالـصلا ،  باتک   ، ضیحلا ةراهطلا و 
باتک زئانجلا ،  باتک  ماکحالا ،  ایاضقلا و  باتک  تاداهـشلا  باتک  ۀشیعملا ،  باتک  تارافکلا ،  روذـنلا و  نامیألا و  باتک  ۀـبتاکملا ،  و 
باتک لمجتلا ،  يزلا و  باتک  نجاورلا ،  نجاودـلا و  باتک  ۀبرـشالا  ۀـمعطالا و  باتک   ، حـیابذلا دیـصلا و  باـتک   ، تاقدـصلا فوقولا و 

رد الوا  میئوگیم :  نیارب  انب   " باتک .  نیرخا  ۀضورلا ،  باتک  تایدلا و  باتک  دودحلا  باتک  ضئارفلا ،  باتک  ایاصولا ،  باتک  داهجلا ، 
لهچ زا  رتشیب  میربب  مان  ادج  ادج  ار  اهباتک  مامت  میهاوخب  رگا  ایناث  درادن .  دوجو  تسا  هدربمان  خیش  موحرم  هک  بتک  نیا  زا  رتشیب  یفاک 

باـتک و کـی  ار  باـتک  هس  یهاـگ  خیـش  موحرم  نوچ  هدوب ،  تهج  نیا  هب  مه  یکرک  نیـسح  دیـس  موحرم  رظن  دـیاش  دوشیم و  باـتک 
کی ارنآ  خیـش  موحرم  هک  تسا  باتک  هس  ۀـبتاکملا  ریبدـتلا و  قتعلا و  باتک  ـالثم  تسا ،  هدرک  رکذ  باـتک  کـی  ار  باـتک  ود  یهاـگ 

موحرم هک  ار  ۀـقیقعلا ) باتک  ةرـشعلا و  باتک  ) رگید باـتک  ود  خیـش  موحرم  انمـض  دراوم .  یقاـب  رد  نینچ  مه  هدومن و  باـسح  باـتک 
یفاک بتک  ءزج  خیـش  موحرم  هک  ار  تاقدـصلا ) فوقو و   ) باتک ود  تسا و  هدربن  ماـن  تسرهف  رد  دربیم  ماـن  یفاـک  بتک  ءزج  یـشاجن 

جنپ لهچ و  هب  نآ  دادـعت  میـسیونب  ادـج  ادـج  روطب  ار  بتک  نیا  همه  رگا  هصالخ  و  تسین ،  دوجوم  یفاک  رد  رـضاح  لاح  رد  دـنادیم ، 
هدشن هدوزفا  نآ  هب  یفاک  باتک  دـص  رد  لهچ  سپ  - 3 دنکیم .  اعدا  یکرک  موحرم  هک  تسا  يدادـعت  نامه  ابیرقت  هک  دـسر  یم  باتک 
هفاضا ظافلا و  رییغت  لیبق  زا  رتکد  تالاکـشا  ریاـس  - 4 سب .  تسا و  ندرک  باـسح  وحن  رد  فـالتخا  تسا و  هدوب  دوـجوم  لوا  زا  هکلب 

رب هوالع  درادن  یئالقع  یملع و  شزرا  لیلد  هنیب و  نودب  یعدم  نخس  تسا و  لیلد  نودب  يواعد  همه  هریغ ،  تارابع و  زا  یضعب  ندش 
-5 دننکیم .  لقن  ددعتم  قرط  فلتخم و  ظافلا  اب  ار  یثیدح  یهاگ  هک  تسا  موسرم  ینس  هعیـش و  زا  معا  نیثدحم  ظافح و  نیب  رد  هکنیا 

دنا هدناوخ   ، دنناد یم  نآرق  زا  دعب  باتک  نیرت  حیحص  ارنآ  هک  يراخب  حیحص  اب  هطبار  رد  ار  بلطم  نیا  شناتـسد  مه  رتکد و  ياقآ  ایآ 
ماش رد  مدینـش و  هرـصب  رد  هک  ار  یثیدـح  اسب   : " تفگ نم  هب  يراخب  لیعامـسا  نب  دـمحم  يزور   : " دـیوگیم رفعج  یبا  نب  ردـیُحا   : هک

تـشاد دای  يدوب  هدینـش  هک  ار  یثیدح  مامت  متفگ :  مدرک "  تشاد  دای  رـصم  رد  هدش و  لقن  میارب  ماش  رد  هک  ار  یثیدـح  اسب  متـشون و 
حیحـص رد  دوجوم  ثیداحا  زا  يرایـسب  هک  دـننک  یمن  رکف  شنارایو  رتکد  ایآ  نیارب  انب  " تفگن .  يزیچ  دـش و  تکاـس  يراـخب  يدرک 
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یئالقع رظن  زا  هک  لامتحا  نیا  ندمآ  اب  هرخالاب  دشاب و  هدرک  رییغت  زین  ینعم  هجیتن  رد  هدرک و  رییغت  یظافلا  دیاش  دـشاب و  صقان  يراخب 
، منیک یـسررب  ار  يرگید  هنومن  مییایب  تسا }؟! رت  قاچ  مادـک   : » } رتکد دـشابن . ؟  حیحـص  يراخب  ثیداـحا  هب  لالدتـسا  تسین ،  دـیعب 

راذـگناینب یـسوط  خیـش  زا  ماکحالا " بیذـهت  تسا " هعبرأ  حاحـص  زا  رگید  یکی  تساراد و  ار  هبترم  نیرتالاب  یفاک  زا  دـعب  هک  یباتک 
دونودصناپورازه هدزیـس  دودح  ام  نیقیقحم  ءاملع و  هتفگ  ربانب  تسا  بیذـهت  رد  نونکا  هک  یتایاور  رامـش  فرـشا :  فجن  هیملع  هزوح 

زا شیب  يزیچ  بیذهت  تایاور  دـیامرفیم " : تسا  لوصالا  ةدـع  رد  هک  يروط  باتک  فلؤم  دوخ  هک  یلاح  رد  تسا ، ثیدـح  (13590)
خیـش موحرم  زگره  هدنـسیون :  تسا . » !؟ هدوزفا  نآ  هب  ار  باتک  ثیداحا  لک  زا  شیب  یـسک  هچ  سپ  تسا " ثیدح  ( 5000  ) رازه جنپ 

هدز یمهفن  هب  ار  شدوخ  ای  هدیمهفن  ار  ناشیا  نخس  رتکد  ای  هکلب  تسا  تیاور  زا 5000  شیب  بیذهت  تایاور  هک  تسا  هدومرفن  یسوط 
هدش دراو  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هچنآ  ما  هدروآ  قیقحت  هب  دیوگیم " :  نینچ  نیا  خیـش  موحرم  دـسریم .  رظنب  يوقا  لوا  لامتحا  هک  تسا 

زا رتشیب  يزیچ  ماکحالا  بیذـهت  باتک  رد  راصبتـسا و  مفورعم  باتک  رد  دراد  هقف  هب  صاصتخا  هک  هضراعتم )  ) هفلتخم ثیداحا  زا  تسا 
دوش یم  هجوتم  دناوخب  ترابع  نیا  یـسک  رگا   " ما .  هدـش  روآ  دای  ار  اهنآ  هب  لمع  رد  هفئاط  فالتخا  نآ  رثکا  رد  ثیدـح و  رازه  جـنپ 

ار ثیدح  زا  ددع  نیا  ایناث  دنکیم و  نایب  ار  راصبتـسا ) بیذـهت و   ) ار شباتک  ودره  هکلب  تسین  بیذـهت  باتک  هب  اهنت  خیـش  رظن  الوا  هک 
اب هک  یتایاور  هک  تسنیا  موحرم  نآ  دارم  باتک و  ودره  ثیداحا  همه  هن  دـنکیم  نایب  هضراعتم  ینعی  هفلتخم  تاـیاور  اـب  هطبار  رد  طـقف 
هن تسا ،  ثیدح  رازه  جنپ  زا  شیب  بیذـهت  راصبتـسا و  باتک  ود  رد  رد  ناش  دادـعت  دـننکیم ،  یفن  ار  رگید  مه  دنتـسه و  ضراعتم  مه 
یب یملع  تاحالطـصا  زا  مه  تسا و  ضرغم  مه  نوچ  رتکد  اما  دشاب .  زا 5000  شیب  راصبتـسا  بیذهت و  ای  بیذهت  تایاور  مامت  هکنیا 

لوئـسم  : » } رتکد میراد .  هعبرا  بتک  میرادـن و  هعبرا  حاحـص  ام  نمـض  رد  دوش ،  یمن  هجوتم  دـهدیم  ینعم  هک  روطنآ  ار  تراـبع  ربخ 
رد یناهنپ  ياهتـسد  هک  تفگ  تیعطاقاب  ناوتیم  دراد ، دوجو  بیذـهت  یفاک و  رد  نونکا  هک  یتابیاجع  هب  هجوت  اب  نآرب  هوالع  تسیک }؟

مانب ار  ییاهزیچ  هدش و  يزیگنا  تفگش  ياهتنایخ  نینچ  بکترم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رادتـسود  سابل  رد  مالـسا و  مان  اب  هک  هدوب  راک 
یتابیاجع ام  یئاور  بتک  رگید  بیذـهت و  یفاک و  رد  الوا  هدنـسیون :  تسا . »  رازیب  نآ  زا  مالـسا  هک  هدرک  جرد  ناـمیاهباتک  رد  مالـسا 

ياملع هک  تسیراک  ندرک ،  لمع  حیحص  هب  ندومن و  درط  ار  فیعض  نداد و  صیخشت  فیعض  زا  ار  حیحص  تیاور  ایناث  درادن .  دوجو 
 . دنهدیم ماجنا  مه  نیا  زا  دعب  دنا و  هداد  ماجنا  نورق  راصعا و  لوط  رد  ام  راوگرزب 

مود تمسق 

اهباتک مامت  رد  دوجوم  تایاور  مامت  هک  تسا  هدرکن  اعدا  دشاب  هتشاد  هعماج  رد  يرثا  شلعف  لوق و  هک  هعیـش  ياملع  زا  یملاع  چیه  اثلاث 
 . دوش یمن  هدیمان  حاحص  ای  حیحص  مان  هب  نایعیش  نیب  رد  ياهباتک  ای  یباتک  چیه  ظاحل  نیمه  هب  تسا و  عنام  الب  اهنآ  هب  لمع  حیحص و 

ملـسمو يراخب  حیحـص  رد  نونکا  هک  یتابیاجع  هب  هجوت  اب  هک  نایب  نیا  هب  درک  شناراـی  وا و  دوخ  هجوتم  ناوتیم  ار  رتکد  تراـبع  اـعبار 
مهنع هللا  یـضر  هباحـص  نارادتـسود  سابل  رد  مالـسا و  مان  اب  هک  هدوب  راک  رد  یناهنپ  ياهتـسد  هک  تفگ  تیعطاق  اـب  ناوتیم  دراد  دوجو 
رتکد تسا .  رازیب  نآ  زا  مالسا  هک  تسا  هدرک  جرد  اهباتک  نیا  رد  مالسا  مانب  ار  ياهزیج  هدش و  زیگنا  تفگـش  ياهتنایخ  نینچ  بکترم 

هک ام  ياملع  رگید  تافیلأت  یمامت  ابیرقت  هدش و  هتشون  مجنپ  مراهچ و  ياهنرق  رد  هک  تسا  یگرزب  عجرم  راهچ  زا  اتود  تیعضو  نیا  : » 
هیقب رگا  میا ) هتشادن  یمهم  فیلأت  چیه  مهدزایات  مجنپ  نرق  زا  نوچ   ) دریگیم همشچرس  عجرم  راهچ  نیا  زا  هدش  هتـشون  مهد  نرق  زا  دعب 

حیحص هدنزومآ و  بوخ و  ثیدح  اهرازه  اهدص و  دراد ،  يزیگنا  هنتف  دصق  هکیسک  هدنسیون :  تفای . » !؟ میهاوخ  هچ  مینک  یـسررب  ار 
نیا و خرب  دننکیم ،  درط  تسا و  دنسلا  فیعض  دنیوگیم  هعیش  ياملع  دوخ  هک  ار  يدنسلا  فیعض  ثیدح  دنچ  اهنت  دنیب و  یمن  ار  دنـسلا 

تسا دوجوم  اهباتک  همه  هک  هناتخبشوخ  لیلد و  یب  تسا  ياعدا  دوب ،  دهاوخ  هچ  هباتک ا  رگید  هکنیاو  دنک ،  يزیگنا  هنتف  ات  دشکیم  نآ 
ياـهتیاس قیرط  زا  دـنناوتیم  دنـشاب  هک  اـیند  ياـج  ره  رد  ار  اـهباتک  رتشیب  هک  اـصوصخم  دـننک و  هعجارم  یتـحارب  دـنناوتم  قیقحت  لـها  و 
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رد هعیش  نایارس  ناتساد  دیامرفیم « : ینسح  فورعم  مشاه  دیـس  اذل  -1 هناعاجـش } فارتعا   : » } رتکد دننک .  هعلاطم  زاب و  هعیـش  یتنرتنیا 
لعج مالسلا  مهیلع  همئأ  عفن  هب  یهباشم  نیغورد  ياهناتـساد  دندوب  هدرک  لعج  مالـسلا  مهیلع  همئأ  نانمـشد  هک  ینیغورد  تایاور  لباقم 
دننام ِیثیدح  بتک  رد  دوجوم  تایاور  یـسررب  ثحب و  زا  سپ  دـیامرفیم " : نینچمه  -2 تسا » !! رایسب  دادعت  نیا  هنافـسأتم  هک  دندرک ،

چیه دنتـشاد  لد  هب  هنیک  ناـنآ  زا  و  دـندرکیم ، طارفا  ولغ و  مالـسلا  مهیلع  همئأ  هراـبرد  هک  یناـسک  هک  میباـییم  رد  هریغ  یفاو و  یفاـک و 
" دـنا هدرک  شالت  نانآ  يوربآ  ندرک  بارخ  همئأ و  ثیداـحا  ندرک  دـساف  ياربو  هدـش  لـخاد  نآ  زا  هکنیا  رگم  دـنا  هتـشاذگن  ار  یهار 
حیحص و اهباتک  همه  رد  هک  دنیوگیم  هتفگ و  ار  نخس  نیا  خیرات  لوط  رد  هعیش  ياملع  مامت  هدنـسیون :  تاعوضوملا ص/253-165 . » 

نآ نومضم  قبط  هداد و  صیخشت  ار  حیحص  نآ  اب  هک  دراد  دوجو  ینیناوق  دعاوق و  فیعض  زا  حیحص  نتخانش  يارب  دراد و  دوجو  میقس 
نیغورد و تایاور  تنـس  لها  بتک  رد  رگم  یهگناو  تسین  تیدنـس  راـبتعا و  زا  اـهباتک  طوقـس  ياـنعمب  بلطم  نیا  یلو  دـننکیم  مکح 

باوج املسم  هک  دننادیم ؟  حیحص  دنا  هتشون  هعبرا  بهاذم  ناوریپ  هک  ار  ياهباتک  همه  تنس  لها  ایآ  و  درادن ؟  دوجو  یلعج  ياهناتساد 
طلغ هصق  ای  فیعـض  ثیدح  دـنچ  دوجو  هدـش و  باسح  عجارم  نوتم و  ءزج  یملع  زکارم  رد  اهباتک  نآ  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ،  یفنم 

رد ناتسود  یضعب  دیامرفیم ": هدرک و  فارتعا  رما  نیا  هب  بیذهت  همدقم  رد  زین  یسوط  خیـش  -3 رتکد « :  دـهاکیمن .  نآ  یملع  رابتعا  زا 
هک ییاجات  دراد  دوجو  تایاور  نیب  تافانم  داضت و  توافت و  فالتخا و  ردقنیا  ارچ  هک  دندرک ،  وگتفگ  نم  اب  ام  باحصا  ثیداحا  هراب 

لباقم رد  هکنیا  رگم  درادن  دوجو  یثیدح  چـیه  و  دراد ،  رارق  نآ  اب  داضت  رد  یتیاور  نآ  لباقم  رد  هکنیا  رگم  تسین  یتیاور  چـیه  ابیرقت 
ام بهذـم  رب  نعط  يارب  هلیـسو  نیرتـگرزب  ناوـنع  هب  ارنآ  نیفلاـخم  هک  هدـش  ثعاـب  تاـضقانت  نـیمه  دـنکیم  یفن  ارنآ  يرگید  ثیدـح 

 « . تسا هدنامن  نوصم  تاضقانت  تافیرحت و  زا  ناشیا  باتک  هتشاد ،  یسوط  خیـش  هک  يدیدش  صرح  همهاب  هنافـسأتم  دننک "  لامعتـسا 
ناوریپ هب  دـسر  هچ  ات  دراد ؟  دوجو  مه  دـحاو  بهذـم  رد  یتح  هک  تسیچ  تنـس  لها  ياهقف  نیب  رد  يواـتف  فـالتخا  تلع  هدنـسیون : 

سایق ماکحا  جارختـسا  ياه  هیاـپ  زا  یکی  یفنح  هقف  رد  ارچ  و  دراد ؟  فـالتخا  همهنآ  یفنح  هقف  اـب  یلبنح  هقف  ارچ  و  ددـعتم ،  بهاذـم 
ارچ و  دـنا ؟  هداد  اوتف  ناشداتـسا  فـالخ  رب  ینابیـش  رفز و  فسویوبا و  يدراوم  رد  ارچ  و  دراد ؟  دـیدج  میدـق و  یعفاـش  ارچ  و  تسا ؟ 

فلتخم و تاـیاور  هکنیا  نآ  و  تسین ؟  هملک  کـی  طـقف  اـهارچ  همه  نیا  باوج  اـیآ  دـنراد . ؟  فـالتخا  بهاذـم  رگید  اـب  اـه  یکلاـم 
راـبخا ضراـعت  هلئـسم  سپ  دـهدیم .  اوتف  نآ  قبط  هتـسناد و  حیحـص  ار  یتـیاور  شدوخ  یناـبم  قـبط  یهیقف  ره  دراد و  دوـجو  ضراـعتم 

ای دنهدن  اوتف  اهقف  هک  دوشیمن  ببس  ضراعت  نیا  دوجو  اما  دروخیم  مشچ  هب  یمالسا  قرف  مامت  ياهباتک  رد  هتشادن و  هعیـش  هب  صاصتخا 
میدرک و تباث  ارنآ  نالطب  البق  تفگ ،  یسوط  خیش  ياهباتک  اب  هطبار  رد  رتکد  ار  هچنآ  اما  دنهد .  صیخـشت  میقـس  زا  ار  حیحـص  دنناوتن 

یلیخ اعقاو  مالـسلا  مهیلع  همئأ  زا  روثأم  ثیداحا  : " دیامرفیم دنه  رد  هیماما  ياملع  زا  یلع  رادلد  ياقآ  -4 رتکد « :  تسین .  رارکت  هب  زاین 
رد هکنیا  رگم  تسین  یتیاور  چیهو  دنکیم  یفن  ارنآ  هک  دراد  دوجو  یثیدح  لباقم  رد  هکنیا  رگم  تسین  یثیدح  چیه  ابیرقت  تسا  ضقانتم 
هچ نارکفنشور و  ناهاگآ و  زا  يرایسب  هک  هدش  ثعاب  رما  نیمه  دیاش  لوصالا ص/51 .  ساسا  دراد "  رارق  نآ  اب  داضتم  یتیاور  لباقم 

دـسریم هک  اجنیا  میتفگ  لوا  رد  هکنانچ  باـتک  یبرع  نتم  رد  رتکد  - 1 هدنـسیون :  دنـشکب . »  تسد  ام  بهذم  زا  نویناحور  دوخ  زا  اسب 
هدومن ءادـها  رتکد  هب  ار  شلوصالا  ساسا  باتک  زا  يا  هخـسن  راوگرزبنآ  هکنیا  دـنکیم و  ار  یلع  رادـلد  دیـس  موحرم  اب  تاـقالم  ياـعدا 

رد دـشاب و  هدرک  تاقالم  ار  ناشیا  رتکد  رگا  تسا و  هتفر  ایند  زا  ق  لاس 1235 ه ـ رد  يوقن  یلع  رادلد  دیـس  موحرم  هکیلاح  رد  تسا ، 
یتح هک  تسا  رادـخاش  ياهغورد  راگزور و  بیاـجع  زا  نیا  دراد و  رمع  لاـس  يالاب 200  نالا  دـشاب  هدوب  هلاس  وا 20  اب  تاـقالم  تقو 

نخـس اب  یتوافت  هدش  لقن  يوقن  یلع  رادـلد  دیـس  موحرم  زا  هچنآ  - 2 تسا .  هدیـشک  تلاـجخ  رتکد  راـتفگ  نیع  همجرت  زا  مه  مجرتم 
تسا و هدرکن  اهباتک  عیمج  رد  ار  ثیداحا  عیمج  تحص  ياعدا  يا  هعیش  چیه  هک  میتفگ  مه  ام  درادن و  بیذهت  همدقم  رد  خیـش  موحرم 

ثیداحا دـنراد  هک  يدـعاوق  اب  املع  اما  دـشاب ،  یلاخ  هضراـعتم  تاـیاور  دوجو  زا  رتکد  بهذـم  بتک  هک  دوش  یمن  لـیلد  ناونع  چـیهب 
زئانجلا باتک  حیحص  رد  ملسم  الثم  دمآ .  دهاوخن  دوجوب  هیحان  نیا  زا  یلکشم  هداد و  صیخشت  یلعج  فیعـض و  ثیداحا  زا  ار  حیحص 
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یلـص ادخ  لوسر  زا  رمع  نب  هللادبع  دش :  هتفگ  هشئاع  نینمؤملا  ما  هب  هک "  دنک  یم  تیاور  ثیدح 1547  هلها  ءاکبب  بذعی  تیملا  باب 
ربمایپ هکلب  تسا  طلغ  تفگ :  نینمؤملا  ما  دوشیم ،  باذع  شلها  هیرگ  رطاخ  هب  ربق  رد  هب  تیم  هک  دـنکیم  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

وا لها  هکلب  تسین  شلها  هیرگ  رطاخب  وا  باذـع  سپ  دوشیم  باذـع  شناـهانگ  رطاـخب  ربق  رد  تیم  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
زا تیاور  ود  زا  یکی  املـسم  دوش .  باذع  نآ  رطاخب  ات  تسین  تیم  هانگ  گرم ،  زا  دعب  هیرگ  دـننک و  یم  هیرگ  شیارب  شگرم  زا  دـعب 
رد مه  تیاور  ودره  لاح  نیع  رد  درادن و  دوجو  ودره  رودص  ناکما  نوچ  تسا ،  هدشن  رداص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

بهذم هک  ار  سانـشرس  ملاع و  فورعم و  دارفا  زا  رفن  هس  مسا  رتکد  رگا  - 3 تسا .  هدش  تیاور  تنس  لها  بتک  نیرت  حیحـص  زا  یکی 
طقف لیلد  نودب  ياعدا  اما  درکیم  ادیپ  رابتعا  شفرح  يدودح  ات  درکیم  يروآ  دای  دنا  هدیورگ  بهاذـم  رگید  هب  هدرک و  كرت  ار  عیـشت 

تسین لوبق  لباق  يرگید  لقاع  چیه  يارب  هن  ام و  يارب  هن  تسا  هدش  ینس  هدوب و  هعیـش  وا  دوخ  هکنیا  و  سب ،  دروخیم و  لیق  لاق و  دردب 
وا تاملک  رد  يراکـشآ  نیارق  یهگناو  تسا  چوپ  چیه و  اب  يواسم  زین  شیاعدا  دوش  هتخانـش  ات  دنکیمن  یفرعم  ار  شدوخ  هکیـسک  اریز 

رتمهم همه  زا  تسا و  هتشادن  مه  دمآو  تفر  تساخ و  رب  تسشن و  نایعیـش  اب  هدوبن  هعیـش  هکنآ  هوالعرب  وا  دنکیم  تباث  هک  دراد  دوجو 
ضرف رب  - 4 دشاب .  هتفرگ  تروص  یتاقالم  نینچ  ات  دـشاب  هلاس  دیاب 210  هک  تسا  يوقن  یلع  رادلد  دیـس  موحرم  اب  دـنه  رد  وا  تاقالم 

رگا ایآ  و  دندش ؟  هعیش  ارچ  هک  میسرپب  دیاب  سپ  دنشاب ؟  هدش  هعیش  هک  دنرادن  دوجو  ياه  ینس  ایآ  دنشاب  هدش  ینس  هعیش  رفن  دنچ  هک 
 : » رتکد تسا .؟ لوا  نید  ای  بهذم  نالطب  لیلد  دندرک  ادیپ  شیارگ  يرگید  ینید  هب  ینید  زا  یتح  یبهذـم و  هب  یبهذـم  زا  يرفن  دـنچ 
چیه دـینک  هاـگن  ار  نآرق  فـیرحت  هلئـسم  دوـب . مالـسلا  مـهیلع  تـیب  لـها  بهذـم  ندرک  فرحنم  رد  ناـگناگیب  شقن  زا  تبحـص  يرآ 

دوجو مه  يدرف  کی  منکیمن  ناـمگ  نم  عیـشت  ناـهج  ماـمت  رد  زورما  یتح  تسا  هدروخ  تسد  نآرق  دـشاب  دـقتعم  هک  تسین  یناملـسم 
دنکیم تباث  هک  دراد  دوجو  یتایاور  ام  بتک  رد  مینیبیم  دوجو  نیااب  تسا ،  هدش  فیرحت  شوختسد  میرک  نآرق  دیوگب  هک  دشاب  هتـشاد 

ناگناگیب هک  تفگ  نیزا  لبق  رتکد  هدنـسیون :  دراد . »  دوجو  تایاور  نیا  لوا  نرق  ناـمه  زا  هکلب  زورما  زا  هن  تسا  هدـش  فیرحت  نآرق 
الاح دنا و  هتفرگ  ناگناگیب  زا  ار  نآرق  فیرحت  هب  داقتعا  هلمج  زا  ار  ناشدیاقع  نایعیـش  نیارب  انب  سپ  دـندرک  فرحنم  ار  عیـشت  بهذـم 
ءزج نآرق  فیرحت  وا ،  هتفگ  نیا  رب  انب  سپ  دشاب ،  نآرق  فیرحت  هب  دقتعم  هک  دوش  یمن  ادیپ  ملاع  رد  نالا  يا  هعیـش  چـیه  هک  دـیوگیم 
رخآ لوا و  راتفگ  رد  ضقانت  اما  دننک ،  فرحنم  دـنناوت  یمن  دـنا و  هدرکن  فرحنم  ار  بهذـم  نیا  زین  ناگناگیب  تسین و  نایعیـش  دـیاقع 

شقن ای  یبهذـم  فارحنا  رب  لیلد  تسا  فیرحت  هب  هدـننک  تلالد  هک  یتایاور  دوجو  رگا  یهگناو  تسا .  نشور  صخـشم و  الماک  رتکد 
نیحیحـص رد  هکلب  تنـس و  لـها  بتک  رد  نایعیـش  بتک  زا  رتشیب  فیرحت  رب  هدـننک  تلـالد  تاـیاور  دـشاب ،  بهذـم  نآ  رد  ناـگناگیب 

نآ شنارکف  مه  رتکد و  رظن  زا  ایآ  میدش ،  روآ  دای  لاثم  ناونعب  يدراوم  فیرحت  یفن  ثحب  رد  البق  ام  دراد و  دوجو  زین  ملسم  يراخب و 
هعیش تسین و  نآ  نومضم  هب  داقتعا  رب  لیلد  تیاور  لقن  میئوگیم  ام  دنا .  هدش  ناگناگیب  شقن  ببـسب  فارحنا  شوخ  تسد  زین  بهاذم 

تظافح تهجره  زا  ار  ینامسآ  باتک  نیا  دنوادخ  هک  دنتسه  هدوب و  دقتعم  هتسناد و  يوبن  هزجعم  ار  نآرق  خیرات  لوط  رد  اقفتم  ینس  و 
نیلوا نیا  تسا ، يرمق  يرجه  یفوتم 76  یلاله  سیق  نب  میلـس  باتک  تفگ  نخـس  نآرق  فیرحت  زا  هک  یباتک  نیلوا  رتکد « :  دنکیم . 
اهنرق هکام  ربتعم  بتک  هب  رگا  اما  دراد ، دوجو  فیرحت  هراب  رد  تیاور  ود  باتک  نیارد  هدش ،  هتشون  هعیـش  بهذم  يارب  هک  تسا  یباتک 

فورعم هیقف  ملاع و  هک  میدرک  هراشا  هکنانچ  تسا ،  فیرحت  تایاور  زا  رپ  مینیب  یم  میدرگرب  هدش  هتـشون  سیق  نب  میلـس  باتک  زا  دعب 
لـصف ) تسا هدـش  فیرحت  نآرق  هک  دـیامن  تباـثو  دـنک  عـمج  تیاور  ( 2000) رازهود دودـح  تسا  هتـسناوت  یـسربط  يرون  خیـش  ناـم 

دنچ زا  دعب  یلو  هدش  هتشون  عیشت  بهذم  رد  هک  تسا  یباتک  نیلوا  سیق  نب  میلس  باتک  دیوگیم  اجنیا  رتکد  - 1 هدنسیون :  باطخلا . » )
میتفگ میداد و  لصفم  باوج  البق  فیرحت  اب  هطبار  رد  - 2 تسا .  شایع  یبا  نبا  نابا  فیلأت  عقاو  رد  سیق  نب  میلس  باتک  دیوگیم  رطس 
هکلب تسا  هدرواین  هعیش  بتک  زا  ار  همه  ایناث  تسین و  تیاور  رازهود  هدرک ،  يروآ  عمج  یـسربط  يرون  موحرم  هک  ار  یتایاور  الوا  هک 

دوشیمن و فیرحت  هب  داقتعا  رب  لیلد  فیرحت ،  رب  لاد  تایاور  دوجو  - 3 تسا .  هدش  لقن  تنـس  لها  بتک  زا  نآ  دص  رد  هاجنپ  زا  شیب 
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 : » رتکد تسا .  هدـش  تیاور  زین  اهنآ  حیحـص  ود  رد  تاـیاور  هنوگنیا  اریز  درک  فیرحت  هب  داـقتعا  هب  مهتم  ار  تنـس  لـها  همه  دـیاب  ـالا 
هئارا هک  ییاه  هنومن  میداد و  حیـضوت  البق  هک  یبلطم  هب  هجوت  اـب  دـنا ؟  هدرک  لـعج  یناـسک  هچ  ار  تاـیاور  نیا  هک  تسا  نیا  اـم  لاؤس 

هک تسنیا  ام  باوج  هدنـسیون :  تسا . »  هدش  لعج  سیق  نب  میلـس  نامز  زا  دـعب  یلیخ  تایاور  نیا  همه  هک  میباییم  رد  ینـشور  هب  میداد 
بتک رگید  ملسم و  يراخب و  نیحیحـص  رد  دوجوم  فیرحت و  رب  هدننک  تلالد  تایاور  هک  دنا  هدرک  لعج  یناسک  نامه  ار  تایاور  نیا 
هعیش هب  نآرق -  فیرحت  ار -  لوق  نیا  لثم  سکره  : " دیامرفیم یفوتم 381 ق  قودص  خیش  نوچ  رتکد « :  دنا  هدرک  لعج  ار  تنس  لها 
خیش نینچمه  درک  یم  درو  دینش  یم  امتح  دوب  یم  رگا  هتـشادن  دوجو  ناشیا  نامز  رد  تایاور  نیا  هکنوچ  تسا " وگغورد  دهد  تبـسن 

تیاور یفاک  باتک  رد  فیرحت  تایاور  هک  دنکیم  اعدا  رابکی  رتکد  هدنسیون :  دنکیم . »  در  هعیش  هب  ار  نآرق  فیرحت  تبسن  زین  یـسوط 
باتک هکیلاح  رد  تسا  هدش  لعج  ادعب  هتشادن و  دوجو  یسوط  خیش  قودص و  خیش  نامز  رد  تایاور  نیا  هک  دیوگیم  اجنیا  تسا و  هدش 
اهلاس باتک  نیا  دیوگیم  دعب  تسا  هتـشون  ار  باتک  نیلوا  سیق  نب  میلـس  دیوگیم  اجکی  تسا ،  هدـش  هتـشون  باتک  ود  نیا  زا  لبق  یفاک 

دیوگیم اجنیا  دنتسه و  فیرحت  هب  لئاق  رخأتم  مدقتم و  زا  ام  ياهقف  همه  دیوگیم  اجکی  هدش و  هداد  تبـسن  وا  هب  هدش و  هتـشون  وا  زا  دعب 
ضقاـن یکی  هک  هدـنگارپ  تاـملک  نیا  هک  هصـالخ  دـنا و  هدرک  یفن  ار  فیرحت  هب  هدـیقع  یـسوط  خیـش  موحرم  قودـص و  موـحرم  هک 

مهیلع تیبلها  بهذـم  هب  ندز  هبرـض  يارب  غورد  دـنچ  ندرک  مهرـس  وا  دـصق  هکنیا  دـناسریم و  ار  رتکد  یگچاپتـسد  طقف  تسا  يرگید 
سیق نب  میلـس  هب  هتـشون و  هک  تسا  شایع  یبا  نبا  ناـبا  فیلأـت  عقاو  رد  سیق  نب  میلـس  باـتک  اـما  رتکد « :  سب .  تسا و  هدوب  مالـسلا 

( هیلإ سیق  نب  میلس  باتک  عضو  انباحصا  بسنی  و  ًادج ، فیعـض  : ) دنیامرفیم نابا  هراب  رد  یلیبدرا  یلح و  رهطم  نبا  تسا . هدرک  بوسنم 
هب دوش و  لعج  ثیدـح  هک  دوب  یبسانم  تصرف  دـمآ  راک  يور  نایوفـص  تموکح  هکیماگنه  یلیبدرا 1/9  ةاورلا  عماج  یلحلا ص/206 

العف تسام  ياعدم  نیارب  لیلد  نیرتهب  هدـش  هتـشون  هرود  نیا  رد  هک  ییاهباتک  دوش  هداد  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  همئأ  رگید  قداص و  ماما 
هیقف کی  دشاب و  دراو  مه  یعیش  تاحالطصا  هب  دیاب  تسا  هعیش  هیقف  کی  دراد  اعدا  هک  یـسک  الوا  هدنـسیون :  تسین . »  لیـصفت  لاجم 

هب ار  همالع  هملک  هکلب  دـنکیمن  دای  یلح  رهطم  نبا  هب  یلح  همالع  موحرم  زا  تقو  چـیه  هیملع  هزوح  رد  دراو  هزات  کـی  یتح  هکلب  هعیش 
میرادن یلحلا  مان  هب  یباتک  ام  ایناث :  تسا .  یلح  همالع  موحرم  نآ  زا  دارم  هک  دننادیم  همه  دوش  هتفگ  قلطم  روطب  یتقو  هک  دریگیم  راک 

هک ثحابم  نیا  اثلاث  دوشیم .  دای  ۀصالخلا  ای  لاوقالا  ۀصالخ  مان  هب  لاجر  رد  همالع  موحرم  باتک  هکلب  یلحلا ص/206 )  ) دوش هتشون  ات 
رد زج  دوش و  یم  رظنو  داهتجا  هب  طوبرم  لئاسم  زا  قثوم  ای  تسا  فیعـض  يوار  نالف  تسین و  ای  تسا  هدنـسیون  نالف  زا  باتک  نالف  ایآ 

اهدـص تسا ،  ةأمعبرا ) لوصا   ) زا هتفرگرب  هک  هعبرا  بتک  مامت  اعبار  درک .  دـهاوخ  لـمع  دوخ  رظن  يأر و  قباـطم  سکره  قاـفتا  دراوم 
نامه زا  اهنیا  ریغ  راونالا و  راحب  لیاسولا و  كردتسم  یفاو ،  هعیشلا ،  لیاسو  لثم  یبتک  هدش و  فینـصت  نایوفـص  تموکح  زا  لبق  لاس 
راتفگ زا  دروم  ود  یکی  هب  ثحب  میمتت  يارب  اسماخ  تسا .  هدـش  هتفرگ   ، هدـش هتـشون  هعبرا  بتک  نامز  رد  هک  یبتک  رگید  هعبرا و  بتک 
دوجو یباتک  ره  اب  هطبار  رد  نانخس  مسق  نیا  هک  دنادب  رتکد  ات  مینکیم ،  هراشا  تنس  لها  نافلؤم  بتک و  اب  هطبار  رد  تنـس  لها  ياملع 

انل لاق  هخیاشم :  نم  هعمـسی  مل  امیف  لوقی  ناک  هک ( :  دنکیم  لقن  ملـسم  حیحـص  فلؤم  ملـسم  اب  هطبار  رد  ةدـنم  نبا  زا  رجح  نبا  دراد . 
نیا هکیلاح  رد  تسا  هتفگ  نینچ  ینالف  تفگیم  امب  درکیم و  لـقن  دوب  هدینـشن  شخیاـشم  زا  هک  ار  ياـهزیچ  وا  سیلدـت " )  وهو  نـالف . 

اودارا موق  ءالؤه  لاقف :  ملسم  حیحص  هدنع  رکذ  ۀعرز  ابا  تدهش  تفگ ( :  هک  دنکیم  لقن  یعدرب  دیعـس  زا  یبهذ   " تسا .  سیلدت  راک 
هک دـندوب  یناسک  اهنآ  تفگ :  دـمآ  ناـیمب  ملـسم  حیحـص  زا  نخـس  هعرزوبا  دزن  یتقو  هب " )  نوقوستی  ًائیـش  اولمعف  هناوأ ،  لـبق  مدـقتلا 

نکی مل  اکلام  نإ  دیوگیم ( :  لیدعت  حرج و  رد  نیعم  نبا   " دـنداد .  ماجنا  دوخ  یمرگ  رازاب  يارب  ار  يراک  دنـشاب و  مدـقم  دنتـساوخیم 
یلع تیـصحأ   : ) دـیوگیم ثیل   " دوب .  يأر  رظن و  بحاص  هکلب  دوبن  ثیدـح  لها  کلام  يأر " )  بحاص  ناک  لـب  ثیدـح ،  بحاـص 
اهنآ مامت  رد  هک  مدرمش  کلام  يارب  ار  هلئسم  داتفه  کلذب " )  کلام  فرتعا  دقو  لوسرلا ص ،  ۀنسل  ۀفلاخماهلکو  ۀلأسم  نیعبس  کلام 
مکح رتکد  دـیاب  سپ   " درک .  فارتعا  بلطم  نیا  هب  زین  کـلام  دوب و  هداد  اوتف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنـس  فـالخ  رب 
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نبا زا  میملا  باب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  تسه  طقاس  رابتعا  زا  ودره  کلام  ءاطوم  ملـسم و  حیحـص  باتک  ود  هک  دنک 
ارچ سپ  " تسا .  لوهجم  يذمرت  ینعی  هروس  نب  یـسیع  نب  دمحم   " تسا هتفگ  لاصتالا  نم  ضئارفلا  رد  هک  دـنکیم  لقن  یـسلدنا  مزح 
هک ار  یباتک  تایاور  ارچ  و  دـننک ؟  یمن  فذـح  هتـس  حاحـص  نیب  زا  ار  يذـمرت  ننـس  باتک  مزح  نبا  هتفگ  نیا  رطاخب  شنارای  رتکد و 

. ؟  دنهدیم رارق  لالدتسا  کسمت و  دروم  هقف  هدیقع و  رد  تسا  لوهجم  نآ  عماج 

( جع  ) يدهم ترضح 

نابعش همین  بش  رد  راوگرزب  نآ  هک  تسنیا  هادف  انحاورا  يرکسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  رظتنم  يدهم  ترضح  اب  هطبار  رد  نایعیـش  ام  هدیقع 
تـسا تباث  رتاوت  دـح  ات  هک  يدایز  هحیحـص  تایاور  دوشگ .  ناهجب  هدـید  تسا  قارع  روشک  ءزج  هک  ءارماس  رهـش  رد  ق  لاس 255 ه ـ
هزاجا وا  هب  دنوادخ  هک  تقونآ  ات  تسا  ناهنپ  راظنا  زا  یهلا  تحلصم  قبط  هکنیا  راوگرزب و  نآ  تدالو  رب  دنکیم  تلالد  هک  دراد  دوجو 

داد لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  جورخ  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  دراد  دوجو  يدایز  هحیحـص  تایاور  نیقیرف  بتک  رد  دـهد و  جورخ  روهظ و 
ماما هلئـسم  دشیم  حرطم  دیاب  هک  يرگید  هلئـسم  درادن }؟! یجراخ  دوجو   : » } رتکد تسا .  هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  دـعب  دـنکیم 

" درادن یجراخ  دوجو  مهدزاود  ماما  دیامرفیم " : هدرک  قیقحت  هراب  نیا  رد  بتاک  دمحا  دیس  ياقآ  نام  مرتحم  ردارب  هک  تسا  مهدزاود 
دیس هن   ) بتاک دمحا  باتک  الوا  هدنسیون :  تسا . »  یفاک  بتاک  ياقآ  ثحب  منک ، ثحب  هراب  نیا  رد  هناگادج  هک  منیب  یمن  یموزل  هدنب 

یقیقحت یملع و  باوج  دودر )  تاهبـش و   ) مان هب  دوخ  یقیقحت  باتک  رد  يردـب  یماس  دیـس  ياقآ  رـصاعم  دنمـشناد  ار  بتاـک ) دـمحا 
دیامرفیم نامردارب   : ) دیوگیم هک  تسا  لزنم  یح  هلزنمب و  رتکد  يارب  وا  تاقیقحت  هجیتن  بتاک و  دمحا  راتفگ  ایآ  ایناث  دنا .  هداد  لصفم 

زین رتکد  زورنآ  ایآ  درادن  یجراخ  دوجو  تفگ  دش و  مه  ادـخ  رکنم  بتاک  دـمحا  يزور  دـیاش  درادـن ) یجراخ  دوجو  مهدزاود  ماما  : 
هیملع و هزوح  رد  قیقحت  اهلاس  زا  سپ  هک  هلاس  ای 200  دهتجم 90  زا  تسا  بجعت  یسب  ياج  دهاوخ و  رارق  دوخ  دنتسم  ار  شردارب  لوق 

تسا بتاک  دمحا  لوق  نامز  ماما  ندوبن  رب  شلیلد  دنکیم و  دیلقت  هناروک  روک   ، درادن داهتجا  ياعدا  هک  یسک  زا  داهتجا  ماقم  هب  ندیسر 
هک منکیم  ضرع  راصتخا  اب  طقف  رتکد « :  دـنکیم .  کسمت  بتاکلا  دـمحا  لاق  هب  رتکد  هک  تسا  هدـش  هچ  ار  لوسرلا  لاق  هللا و  لاق  رگم 

نودب ناشیا  هک  یلاح  رد  دـشاب ؟  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دـنزرف  مهنآ  دـشاب ؟  هتـشاد  دوجو  یمهدزاود  ماما  دـناوتیم  هنوگچ 
يدنزرف اهنت  هن  دندرک  وجتـسج  ناش  نازینک  نارـسمه و  نایم  رد  ناشیا  توف  زا  دعب  دندرگ  نئمطم  هکنآ  يارب  یتح  درک ،  توف  دـنزرف 

ماما ترضح  هک  دیمهف  اجک  زا  رتکد  هدنسیون :  دیـسر . »  ناشردارب  هب  ترـضح  ثاریم  اذل  دنتفاین ، مه  هلماح  ار  اهنآ  مادکچیه  هک  دوبن 
نیا زا  دـنتفاین  هلماح  ار  یـسک  ناشیا  نازینک  نارـسمه و  نایم  رد  هکنیا  دنتـشادن و  يدـنزرف  تداهـش  عقوم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 
ماما تداهش  تقو  رد  شیمارگ  ردام  هکنیا  هن  دوب ،  هدمآ  ایند  هب  زورنآ  زا  شیپ  لاس  جنپ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ترـضح  هک  دوب  تهج 
دوجو یفن  رب  لیلد  زین  تقو  تموکح  فرط  زا  شردارب  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ثاریم  نداد  دشاب .  هلماح  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

طقف تشادـن و  ربخ  ترـضحنآ  دـلوت  زا  مه  تقو  تموکح  دوب و  یفخم  راوگرزبنآ  هکنآ  يارب  دوشیمن ،  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 
هدیسر مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تداهش  زا  لبق  راوگرزب  نآ  ترایز  فرـش  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ترـضح  صاوخ  زا  يا  هدع 

دیفم خیش  زا  داشرالا  یـسوط ص/74  خیـش  زا  ۀبیغلا  باتک  : دینک هعجارم  لیذ  ياهباتک  هب  دیناوتیم  رتشیب  لیـصفت  يارب  رتکد « :  دـندوب . 
ۀجحلا باـتک  یفاـک ج1  لوصا  یمق ص/102 ، يرعــشا  زا  قرفلا  تــالاقملا و  یـسربط ص/380 ،  لـضف  زا  يروـلا  مـالعا  ص/354 ، 

کی چیه  رد  هدش و  رکذ  حیرصو  نشور  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تدالو  درب  مان  رتکد  هک  ياهباتک  مامت  رد  هدنـسیون :  ص/505 . » 
هراب رد  بتاک  دمحا  دیـس  ياقآ  نامزیزع  ردارب  نینچمه  رتکد « :  تسا .  هدش  تابثا  يوق  نیهارب  هلدا و  اب  هکلب  هدـشن  یفن  اهباتک  نیا  زا 
رگید سمخ و  لاوما  زا  هدافتسا  يارب  هک  دندوب ، بلط  تصرف  تسرپ و  ایند  یهورگ  اهنآ  دیامرفیم " : هدرک  قیقحت  مهدزاود  ماما  باون 

لقن بتاک  دمحا  زا  هچنآ  الوا  هدنـسیون :  " دندرک »  یفرعم  ماما  باون  ار  ناشدوخ  دـشیم  هتـشاذگ  بادرـس  ای  ناتـسربق  رد  هک  ییایادـه 
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ثحب رد  رتکد  ایناث  دوب .  دهاوخن  تباث  ملاع  رد  زیچ  چـیه  سپ  دوش  هتفریزپ  ییاعدا  ره  دـشاب  انب  رگا  لیلد و  نودـب  تسا  ياعدـم  هدرک 
دوخ سمخ  يروآ  عمج  يارب  يروطچ  هعبرا  باون  سپ  دندوب ،  هدیشخب  نایعیش  يارب  ار  سمخ  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  درک  اعدا  سمخ 

هکیئاجنآ زا  اما  تسا  هدـش  هدیـشخب  ام  يارب  سمخ  دـنیوگب  اهنآ  هب  مدرم  دوب  یفاـک  دـندرک ؟  یفرعم  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  باون  ار 
 ، دوبن یمهدزاود  ماما  رگا  اثلاث  تسا .  هدرک  تابثا  اجنیا  رد  یفن و  اجکی  ار  سمخ  بوجو  رتکد  هک  دـینیب  یم  درادـن ،  هظفاح  وگغورد 

دندوب و هتفر  ایند  زا  هزات  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  نامزنآ  رد  اصوصخ  دندومن ،  یفرعم  ترـضحنآ  بئان  ار  ناشدوخ  هدعکی  روطچ 
نایعیـش هکیلاح  رد  درادن  دوجو  ینامز  ماما  دنیوگب  لاس  يدنا  رازه و  زا  سپ  اهنیا  ریغ  بتاک و  دـمحا  رتکد و  هک  تسین  بیاجع  زا  ایآ 

 . دندوب مالـسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  دوجوب  دقتعم  بتاک  دمحا  رتکد و  فارتعا  هب  همه  نآ  زا  دعب  يرکـسع و  ماما  تافو  زور  رد  دوجوم 
اـسماخ دشاب .  هتـشادرب  ارنآ  هعبرا  باون  زا  یکی  دشاب و  هتـشاذگ  ناتـسربق  ای  بادرـس  رد  يا  هیده  یـسک  هک  میرادن  خـیرات  رد  ام  اعبار 

اهیلبق رگا  دنک و  یفرعم  صاخ  بئان  ار  شدوخ  درکن  تئرج  يرگید  سک  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  بئان  نیمراهچ  زا  سپ  هک  دش  روطچ 
نامز نآ  مدرم  نیب  رد  مهیلع  هللا  ناوضر  هعبرا  باون  اسداس  دنیایب .  نادیمب  غورد  اب  دنتـسناوتیم  مه  اهیدعب  دندوب  هدمآ  نادـیمب  غورد  اب 

دنـشاب هدرک  یفرعم  مالـسلا  هیلع  ماما  بئان  ار  دوخ  اـیند  رطاـخب  هک  لاـمتحا  نیا  سپ  دـندوب .  روهـشم  فورعم و  اوقت  عرو و  دـهز و  هب 
بیجع ياهاعدا  دنکیم  واکجنک  مهدزاود  ماما  تقیقح  هراب  رد  ار  هعیش  ناملـسم  ره  رتشیب  هچنآ  رتکد « :  درادن .  یئالقع  هشیر  ساسا و 

هقلح مالغ  نیلوا  هدنب  تشادیم  دوجو  یتیـصخش  نینچ  رگا  دنتـسه  یعدم  ناشیا  هراب  رد  ام  تایاور  ناگدـننک  دـیلوت  هک  تسا  یبیرغ  و 
، دشاب هدمآ  هعماج  حالـصا  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  لسن  زا  یماما  هک  دیآیمن  رد  روج  لقعاب  هنافـسأتم  اما  مدوبیم  ناشیا  شوگب 

هفاضا رتکد  زا  تباین  هب  دوخ و  فرط  زا  مجرتم  ار  تمـسق  نیا  ارهاـظ  - 1 هدنـسیون :  دنک . » : لمع  هنوگنیا  اما  دشاب  ربمایپ  لغـش  شلغش 
يا هدع  دیسر ،  يرهاظ  تفالخ  هب  تسا  دوخ  زا  دعب  ناماما  همه  لضفا  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یتقو  تروص  ره  رد  تسا ،  هدرک 

اب مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  روهظ  زا  دـعب  شناراـی  رتـکد و  هک  تسین  مولعم  نیارب  اـنب  دـندیگنج ،  وا  اـب  هدرکن و  لـمحت  ار  راوـگرزب  نآ 
دـشاب شغ  وا  رد  هکره  دوش  يور  هیـس  ات  نایم  ـد بـه  یآ هبر  ـ جت کحم  دو گـر  شو بـ خـ دنریگن .  رارق  شلباقم  رد  دنگنجن و  ترـضحنآ 

 . دننک رتشیب  ار  دوخ  نیقی  دنهاوخیم  هکلب  دنراد  کش  هک  تهجنآ  هب  هن  اما  دننکیم  يواکجنک  نامز  ماما  اب  هطبار  رد  هشیمه  نایعیـش  - 2
 . داد میهاوخ  باوج  دوخ  ياج  رد  ار  مادک  ره  دهدیم  تبسن  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  رتکد  ار  هچنآ  - 3

تسین لتاق  نامز  ماما 

یبلطم نیا  راتشک و  يزیرنوخ و  يارب  هن  تسا  یناسنا  هعماج  رد  تلادع  حلص و  داجیا  ناملاظ و  عفد  يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  جورخ 
همالع اهبرع }! راتشک  جع 1 - ترضح  ياهراکهاش   : » } رتکد دوشیم .  هدافتسا  نیقیرف  بتک  رد  دوجوم  هحیحـص و  تایاور  زا  هک  تسا 
دهاوخ ار  همه  ینعی  تسا ، هدمآ  رمحارفج "  " رد هک  درک  دهاوخ  ار  يراک  نامه  اهبرعاب  مئاق  ماما  هک « : دنکیم  تیاور  یـسلجم  رقابالم 

 . تسین حیحص  نآ  هب  لالدتسا  تیاور ،  نیا  دنـس  رد  قثوم  ریغ  لوهجم و  دارفا  دوجو  رطاخب  هدنـسیون :  راونالاراحب 52/318 . »  تشک »
راونالا راحب  تسا " هدـنامن  يزیچ  حـبذ  زج  اـهبرع  اـم و  نیب   ( " حـبذلا ـالإ  برعلا  نیب  اـننیب و  یقباـم  دـنکیم (  تیاور  نینچمه  رتکد « : 
تیعضو مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هکلب  درادن  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  درک  لمع  هب  هراشا  ناونع  چیه  هب  تیاور  نیا  هدنـسیون :   « . 52/349
دیامرفیم ترـضح  دناسر و  لتقب  ار  مشاه  ینب  زا  يدایز  دادـعت  یـسابع  هفیلخ  روصنم  رفعج  وبا  هک  اریز  دـنکیم ،  نایب  ار  ناشدوخ  نامز 

تبقاع هک  دیـسرتب  اهبرع  زا  دـنکیم " :  تیاور  نینچمه  رتکد « :  تسا .  هدـنام  حـبذ  طقف  روج  تفالخ  هاگتـسد  ینعی  اهنآ  اـم و  نیب  هک 
تاور زا  نوچ  تسا  فیعض  تیاور  هدنسیون :  راونالاراحب 52/333 . »  دوب "  دهاوخن  مئاق  ماما  اب  مه  نانآ  زا  رفن  کی  یتح  ، دنراد يدـب 

زا يرایسب  هکنوچ  رتکد « :  تسا .  یقیقحت  یملع و  شور  فالخ  طلغ و  نآ  هب  لالدتسا  سپ  درادن ،  یقیثوت  هک  تسا  رابالا  یسوم  نآ 
برع همه  ربمغیپ  لآ  ربمغیپ و  هک  تسا  نیا  هنرگم  دیـشک !؟ دـهاوخ  غیت  مد  زا  ار  همه  مئاـق  ماـما  اـیآ  مسرپـیم  دنتـسه  برع  اـم  ناـیعیش 
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نیقیاب هکلب  میهدب  لامتحا  دـیابن  ایآ  تسا ، يرـس  هچ  نیا  سپ  دنتـسین ؟ برع  شگرزب  ردـپو  ردـپ  تسین ؟ برع  شدوخ  رگم  دنتـسه ؟
فیعض تیاور  یتقو  هدنـسیون :  دشاب . »  تیب  لآ  زا  يدرف  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هون  راک  نیا  دناوتیمن  زگره  هن  ، هن هک  مینزب  دایرف 

ربارب رد  هک  دنگنج  یم  یناسک  اب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  میدقتعم  ام  دنام .  یمن  یقاب  ارچ  نوچ و  يارب  یئاج  رگید  سپ  دوب  طقاس  و 
زا یـسلجم  ياـقآ  رتـکد « :  دـنکیمن .  یقرف  مجع  اـی  دنـشاب  برع  دـنوش ،  ناـشیا  یهلا  فادـها  ندـش  هداـیپ  عناـم  دـنریگ و  رارق  ناـشیا 

راونالاراحب 41/4 تسا » !!! مارح  وا  رب  خزود  تسا و  هداد  تاجن  خزود  زا  ار  يرـسک  دنوادخ  : » هک دننکیم  تیاور  ثیدـح  نینمؤملاریما 
منکرواب هک  دوب  راوشد  رایسب  دیاش  مدوب  هدیدن  ار  تایاور  نیا  مدوخ  هدنب  رگا  دوشیم ؟ میسقت  یساسا  هچرب  خزود  تشهب و  رگم  ارچ !؟ 

چیه تیاور  نیا  هکنیا  اب  هدنـسیون :  دوب . » ! مئاق  ماما  لوا  تیلؤسم  نیا  دـشاب ؟ هتـشاد  دوجو  یتایاور  نینچ  ام  بتک  رد  تسا  نکمم  ایآ 
هدومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هدـماین  یثیدـح  چـیه  رد  درادـن ،  راوگرزب  نآ  تیلوئـسم  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  هب  یطبر 

هدمآ نآ  رد  دنکیم و  لقن  یطاباس  رامع  هک  تسیا  هصق  قوف  ثیدـح  هکلب  تسا "  هداد  تاجن  خزود  زا  ار  يرـسک  دـنوادخ  دنـشاب " : 
هب هدید  ار  همجمج  هکنیا  ات  دومن ،  دیدزاب  اجنآ  زا  هتفر و  يرـسک  ناویا  هب  دـش  نیادـم  دراو  یتقو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما   " هک تسا 

یفرعم ار  شدوخ  هک  تساوخ  وا  زا  هتـشاذگ  یبآ  تشط  رد  ار  همجمج  رواـیب و  رادرب و  ار  همجمج  نیا  دومرف :  دوخ  باحـصا  زا  ضعب 
نید رب  اما  مدرکن  ملظ  يدـحا  هب  هک  مدوب  لداع  یهاـشداپ  نم  یلع  اـی  تفگ :  هدومن  زاـغآ  نخـس  هب  همجمج  نآ  ادـخ  تردـقب  دـنک ، 
تین هکنیا  اب  مدرواین  نامیا  ترضحنآ  هب  نم  دمآ و  ایندب  نم  تموکح  نامز  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  مدوب و  سوجم 

تلزنم تمعن و  نآ  هک  سوسفا  دمآ و  مغارسب  گرم  هکنیا  ات  مدرک  شومارف  تنطلـس  يراتفرگ  تلفغ و  رطاخب  اما  مروایب  نامیا  متـشاد 
منهج رد  نالا  مدوب و  رفاک  هکنیا  اب  اما  مدرواین  نامیا  هکنآ  رطاـخب  متـسه  مورحم  تشهب  زا  نم  سپ  تفر ،  متـسد  زا  ربماـیپ ) هب  ناـمیا  )

تیاور نیا  رد  سپ   " متـشاد .  هک  یفاـصنا  لدـع و  تکربب  تسا  هدومن  مارح  نم  رب  ار  شتآ  دـنک و  یمن  باذـع  ارم  دـنوادخ  متـسه ، 
مارح وا  رب  ار  خزود  هداد و  تاـجن  خزود  زا  ار  يرـسک  دـنوادخ  دنـشاب "  هدومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هدـشن  رکذ  زگره 

تیاور یسلجم  مارحلا }! دجـسم  بیرخت  - 2  : » } رتـکد تسا .  هدـش  حرطم  شتآ  ندوـب  مارح  خزود و  رد  وا  ندوـب  هکلب  تـسا " هدرک 
راونالا 52/338 راحب  ار "  يوبن  دجـسم  نینچمه  دنادرگرب  شلـصا  هب  ارنآ  هک  ات  دنکیم  بارخ  ار  مارحلا  دجـسم  مئاق  ماما  هک " : دـنکیم 

نب یلع  دوجو  رطاخب  فیعض  دنس  اب  یـضعب  رد  هلـسرم و  بتک  زا  ضعب  رد  تیاور  هدنـسیون :  یسوط ص/282 . »  خیش  زا  ۀبیغلا  باتک 
رد یـسلجم  همـالع  نینچمه  رتکد « :  دوش .  لالدتـسا  نآ  هب  اـت  درادـن  يراـبتعا  تروص  ودره  رد  تسا و  هدـش  لـقن  ینیاـطب  هزمح  یبا 

یلاحرد ناشیاهربق  زا  ار  رمع - رکبوبا و  اتود -  نیا  هک  تسا  نیا  دـنهدیم  ماجنا  مئاق  ماما  هک  يراـک  نیلوا  : " دـیامرفیم رما  نیا  حیـضوت 
!! دنکشیم ار  دجسم  سپس  دشاپیم ، اوه  هب  ار  اهنآ  رتسکاخ  لثم  هاگنآ  نیّضغ )  نیبطر  دنتسه (  باداش !  هزات و  اهنآ  هک  دنک !! یم  نوریب 

هدش هتفگ  طقف  هکلب  تسا  هدشن  دنتـسه  رمع  رکبوبا و  رفن  ودنآ  هکنیا  هب  هراشا  چیه  ثیدح  رد  - 1 هدنسیون :  راونالاراحب 52/386 . »  « 
زا هکلب  دشاب ؟  یم  رمعو  رکبوبا  رفن  ود  نآ  زا  دارم  هک  هدـیمهف  اجک  زا  رتکد  سپ  دروآ ،  یم  نوریب  دنتـسه  هزات  هک  یلاح  رد  ار  ودـنآ 

ملاظ يامکح  زا  یـضعب  دارم  دـیاش  دـنا و  هدرم  روهظ  نامز  کیدزن  ناـمه  رد  هزاـت و  رفن  ود  نآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  هزاـت ) رت و   ) هملک
رد - 2 دیـسر .  دـنهاوخ  تموکح  هب  یناسک  هچ  داتفا و  دـهاوخ  یتاقافتا  هچ  نامز  نآ  ات  هک  مینادـیمن  نالا  ام  نوچ  دنـشاب  نارود  نامه 

دِجسم هکنآ  يرگید  دشاب و  هدجس  لحم  ینعی  میج  حتفب  دَجسم  هکنآ  یکی  دراد  لامتحا  ود  و  دجسملا ) رسکی   ) هک تسا  هدمآ  تیاور 
هتفگ دیاب  دوب  میج  رسکب  دجسم  دارم  رگا  هکلب  تسین  ینتسکش  میج  رـسکب  دجـسم  اریز  تسین  یئالقع  مود  لامتحا  دشاب .  میج  رـسکب 

تیاور يانعم  تروص  نیا  رد  دنکشیم و  ار  هاگ  هدجس  هک  دوشیم  نیا  شیانعم  لوا  لامتحا  و  دجسملا ) برخی  ای  دجسملا  مدهیو   ) دشیم
دننکیم و هدجـس  اجنآ  دنیآ و  یم  عورـشم  ریغ  روطب  هک  تسا  يا  هدع  هاگ  هدجـس  تسه  سانـشان  رفن  ودنآ  ربق  هک  اجنآ  هک  دوشیم  نیا 

یسلجم همالع  موحرم  - 3 دنکشیم .  تسا  هاگ  هدجس  هک  ار  تمالع  نآ  مایق  زا  سپ  ترضح  هک  دنراذگیم  تمسق  نآ  رد  یتمالع  دیاش 
 . تسا دامتعا  لباق  ریغ  طقاس و  لصا  زا  تیاور  سپ  درادن ،  هیلاجر  بتک  رد  یقیثوت  وا  دنکیم و  لقن  لابن  ریشب  زا  ار  تیاور 
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هنالهاج طابنتسا 

لیلدب تفگ :  دیاب  هنافـسأتم  هلب  دـنکیم !؟ ار  راک  نیا  ارچ  نامز  ماما  هک  دنـسرپب  تسا  نکمم  اه  یـضعب  اعبط  دـیدج }!! هبعک   : » } رتکد
هدرک لقن  ام  ياهقف  هک  یـصوصنربانب  تسارتهب !! رتمهم و  هبعک  زا  البرک  و  درادن !! یتیمها  البرکاب  هسیاقم  رد  هبعک  ام  هاگدـید  زا  هکنیا 
طاقن یمامت  نایم  زا  ارنآ  دـنوادخ  هک  تسا  یهاگیاج  نیا  هکلب  تسا  نیمز  يور  هقطنم  نیرت  سدـقم  نیرت و  كرابم  البرک  اهنت  هن  دـنا 

!!. تسافـش نآ  كاخ  مالـسا و  هلبق !  و   ! لوسرو  ! ادـخ مرح  البرک  يرآ  تسا !!  رتمهم  رتهب و  يرگید  ياج  ره  زا  اذـل  هدـیزگرب ،  ناهج 
ءالَبر ـ ََکل ِۀبَعَکلا  َو  ءالبرَک  ثیِدَح  نِمَو  دـندرکیم : رارکت  ار  تیب  نیا  هشیمه  ءاطغلا  فشاک  لآ  نیـسح  دـمحم  همالع  نامراوگرزب  داتـسا 

: تسا هتفگ  يرگید  رعاش  تساراکـشآ " ! ءالبرک  تلزنم  ندوب  دنلب  هتبلا  دشاب  هبعک  ءالبرک و  زا  تبحـص  هک  ییاجنآ  ِۀَـبتّرلا "  ُّو  ـ ُلُع َناب 
تـسا نیا  اهانْدِأل  اهالْعأ  أَطأَطَو  ـْت  َناد اَهل  ِدادَّشلا  ـُع  بَّسلا اه  ّـ نِکل ٌضْرَأ و  اهانعَم  َلث  ینعَم مـ ـَۀ  َکِمل اـمف  اـهانغَمب   ِ ًاَعبَـس ْفُطَف  ُفوُفُّطلا  یه 

یب نآ  لباقم  رد  نامـسآ  تفه  اما  تسا  ینیمز  دراد ! اجنیا  هک  درادـن  ار  اوتحم  نیا  هکم  اریز  نک ! فاوط  ارنآ  راب  تفه  دـنلب پـس  ماقم 
ترایز دیاب  تشاد  یمن  تیمها  هبعک  نایعیش  هاگدید  زا  رگا  - 1 هدنسیون :  تسا .! هدروآ  دورفر  نآربارب سـ رد  اهیدنلب  يرآ  هدش ! رادقم 
ترایز يارب  البرک  هب  نتفر  هک  دـنراد  قافتا  همه  هعیـش  ياهقف  هکیلاح  رد  دنتـسنادیم  بحتـسم  ای  حابم  ار  هللا  تیب  جـح  بجاو و  ـالبرک 

راب رازه  یسک  رگا  دننادیم و  رفاک  ارنآ  رکنم  هک  تسا  نید  تایرورض  تابجاو و  ءزج  هللا  تیب  جح  بحتسم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
البرک رگا  درک و  دهاوخن  بجاو  جح  زا  تیافک  یبحتـسم  لامعا  نیا  دشاب  هدومن  كرت  نآ  زا  تعاطتـسا  اب  ار  جـح  دـشاب و  هتفر  البرک 

مرح ار  البرک  ام  ياملعو  اهقف  زا  کـی  چـیه  - 2 هبعک .  يوسب  هن  دـندناوخیم  البرک  يوسب  ار  زامن  نایعیـش  دـیاب  سپ  دوب  هبعک  زا  رتمهم 
نیسح ماما  مرح  البرک  تسا و  هنیدم  ادخ  لوسر  مرح  هکم و  ادخ  مرح  هکلب  دننادیمن ،  هتـسنادن و  مالـسا  هلبق  ادخ و  لوسر  مرح  ادخ و 
رطاخب تسا و  هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هک  یتایاور  رطاخب  ار  ـالبرک  كاـخ  ندروخ  اـم  یلب  - 3 تسا .  ـالبرک  يادهـش  رگید  و 

رد كاخ  ندروخ  هتبلا  مینادیم ،  ضارما  همه  يافش  لاعتم  دنوادخ  نذا  هب  تسا  هدش  هتخیر  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  هکنآ 
ارچ اما  تسا .  هدش  انثتسا  تمرح  نیا  زا  تسا  هدیـسر  امب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  یتایاور  قبط  البرک  كاخ  یلو  تسا  مارح  ام  هقف 

تسا سگم  لاب  زا  رت  شزرا  یب  رتمک و  البرک  كاخ  رگم  درک ،  بجعت  دشاب  یضرم  ره  يافش  ادخ  نذا  هب  البرک  كاخ  هکنیا  زا  رتکد 
ربمایپ زا  ثیدح 5326  بط  باتک  حیحص  رد  يراخب  دشاب .  شخب  افـش  دناوتیم  تسا  ضارما  اهبورکیم و  لقان  سگم  هکنآ  نیع  رد  هک 

یندیـشون عیام  ره   ) ای بآ  نآ  نیب  لوا  ار  نآ   ، داتفا امـش  تبرـش  اـی  بآ  نیب  سگم  یتقو   " هک دـنکیم  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ادخ لوسر  زیزع  نوخ  اب  هک  البرک  كاخ  رگم  " و  تسا .  افـش  نآ  رگید  لاب  ضرم و  نآ  لاب  کی  اریز  دیـشونب  سپـس  هدرب  ورف  رگید )

حیحـص رد  يراـخب  دراد .  یـشخب  افـش  رثا  هک  تسا  رتش  راردا  لوب و  زا  رت  شزرا  یب  رتمک و  شناراـی  رتکد و  رظن  هب  تسا  هدـش  نیجع 
رتش راردا  لوب )  ) رتش و ریش  هک  داد  روتسد  اهنآ  هب  ربمایپ  دندش ،  ضیرم  هنیدم  رد  يا  هدع   " هک دنکیم  تیاور  ثیدح 5254  بط  باتک 

یـسررب زا  رظن  فرـص  دـشاب -  هبعک  زا  رتالاب  ماـقم  هجرد و  ثیح  زا  ـالبرک  هکنیا  اـما  - 4" دـندش .  بوخ  دندیـشون و  سپ  دنـشونب  ار 
نبا هبعک . ؟  ياهتـشخ  دوسالا و  رجح  ای  تسا  رتالاب  لضفا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رهطم  دـسج  اـیآ  دراد و  یلاکـشا  هچ  تاـیاور - 
هبعک ای  تسا  رتالاب  تسا  نوفدم  نآ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يا  هرجح  ایآ  دیوگیم " :  دئاوفلا  عیادب  باتک  رد  يزوج 

؟  هبعک ای  ربمایپ  هرجح  تسا  رتالاب  مادک  دیـسرپ  نم  زا  يا  هدننک  لاؤس  هتفگ :  تسا  هلبانح  ياهقف  زا  هک  لیقع  نبا  دـیوگیم " :  دـعب   "؟
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دسج  هک  یئوگیم  ار  يا  هرجح  رگا  اما  تسا ،  رتالاب  هبعک  سپ  یئوگیم  ار  هرجح  دوخ  اهنت  رگا   : متفگ

يدـسج نآ  رد  هک  اریز  كـالفا  هن  ندـع و  تشهب  هن  نآ و  هلمح  هن  شرع و  هن  تسا و  رتـالاب  هرجح  مـسق  ادـخ  هـب  سپ  تـسا ،  نآ  رد 
نسح و ارنآ  دنـس  هک  یثیدـح  رد  ینابلا  رـصان  دـمحم  تسا .  رترب  رتالاب و  دـسج  نآ  دوش  هسیاـقم  ناـهج  ود  ره  اـب  رگا  هک  دراد  دوجو 

اما یتسه ،  یگرزب  تمرح  هچ  ياراد  یگرزب و  هچ  تفگ :  هدرک  رظن  هبعک  هب  يزور  هک "  دنکیم  لقن  رمع  نب  هللادـبع  زا  دـنادیم  بوخ 
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نتف باتک  ننـس  رد  هجام  نبا  دنا .  هدرک  لقن  زین  نابح  نبا  يذمرت و  ار  ثیدح  نیا  دـیوگیم  ینابلا  تسا "  رتگرزب  وت  زا  شتمرح  نمؤم 
درکیم و فاوط  هبعک  هناخ  رود  هک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدید  هک "  دنکیم  لقن  رمع  نب  هللادـبع  زا  ثیدح 3922 

نیمه وت و  تمرح  زا  تسا  رتـگرزب  ادـخ  دزن  رد  نمؤم  تمرح  هک  مسق  ادـخب  اـما  تسا  گرزب  وت  تمرح  ردـقچ  یگرزب و  هچ  دومرفیم 
ماما سپ  دـشاب  هبعک  تمرح  زا  رتالاب  نمؤم  تمرح  دـشاب  انب  رگا   " میـشاب .  هتـشاد  ریخ  نامگ  وا  هب  هکنیا  وا و  لام  نوخ و  تمرح  مسق 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هرجح  رگا  و  دـشابن ؟  رتـالاب  هبعک  زا  ارچ  تسا  نمؤم  لـمکا  متا و  قادـصم  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
مکح هب  ترضح  نآ  رهطم  دسج  رطاخب  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  سپ  دشاب  هبعک  زا  رتالاب  ترـضح  نآ  رهطم  دسج  نفد  رطاخب 

 . دوب دهاوخ  هبعک  زا  رتالاب  زین  متسه ) نیسح  زا  نم  نم و  زا  نیسح   ) نیقیرف نیب  فورعم  يوبن  ثیدح 

عقاو قباطم  تواضق 

زا فرطکی  ندروخ  مسق  دوهـش و  نداد  تداهـش  لثم  دریگ  یم  تروص  يرهاظ  دـهاوش  قباطم  مکح  رودـص  تواضق و  الومعم  ایند  رد 
یهاـگ دـنکیم و  مکح  رهاوظ  نیمه  ساـسا  رب  مه  یـضاق  نآ و  لاـثما  دریگ و  یم  تروص  لـیکو  طـسوت  هک  یعاـفد  اـی  اوعد  فرط  ود 

هکره هک  مینک  مکح  میناوتیمن  عطاق  سرـض  هب  ام  تقو  چـیه  هک  تسا  تهج  نیمه  يارب  دوش ،  قح  قحان  قحاـن و  قح  هک  تسا  نکمم 
اریز تسا  عقاو  ساسا  رب  تواضق  ترخآ  رد  اما  تسا .  موکحم  مه  عقاو  دنوادخ و  هاگـشیپ  رد  امتح  دـش  موکحم  هاگداد  همکحم و  رد 

هدافتـسا صوصن  زا  یـضعب  زا  درادن .  ینعم  عفادم  لیکو  ای  مسق  ای  دوهـش  تداهـش  اجنآ  رگید  مکاح و  مه  تسا و  دـهاش  مه  ادـخ  هک 
دندرکیمن مکح  رهاوظ  دهاوش و  ساسا  رب  نراوگرزب  نآ  هک  دوب  رارق  نیا  زا  هیضق  زین  مالسلا  امهیلع  نامیلس  دواد و  نامز  رد  هک  دوشیم 

ياه هتفگ  هک  دـعب  ات  میتشون  نآ  يارب  ار  همدـقم  نیا  دـندرکیم ،  تیعقاو  ساسا  رب  تواضق  هدومن و  ناـیب  ار  ناـمه  دوب  عقاو  هچنآ  هکلب 
هک هتـسب  یباب  ینیلک  ياقآ  دواد }! لآ  مکح  - 3  : » } رتکد دـشاب .  نشور  حـضاو و  همه  يارب  باوج  مینکیم  در  شخب  نیا  رد  ار  رتـکد 

هیلع قداص  ماما  زا  هاگنآ  دیبلط  دنهاوخن  هاوگ  و  درک ،  دنهاوخ  تواضق  دواد  لآ  مکح  اب  قفاوم  دنبایب  تردق  هاگره  مالسلا  مهیلع  همئأ 
روهظ دمحم  لآ  مئاق  هاگره  ( " ۀنّیب لأسیال  نامیلـس و  دواد و  مکحب  مکح  دمحم  لآ  مئاق  ماق  اذإ  : ) دـندومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا 

نیا زا  دارم  هدنسیون :  یفاک 1/397 . »  لوصا  دیبلط " دهاوخن  دهاش  درک و  دهاوخ  مکح  مالسلا  امهیلع  نامیلسو  دواد  مکح  قباطم  دنک 
دنکیم مکح  عقاو  قباطم  ترضحنآ  رتاسر  ریبعتب  دنکیم و  مکح  تواضق  رد  دوخ  ملع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسنیا  نآ  لاثما  ثیدح و 

هک دنکیم  ادیپ  ققحت  هیـضق  نیا  یتقو  تسا و  داد  لدـع و  زا  نیمز  ندرک  رپ  نیفرط  تایاور  قبط  راوگرزب  نآ  روهظ  زا  ضرغ  هک  اریز  ، 
ای هتفگ  تسار  دهاش  عقاو  رد  ایآ  اما  تسا ،  يرهاظ  مکح  دهاش ،  ای  مسق  قباطم  مکح  رودص  اریز  دشاب ،  عقاو  قباطم  مکح  تواضق  رد 
مه تیاور  نیا  رد  تسا .  تسرد  مکح  رهاظ  رد  درادن و  مکح  رودـص  لصا  هب  یطبر  ، قحان هب  ای  تسا  هدروخ  مسق  قحب  هدـنروخ  مسق 

رداص ار  عقاو  قباطم  مکح  مالـسلا  امهیلع  یبن  نامیلـس  دواد و  نوچ  هکلب  دهاوخیمن  تداهـش  دـهاش  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هدـش  هتفگ 
دروم تسا  خوسنم  هک  ار  دواد  ترـضح  نید  دنک و  خسن  ار  نید  نیا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  تسین  نیا  تیاور  ینعم  زگره  دـنکیم و 

یـسلجم رتکد « :  دواد .  لآ  تواضق  ترـضحنآ و  تواضق  نیب  تسا  هتفر  راک  هب  هیبشت  یعون  تیاور  نیا  رد  عقاو  رد  دـهد ،  رارق  لـمع 
ءاضق و   ! دیدج باتکو  !، دیدج رما  دوش  دنلب  مئاق  هاگره  ( " دـیدج ءاضق  دـیدج و  باتک  دـیدج و  رمأب  مئاقلا  موقی  هک ( : دـنکیم  تیاور 
دیدج مه  شباتک  مینادیمنام  دوب ؟! دـهاوخ  هچ  دـیدج  رما  هکنیا  ینامعن ص/154  ۀبیغلا  راونالاراحب 52/354 ، تشاد ! دهاوخ  يدـیدج 
ُعیابی ُماقملاو  ِنکَّرلا  َنیب  هیلإ  ُرظنأ  ّینأکل  دـیامرفیم ( :  مالـسلا - هیلع  قداـص - ماـما  تسا . !؟ دـیدج  مه  شتواـضقو  نآرق ، زا  ریغ  تسا 

باـتکرب مدرم  اـب  دراد  یمیهاربإ  ماـقمو  دوسا  رجح  نکر  نیب  رد  هک  منیبیم  ار  ناـشیا  مراد  نـآلا  نماـیوگ   ( " ٍدـیدج ٍباـتک  یلع  َساـنلا 
لالدتـسا ماقم  زا  دوخ  هب  دوخ  تسا  فیعـض  تیاور  نوچ  ـالوا  هدنـسیون :  ۀبیغلا ص/176 . »  راونالاراحب 2/135، دنکیم  تعیب  يدـیدج 

تیانج ملظ و  ندش  دایز  رثا  رد  هک  داد  لدع و  ینعی  تسا  نامز  نامه  هب  تبـسن  دـیدج  رما  زا  دارم  تحـص  ضرف  رب  ایناث  تسا و  طقاس 
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ساسا رب  نآرق  یقیقح  یعقاو و  ریسفت  دیدج  باتک  زا  دارم  تسا و  هدش  هدایپ  يدیدج  رما  ایوگ  داد  لدع و  هماقا  اب  دوریم و  مدرم  دای  زا 
زا هک  دوش  یم  حرطم  يدیدج  باتک  ناونعب  مدرم  رثکا  رظن  رد  نآرق  دنتسه ،  مک  رایـسب  نارادنید  نامزنآ  رد  نوچ  هکنیا  ای  تسا  لیزنت 
 : » رتکد میداد .  حیـضوت  هک  تسا  ترـضحنآ  دوخ  ملع  رب  ینتبم  دـهاش و  نودـب  تواضق  دـیدج  تواضق  زا  دارم  دـنا و  هدوب  لـفاغ  نآ 

هک دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسلجم  میربیم ، نایاپ  هب  كان  تشهد  یتیاوراب  ار  بلطم  نیا  دینک } ظفح  ار  ثیدح  نیا  }
سیل سانلا  نم  ریثک  لوقی  یتح  ..... سانلا نم  لتقی  امم  هوری  الأ  مهرثکأ  بحأل  جرخ  اذإ  مئاقلا  عنـصیام  سانلا  ملعی  ول  : ) دندومرف ناشیا 
وزرآ نانآ  رثکا  درک  دـهاوخ  هچ  دـنکروهظ  یتقو  مئاق  ماـما  هک  دـننادب  مدرم  رگا  ( " محرل دـمحم  لآ  نم  ناـکولو  دـمحم  لآ  نم  اذـه 

هیلع هللا  یلـص  دمحم  لآ  زا  نیا  تفگ : دـنهاوخ  مدرم  زا  يرایـسب  یتح  دـشکیم ..... ار  مدرم  هک  سب  زا  دـننیبن  ار  وا  شاک  هک  دـندرکیم 
دمحم دوجو  رطاخب  تیاور  الوا  هدنسیون :   « . 153 ۀبیغلا ص / راونالا 52/353  راحب  درکیم "! محر  دوبیم  دـمحم  لآ  زا  رگا  تسین  هلآو 

رپ ناهج  ترضحنآ  روهظ  زا  لبق  هکنیا  هب  دنکیم  تلالد  تایاور  هکنانچنآ  رگا  ایناث  تسا .  فیعض  نآ ،  دنس  رد  یفوک  یفریص  یلع  نب 
مک مه  ناش  دادعت  امتح  هک  دساف  دارفا  ندرب  نیب  زا  نودب  انیقی  دزاسب ،  داد  لدـع و  زا  رپ  دـهاوخب  راوگرزب  نآ  دوشیم و  داسف  ملظ و  زا 

هتشک ببـسب  دننیبب  ار  ترـضحنآ  دنرادن  تسود  يا  هدع  هکلب  تسین  دایز  راتـشک  رب  تلالد  تیاور  رد  اثلاث  دوب .  دهاوخن  نکمم  تسین 
ار هریغ  دترم و  مادعا  صاصق و  مکح  مالسا  هب  داقتعا  اب  هک  دنتسه  اه  ناملـسم  زا  یـضعب  مه  ام  نامز  رد  هکنانچ  مدرم ،  زا  ضعب  ندش 

متساوخ خیضوت  تیاور  نیا  هراب  رد  ردص  هللا  ۀیآ  ياقآزا  یتقو  رتکد « :  ددرگن .  ارجا  ماکحا  نیا  هک  دننکیم  شالت  یتح  دندنسپ و  یمن 
میارب ار  روهظزا ) دعب  خیرات  ناش (  دوخ  باتک  زا  يا  هخسن  هاگنآ  دوب  دهاوخ  نیملـسم  نایم  رد  ًارثکا  دریگ  یم  ماجنا  هک  یلتق  دندومرف :

 « . دنا هداد  حیـضوت  ار  بلطم  نیا  باتک  نیا  رد  ناشیا  ینالف ...... هب  ءادها  دـنا  هتـشون  ناشدوخ  طخاب  شلوا  هحفـص  رد  ، دـندرک ءادـها 
تبـسن ناـشیا  هب  غورد  هب  رتکد  هک  تسا  يزیچنآ  زا  ریغ  دـسیون  یم  هک  ار  یبلطم  روکذـم  باـتک  رد  ردـص  هللا  ۀـیآ  موحرم  هدنـسیون : 

نیمه هب  دنهاوخ و  یمن  ار  يدهم  ترـضح  روهظ  هک  دنتـسه  لطاب  نارادـفرط  روهظ  زا  دـعب  ناگدـش  هتـشک   : " دـیوگیم ناشیا  دـهدیم . 
دـنریزپ و یمن  ار  وا  بالقنا  هک  ار  یناسک  نیقفانم و  ادـخ و  نانمـشد  رگم  دـشک  یمن  ترـضحنآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رابخا  زا  ظاـحل 

ینمشد رطاخ  هب  دنتسین و  ناملـسم  نیلوتقم ،  هک  تسادیپ  یبوخب  ترابع  نیا  زا  میرادن .  همطاف  نادنزرف  هب  یجایتحا  ام  درگرب  دنیوگیم 
نیا رخآ  رد  رتکد  انمض  دنگنج .  یم  ناشیا  اب  هداتسیا و  ترضحنآ  ربارب  رد  هکلب  دننک  تعیب  ترضحنآ  اب  دنوش  یمن  رـضاح  مالـسا ،  اب 

 . میدرک رظن  فرص  نآ  هراب  ود  لقن  زا  تسا  هدش  هداد  البق  نآ  ياهباوج  نوچ  هک  هدرک  حرطم  شسرپ  دنچ  شخب 

درک دهاوخن  رییغت  زگره  هلبق 

ادـخ لوسر  نامز  رد  هک  شا  یلـصا  تلاح  هب  ار  مارحلا  دجـسم  مئاق  ماما  هک  میدرکیم  ناـمگام  اـهیقارع } يارب  يربخ  شوخ   : » } رتکد
ارنآ هک  تسا  نیا  هِساسَا ) یِلا  ُهُعِجُری   ) زا روظنم  ریخ  هک  مدیمهف  اهدـعب  یلو  دـنادرگ  دـهاوخ  زاب  تسا  هدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
زاب رب  تلالد  هک  یتایاور  الوا  هدنسیون :  داد . » .! دهاوخ  تهج  رییغت  هفوک  يوسب  هلبق  هکنوچ  دیامن ،  یمراومه  نیمز  اب  دنکیم و  بارخ 

دانسا هک  ضرف  رب  تسا ،  هدرکن  لالدتسا  نآ  هب  یملاع  چیه  هدوب و  دنسلا  فیعض  همه  دننکیم  شیلصا  تلاحب  مارحلا  دجـسم  ندنادرگ 
نامز رد  یلـصا  تلاح  نامه  هب  نآ  ندـنادرگرب  هکلب  دوبن  مارحلا  دجـسم  ندرک  بارخ  نآ  ینعم  املـسم  دوبیم  حیحـص  مه  تاـیاور  نآ 

رب تلالد  هک  درادن  دوجو  یتیاور  چیه  تسا و  هدرکن  اعدا  هعیش  ياملع  زا  یملاع  چیه  ایناث  دوب .  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
دنکیم تیاور  یناشاک  ضیف  رتکد « :  تسا .  رتکد  ساسا  یب  لطاب و  ياهاعدا  زا  نیا  دشاب و  يرگید  ياج  يوسب  نآ  لوحت  هلبق و  رییغت 

مکالصم  ) تسا هداد  صاصتخا  امش  هب  ار  یتازایتما  اذل  درادن  تسود  امش  هزادنا  هب  ار  یـسک  دنوادخ  هفوک  مدرم  يا  ۀفوکلا ") لهاای  : )
میهاربا يالـصم  سیردا و  هناـخ  حون و  هناـخ  مدآ و  هناـخ  امـش  يالـصم  میهاربا " )......  یلـصم  سیردا و  تیب  حون و  تیب  مدآ و  تیب 

 " دـش دـهاوخ  بصن  نآ  رد  دوسالا  رجح  ماجنا  رـس  هک  دـشک  یمن  یلوط  هیف " ) دوسالا  رجحلا  بصنی  یتح  مایالا  بهذـت  الو   "  ) تسا
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رجح لمح  ایناث  تسا .  فیعـض  هتابن ،  نب  غبـصا  هب  قودـص  خیـش  قیرط  ندوب  فیعـض  رطاخب  تیاور  ـالوا  هدنـسیون :  یفاولا 1/215 . » 
 . دـشابن هلبق  دوبن  رگا  هک  تسین  دوسـالا  رجح  دوجو  هب  طونم  هبعک  ندوب  هلبق  اریز  تسین  هفوک  نداد  رارق  هلبق  شیاـنعم  هفوک  هب  دوسـالا 

دیاش تحـص ،  ضرف  رب  هکلب  دـننکیم  لقتنم  هفوک  هب  هبعک  زا  ار  دوسالا  رجح  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  هدـماین  الـصا  تیاور  رد  اـثلاث 
رتکد تسا .  هدرک  رداص  ار  هلبق  لاقتنا  هب  مکح  یمسا  تهابش  رطاخب  رتکد  هک  دوسالا  رجح  زا  ریغ  دوش  بصن  اج  نآ  رد  یهایس  یگنس 

رب لیلد  نتـسناد  مالـسلا  مهیلع  میهاربا  سیردا و  حون و  مدآ و  يالـصم  ار  هفوکو  هفوک ،  هب  هکم  زا  دوسارجح  ندرک  لقتنم  نیا  ربانب  : » 
ار مارحلادجسم  هکنیا  روصت  تیاور  نیا  هب  هجوتاب  دش ، دهاوخ  نییعت  زامن  هلبق  هفوک  مارحلا  دجـسم  ندرک  بارخ  زا  سپ  هک   ، تسا نیا 

دوسارجحو هلبقو  ددرگ  بارخ  دیاب  هدمآ  تایاور  رد  هکنانچ  اذل  تسین ، یتسرد  روصت  دنادرگدهاوخزاب  هعسوت  زا  لبق  یلـصا  تلاح  هب 
دش هتفگ  هکنآ  نمـض  میدومن  نشور  شلوا  ساسا  رب  ار  مارحلا  دجـسم  ندناتـشگرب  رب  لاد  تایاور  يانعم  هدنـسیون :  دشاب . »  هفوک  رد 

حیضوت هکنانچ  دزودیم ،  شدوخ  دربیم و  شدوخ  هلاس  ای 200  هیقف 90  اما  دنرادن  ار  لالدتسا  تیلباق  هدوب و  دنسلا  فیعـض  تایاور  نآ 
فیعـض تیاور  رتمهم  همه  زا  تسین و  دوسالا  رجح  لاقتنا  زا  نخـس  تیاور  رد  تسین و  دوسالا  رجح  رطاـخب  هبعک  ندـش  هلبق  هک  میداد 

هللا یلـص  ربمایپ  يالـصم  هک  مه  هرونم  هنیدم  دـیاب  هنرگو  دوش  هلبق  ای  هبعک  اجنآ  هک  تسین  نیا  ربمایپ  دـنچ  ندوب  الـصم  زا  دارم  تسا و 
 : رتکد سب .  تسا و  هفوک  دجسم  تمظع  سدقت و   ، دنس تحص  ضرف  رب  تیاور  يانعم  هکلب  دشیم  هلبق  تسوا  تیب  ملس و  هلآ و  هیلع و 

؟ تفرگ دنهاوخ  ماقتنا  یناسک  هچ  زاو  درک ؟ دـنهاوخ  عورـش  اجکزا  مئاق  ماما  یتسار  میـسرپیم  دوخ  تبون  هب  ام  تلادـع }! تسا  نیا  » }
سپ تسا  نیملـسم  نوخ  نیا  دـندومرف ، ردـص  ياقآ  هکنانچ  تسایوگ و  تاـیاور  هکناـنچ  یلب  تسیک ؟ نوخ  دزیریم  هک  ینوخ  همهنیاو 

دمحم لآ  نوچ  تسین !  دـمحم  لآ  زا  وا  هک  دـنیوگب  دـنراد  قح  نیرباـنب   ، یتمحر هن  دوب و  دـهاوخ  یباذـع  نیملـسمرب  مئاـق  ماـماروهظ 
ماما هک  دش  هداد  باوج  شیپ  رطـس  دنچ  نیمه  هدنـسیون :  درادن . » !  تقفـش  محر و  مئاق  ماما  نیا  اما  دنراد  تقفـش  محر و  نیملـسمرب 

ار نیمه  مه  تایاور  دنوش ،  ناشیا  یهلا  فادها  ندش  هدایپ  عنام  دـنریگ و  رارق  ناشیا  ربارب  رد  هک  دـننکیم  هلتاقم  یناسک  اب  مالـسلا  هیلع 
رطس دنچ  نیمه  ناشیا  تارابع  لقن  اب  هکلب  دنشک  یم  ار  ناناملسم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنا  هتفگن  مه  ردص  ۀیآ  موحرم  سب و  دیوگیم و 

یهگناو رتکد « :  تسا .  هدرک  تنعل  ار  وگغورد  مه  دـنوادخ  دـیوگیم و  غورد  رتکد  هک  دـش  تباث  روهظلا  دـعب  ام  خـیرات  باتک  زا  لبق 
نتشکاب سپ  درک ؟  دهاوخ  يربارب  تلادع و  زا  راشرس  هدوب ، مکاح  نآرب  متـس  ملظ و  هکنآ  زا  سپ  ار  نیمز  ناشیا  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

داد لدـع و  ییاپرب  ایآ  هدنـسیون :  يربارب . » !؟  تلادـع و  نآ  تساجک  مئاق  ماما  طسوت  نیملـسم  یـسوط ) خیـش  هدومرف  هب  ) دـص رد  دون 
عنام هک  یناسک  دـیاب  سپ  تسا ؟  نکمم  نایوگ  روز  ندرک  دوبان  ناراـکتیانج و  تسد  ندرک  هاـتوک  ناـملاظ و  ندرک  بوکرـس  نودـب 
ماما هک  تسا  هتفگن  یسوط  خیش  موحرم  یهگناو  دنیبب .  ار  فاصنا  لدع و  يور  هعماج  ات  دنوش  هتشک  دنتسه  يربارب  لدع و  ندش  هدایپ 

 . تسا برقا  لوا  لامتحا  هک  تسا  هدز  یمهفن  هب  ار  شدوخ  ای  هدیمهفن  رتکد  ار  تیاور  هکلب  دشکیم ،  ار  مدرم  دص  رد  دون  مالـسلا  هیلع 
مهد ُهن  ات  دش  دـهاوخن  ققحتم  هجرف  هللا  لجع  ماما  روهظ  ( " سانلا راشعا  ۀعـست  بهذـی  یتح  رمالااذـه  نوکیال   ) تسا نینچ  نیا  تیاور 
نیا هک  هدـمآ  تیاور  رد  نوچ  تسا  ترـضح  نآ  روهظ  زا  لبق  مدرم  ریم  گرم و  نیا  ینعی  دورب "  نیبزا  ناـنآ  دـص  رد  دون  ینعی  مدرم 
اریز درادن ،  یشقن  مالسلا  هیلع  ماما  مدرم  دص  رد  دون  نتفر  نیبزا  رد  سپ  تسا ،  مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  دارم  تفای و  دهاوخن  ققحت  رما 

ياهگنج ملاظ و  ماکح  طسوت  مدرم  راتـشک  ببـسب  اـه  ریم  گرم و  نیا  تسا  نکمم  تسا .  هدرکن  جورخ  زونه  راوگرزب  نآ  تقونآ  رد 
 : رتکد ترضحنآ .  روهظ  زا  لبق  تسا  تیانج  ملظ و  زا  ناهج  ندش  رپ  دیؤم  هتکن  نیمه  دوخ  هک  دشاب  هریغ  یگنسرگ و  رقف و  یلخاد و 

ناشیا مان  هب  هک  يرگید  تیاور  نارازه  تیاور و  نیازا  ناشیا  هتبلا  : - دـندومرف هک  هدـش  لقن  یتیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ناـبز  زا  » 
ام اب  هکیـسک  ( " انمئاق مایق  دـنع  مهءامد  انل  لحأ  دـق  هللا  نإ  بیـصن  انتلود  یف  اـنفلاخ  نملاـم  - ) دـنرادن یعـالطا  ددرگیم  تسدـب  تسد 
" تسا هدرک  لالح  ام  يارب  ار  نانآ  نوخ  مئاق  ماما  روهظ  ماگنه  رد  دنوادخ  هکیتسردب  درادن ، یمهـس  چـیه  ام  تلود  رد  دـنک  تفلاخم 

هللا ۀیآ  موحرم  دنکیم و  لقن  يدهـشم  نب  دمحم  خیـش  رازم  باتک  زا  ار  تیاور  یـسلجم  موحرم  - 1 هدنـسیون :  راونالا 52/376 . »  راحب 
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هکلب هدوبن  رهاظ  يدهـشم  نب  دـمحم  دوخ  لاح  هک  اریز  تسین  رهاظ  باـتک  نیا  راـبتعا  دـیوگیم " :  باـتک  نیا  هراـب  رد  یئوخ  یمظعلا 
رد دیامرفیم  مالسلا  هیلع  ماما  تیاور ،  تحص  ضرف  رب  - 2 تسا .  طلغ  هب  لالدتـسا  طقاس و  رابتعا  زا  تیاور  سپ  تسین "  هدش  هتخانش 

ماما روهظ  اریز  تسا  تسرد  الماک  یبلطم  نیا  تسا و  لالح  شنوخ  دزیخرب  تفلاخم  نامز بـه  ماما  تموکح  اـب  سکر  ــ رو ه ـ هظ ناـمز 
شتعاط هک  راوگرزب  نآ  اب  دوش و  تلادع  يارجا  عنام  دریگ و  رارق  وا  ربارب  رد  سکره  تسا و  تلادع  یئاپرب  يارب  هجرف  هللا  لجع  نامز 
بجعت ياج  - 3 تسین .  یبیجع  يزیچ  مه  بلطم  نیا  تشاد و  دـهاوخن  تلود  نآ  رد  مه  یبیـصن  دـنک ،  تفلاـخم  تسا  بجاو  همه  رب 

تیب لـها  رگا  و  دـنرادن ،  یمهـس  بیـصن و  مالـسلا  مهیلع  تیبـلها  تلود  رد  هک  تسا  تیبـلها  ناـفلاخم  راد  هصغ  رتـکد  ارچ  هک  تسا 
هکلب دنزیم ،  هنیـسب  ار  تیبلها  نافلاخم  گنـس  نینچ  نیا  هک  دنکیم  ررـض  رادقم  هچ  رتکد  دنهدن ،  یبیـصن  مهـس و  ار  ناشدوخ  نافلاخم 

هتفگ تیاور  رد  - 4 دوب .  دهاوخن  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نآ  زا  تلود  نآ  رگید  دنـشاب  هتـشاد  مهـس  تیبلها  نافلاخم  تلود  نآ  رد  رگا 
امتح ندوب  لالح  ینعم  نوچ   ، میـشک یم  ار  اهنآ  همه  ام  هک  هدـشن  هتفگ  اما  تسا  هدرک  لالح  اـم  رب  ارناـنآ  ياـهنوخ  دـنوادخ  هک  هدـش 

هدز هنیسب  ار  تیبلها  ناقفاوم  گنس  مه  رابکی  دنزیم  هنیـسب  ار  تیبلها  نافلاخم  گنـس  هک  هزادنا  نیا  رتکد  شاک  - 5 تسین .  نداد  ماجنا 
هک مالسا  نانمشد  بایسآ  هب  بآ  مه  دربب و  ار  شدوخ  يوربآ  مه  ات  درکیمن ،  مهرـس  مدرم  ندرک  هارمگ  يارب  ار  غورد  همه  نیا  دوب و 

دزیرب دنتسه  مالسا  هب  هلمح  تصرف  دصرتم 

هیماما هقف  رد  هعمج  زامن 

هب اوتف  هک  هدشن  ادیپ  هعیـش  نیبرد  یهیقف  زونه  ات  دوب و  دنهاوخ  دنتـسه و  هدوب و  هعمج  زامن  بوجوب  دـقتعم  قافتالاب  همه  هعیـش  ياهقف 
بوجو طیارـش  بوجو و  عون  رـسرب  مالک  هکلب  دش ،  دـهاوخن  ادـیپ  زین  هدـنیآ  رد  دـشاب و  هداد  نآ  لیطعت  بوجو  ای  هعمج  زامن  تمرح 

هک يراثآ  نیرتنـشور  نیرتگرزبزا و  دـش }!؟ لیطعت  ارچ  هعمج  زامن   : » } رتکد دـش .  دـهاوخ  نشور  يدـعب  بلاطم  نمـض  رد  هک  تسا 
زج ددرگ و  كرت  دیاب  هعمج  زامن  هک  تسا  هدـیا  نیا  دـنکیم  راکـشآ  یمالـسا  تما  هلفاق  زا  عیـشت  ندرک  فرحنم  رد  ار  ناگناگیب  شقن 

ناگناگیب نانمشد و  دیاع  یعفن  هچ  دناوخ  هعمج  زامن  یسک  رگا  فلا :  هدنسیون :  تسین . » !  تسرد  هعمج  زامن  موصعم  ماما  رـس  تشپ 
ياهقف زا  یهیقف  چیه  ب :  دنراد . ؟  زاب  هعمج  زامن  نوچ  یبجاو  ماجنا  زا  ار  یبهذم  ناوریپ  دـننک و  يزاب  شقن  دـنیایب و  ات  دـش  دـهاوخ 

زیاج موصعم  ماما  رس  تشپ  زج  دوش و  لیطعت  دیاب  هعمج  زامن  هک  تسا  هدرکن  رداص  نومضم  نیا  هب  ياوتف  رـضاح  نامز  ات  لوا  زا  هعیش 
یکی تسا ،  هتـشاد  دوجو  لوق  ود  هشیمه  رـضاح  ياهقف  نیرخأتم و  نیرخأتم  ات  نیرخأتم و  ات  نیمدقتم  زا  هعیـش  ياهقف  نیب  ج :  تسین . 
نامز رد  هعمج  زامن  هکنیا  مود  هیموی و  ياه  زامن  رگید  لثم  تسا  ینییعت  ینیع  بجاو  مالسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  هعمج  زامن  هکنیا 
يامن دـهتجم  زا  تسا  بجعت  رهظ .  زامن  ای  هعمج  زامن  هماـقا  نیب  تسا  ریخم  فلکم  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ،  يرییخت  ینیع  بجاو  تبیغ 

نآ هب  زگره  هک  دهدیم  تبسن  ار  يزیچ  ام  ياهقف  هب  هدیدن و  نورق  راصعا و  لوط  رد  ار  هعیش  ياهقف  ياواتف  زونه  ات  هک  هلاس  ای 200   90
ءزج ار  موصعم  روضح  دـنناد ،  یم  يرییخت  ینیع  بجاو  تبیغ  ناـمز  رد  ار  هعمج  زاـمن  هک  اـم  ياـهقف  زا  هتـسدنآ  د :  دـنا .  هدادـن  اوـتف 
زامن بوجو  لصا  رد  یتلاخد  هنوگچیه  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  تبیغ  روضح و  سپ  دـننک .  یم  باـسح  ینییعت  ینیع  بوجو  طـیارش 
رایسب ماگ  اعقاو  نیا  دنکیم  دییات  ار  هعمج  ياه  زامن  هماقا  هک  هدش  رـشتنم  ییاواتف  هللادمحب  ریخا  لاس  دنچ  نیا  رد  رتکد « :  درادن .  هعمج 
فطل هب  نوچ  تشاذگن  هرهب  یب  ارم  ياهشالت  هک  مراذگساپس  مراگدرورپ  زا  رایسب  هدنب  تسا ، هعیش  بهذم  حیحـصت  تهج  رد  یگرزب 

ارم دنوادخ  مراودیما  هک  ما  هتشاد  يدیلک  شقن  هعمج  ياه  زامن  يراذگرب  تهج  مرتحم  عجارم  ندرک  عناق  کیرحت و  رد  اصخـش  یهلا 
زامن ینییعت  بوجو  رب  تلالد  هک  ریخا  لاس  دنچ  نیا  رد  یهیقف  چیه  زا  یئاوتف  چـیه  هدنـسیون :  دـیامرفن . »  مورحم  نآ  گرزب  شاداپ  زا 

یمظعلا هللا  ۀیآ  موحرم  هتبلا  دنتـسه .  دنا و  هدوب  هعمج  زامن  يرییخت  بوجو  هب  لئاق  رـصاعم  ياهقف  مامت  تسا و  هدشن  رداص  دنک  هعمج 
هللا ۀیآ  موحرم  نینچ  مه  درکیم و  راذـگ  رب  مق  ماما  دجـسم  رد  ار  هعمج  زامن  زین  يولهپ  تموکح  نامز  رد  مق  راوگرزب  عجارم  زا  یکارا 
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بوجوب ياوتف  اما  دومن ،  یم  هماقا  ار  هعمج  زامن  بالقنا  زا  لـبق  اـهلاس  هک  دوب  یناـسک  زا  سدـقم  دهـشم  رد  كرت  نیـسح  مـالغ  خـیش 
ار ماـظع  عجارم  رتـکد  هکنیا  اـما  تسا .  هدرکن  رییغت  هتـشاد و  دوـجو  هیماـما  ياـهقف  روـهمج  نیب  رد  هکلب  فورعم  اـهقف  نیب  رد  يرییخت 

هچره دـنا و  لیلد  عبات  هعیـش  ياهقف  اریز  لوبق ،  لباق  ریغ  لیلد و  الب  تسا  ياعدا  دـننک ،  راذـگرب  ار  هعمج  زاـمن  هک  دـشاب  هداد  تعاـنق 
نیا اب  هک  دـنک  اعدا  دـعب  ات  درکن  هماقا  هعمج  زامن  ینییعت  ینیع  بوجو  رب  یلیلد  رتکد  و  دـننکیم ،  مکح  نآ  قباطم  دـشاب  لـیلد  لولدـم 
یپ كانرطخ  دـنفرت  نیا  هب  لاس ! رازه  زا  شیب  ینعی  نونکات  ام  ارچ  هک  تسنیا  هدـنب  شـسرپ  اما  رتکد « :  متخاـس .  عناـق  ار  عجارم  لـیلد 

یکریز اب  تسا  هتسناوت  هک  هدوب  راکرد  یناهنپ  تسد  هچ  نیا  دنا !؟ هدوب  مورحم  هعمجزامن  زا  ام  هعیـش  ناناملـسم  زا  لسن  اههد  میدربن و 
 : هدنـسیون دنادرگ . » ؟  مورحم  تسا  تباث  نآرق  حیرـص  صناب  هک  يا  هعمج  زامن  زا  ار  ام  دوش و  هریچ  گرزب  بتکم  کی  رب  يراکم  و 

زامن هب  هک  دنراد  رایتخا  ام  هقف  رظن  زا  مدرم  مه  نالا  تسا و  هعمج  زامن  يرییخت  بوجو  هعیـش  ياملع  رثکا  ياوتف  العف  مه  البق و  مه  - 1
رد اصوصخم  هعمج  دجـسم  مان  هب  يدـجاسم  هعمج و  ماما  مانب  يدارفا  مه  هتـشذگ  رد  - 2 دنناوخب .  ار  رهظ  زامن  ای  دـنوش  رـضاح  هعمج 
رد هکنیا  رب  تسا  لیلد  دوخ  نیا  تسا و  یقاب  دنوشیم  دای  هعمج  دجـسم  مانب  هک  دجاسم  نآ  زا  يرایـسب  مه  زونه  هک  هتـشاد  دوجو  ناریا 

عمج زامن  ندناوخ  - 3 دشاب .  هدرک  عناق  نآ  يراذگرب  هب  ار  هعیش  ياهقف  دشاب و  هدمآ  رتکد  هکنیا  هن  تسا  هدوب  هعمج  زامن  مه  هتـشذگ 
مومع روطب  هشیمه و  هک  تنس  لها  رگم  دنراد  زاب  نآ  ندناوخ  زا  ار  ناناملسم  دنیایب و  اهنآ  ات  دنکیمن  مالـسا  نانمـشد  هجوتم  ار  يررض 
زامن هک  برع  ياهتلم  رگم  ای  دنا ،  هدوبن  میهس  نآ  رد  نایعیش  هک  دنا  هدرک  دراو  مالسا  نانمشد  رب  يا  هبرـض  هچ  دنا  هدناوخ  هعمج  زامن 

ینیطسلف هک  تسا  لاس  لهچ  زا  شیب  نالا  دنا ،  هدز  نیملسم  مالسا و  رس  رب  یلگ  هچ  دوشیمن  كرت  اهنآ  نیطالس  تیعر و  نیب  رد  هعمج 
دوخ توکس  اب  هکلب  دنتـسه ،  دوخ  فیک  شیع و  لوغـشم  برع  ياهتلم  دنوشیم و  دروخ  راکتیانج ،  ياهتـسینویهص  ياه  همکچ  ریز  اه 

ناگناگیب رگم  - 4 دنهد .  ماجنا  هنادازآ  ار  مالـسا  نانمـشد  اب  ياهرارق  لوق و  هدرپ  تشپ  هک  دنا  هداد  هاجا  زین  دوخ  نیطالـس  ماکح و  هب 
رما هعمج  زامن  هب  ار  ام  میرک  نآرق  - 5 دیروشب .؟  ار  نات  ياهاپ  وضو  رد  دیناوخب و  هتسب  تسد  ار  زامن  هک  دنتفگ  تنس  لها  هب  دندمآ و 

هعیـش نیب  رد  یهیقف  دنا و  هدرک  باسح  بجاو  ياه  زامن  دادع  رد  ار  هعمج  زامن  هشیمه  ام  ياهقف  اذـل  تسین و  یکـش  نیا  رد  دـنکیم و 
تسا یبلطم  يرییخت  ینیع  ای  تسا  ینییعت  ینیع  بوجو  نیا  ایآ  اما  دشاب ،  هداد  هعمج  زامن  تمرح  ای  بابحتسا  هب  مکح  هک  درادن  دوجو 

 . دوشیم نشور  دنتسه  میرک  نآرق  رسفم  هک  تایاور  کمک  هب  هک 

داب هایس  وگغورد  يور 

هب هجوت  اب  مدرک ،  هتـسخ  مه  ار  امـش  دـبال  مرادرب و  هدرپ  یمهم  قیاـقح  زا  مدرک  یعـس  هک  يا  هدـننک  هتـسخ  رفـس  نیا  زا  سپ  رتکد « : 
نیتسخن نایعیـش  هک  دـنهدیم  یهاوگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  میدرک و  ادـیپ  ! هدـش فیرحت  عیـشت  زا  هک  یتخاـنش 

يارب لقا  دـح  " دنتـشاذگ . رانک  ار  ع)  ) تیب لها  هکنوچ  ( " تیبلا لها  مهـضفرل   ) هدـناوخ هضفار  ار  نانآ  مه  دـنوادخ  دـنا و  هدوب  هضفار 
یقاب میاجرـس  مشاب ؟! هعیـش  حالطـصا  هب  مه  زاب  اـیآ  منکراـک ؟ هچ  دـیاب  ـالاح  هکنیا  نآو  تسا  هدـنام  یقاـب  یمهم  یلیخ  بلطم  مدوخ 

و منزب ؟ بیج  هب  مریگب و  سمخ  ماـن  هـب  هراـچیبو  هداـس  مدرم  زا  ار  یتـفگنه  ياـه  هیامرـس  ناـنچمه  و  مـنک ؟ ظـفح  ار  مبـصنم  مناـمب ؟
نایب اراکشآ  ار  قح  مریگب و  هرانک  تامرحم  نیا  زا  هکنیا  ای  مریگب ؟  ماک  لگشوخ  ياهنز  زا  دیشخبب ) و( موش ؟ راوس  الاب  لدم  ياهنیشام 

ات هک  تسا  یبلاطم  مامت  هصالخ  تفگ ،  رطـس  دـنچ  نیا  رد  رتکد  هچنآ  هدنـسیون :  تسا . » !؟  گنگ  یناطیـش  قح  زا  تکاـس  اریز  منک 
هک دنا  هدومرفن  تقو  چیه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1 میئوگیم :  لامجا  روطب  مه  اجنیا  میداد و  باوج  ار  همه  مه  اـم  دوب و  هتفگ  ـالاح 

هدشن لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بلطم  نیا  یباتک  چیه  رد  دنتشاذگ و  رانک  ار  تیبلها  هکنآ  رطاخب  دیمان  هضفار  ار  نایعیـش  دنوادخ 
میدومن همجرت  لماک  درک  لقن  هدیرب  هدش و  فیرحت  لکشب  رتکد  هک  ار  یتیاور  باتک  نیمه  ياه 93 و 94 و 95  هحفص  رد  هکلب  تسا 
تیبلها هک  ریخ  يوسب  دیدرک و  كرت  ار  لطاب  رـش و  نوچ  دیمان  هضفار  ار  امـش  دـنوادخ  دـنیامرفیم :  مالـسلا  هیلع  ماما  هکدـش  مولعم  و 
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هکلب تسا  هدماین  تسدـب  سمخ  قیرط  زا  هعیـش  هیقف  ملاع و  چـیه  يارب  یتفگنه  هیامرـس  چـیه  - 2 دیدمآ .  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  ربمایپ 
فراصم رد  دـسریم  اهنآ  تسد  هک  یـسمخ  دـننادیم و  ارنآ  نایعیـش  همه  هک  تسا  يزیچ  نیا  دـننکیم و  یگدـنز  هنادـهاز  هعیـش  ياـهقف 

ام ياهقف  رثکا  هکلب  دنرادن و  هتـشادن و  الاب  لدـم  ياهنیـشام  ام  ياهقف  زا  کی  چـیه  - 3 دسریم .  فرـصم  هب  هدـش  نییعت  شیپ  زا  یعرش 
هکیسک - 5 تسا .  تحار  ناسآ و  رایسب  دنـشورف  یم  ایندب  ار  نید  هک  يدارفا  يارب  لگـشوخ  ياهنز  زا  زا  نتفرگ  ماک  دنرادن 4 - نیشام 

اب يواسم  سانشان  مدآ  هک  اریز  دوش ،  یمن  یفخم  دسانشن  ار  وا  یسک  هک  راعتسم  مان  شـشوپ  ریز  دنک  نایب  اراکـشآ  ار  قح  دهاوخ  یم 
دوب درم  رگا  رتکد  میتفگ  البق  هکنانچ  و  دشاب ،  غورد  شیاه  هتفگ  مامت  رگا  اصوصخ  تشاد ،  دهاوخن  يرثا  چیه  شراتفگ  تسا و  رفس 

مه هتـشک  رگا  ریخ ،  ای  دنکیم  اعدا  هک  تسه  یـسک  نامه  اعقاو  ایآ  دراد و  هتنچ  رد  هچ  هک  دـشیم  مولعم  ات  دـمآ  یم  نادـیم  هب  هنادرم  ، 
نارگید شوگب  ار  شیادص  دـنک و  باختنا  ار  ینما  ياج  تسناوتیم  گرم  زا  سرت  تروص  رد  ای  دیـسر  یم  تداهـش  هجردـب  دوب  هدـش 

بتکم زا  نم  هک  ساسحا  نیا  اب  ما ،  هدومن  عافد  نآ  زا  ما و  هدرک  سیردـتو  ما  هدـناوخ  ارنآ  هناصلخم  نونکات  هچرگ  رتکد « :  دـناسرب . 
تریـس زا  يوریپ  تیب و  لها  تبحم  مه  نونکا  هللادـمحلا  نانآ ،  نانمـشد  ياهدـنفرت  زا  هن  منکیم و  يوریپ  مراد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 

زا تدـش  هب  اـما  دـنزیم ،  جوـم  دراد  مبلق  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا  يوریپ  زا  سپ  هـتبلا  مالـسلا  مـهیلع  راـهطا  هـمئا 
رگا هدنـسیون :  منکیم . »  راجزنا  رفنت و  ساسحا  ًادیدش  نانآ  یعقاو  نانمـشد  زا  مرفنتم و  هدـش  هتـسب  هرهاط  هلالـس  نآ  هب  هک  ییاهغورد 
ءزج البرک و  لها  هک  یملاع  هزوح ،  بـالط  فجن و  ياـملع  دـیاب  دوب ،  هدرک  سیردـت  لیـصحت و  فرـشا  فجن  هیملع  هزوح  رد  رتکد 

فیعض و تیاور  نیب  روطچ  دراد  تهاقف  داهتجا و  ياعدا  هکیسک  یهگناو  دنسانش .  یمن  هک  دنسانشب  دشاب  هزوح  نیسردم  نیدهتجم و 
هکنآ رگم  تسین  فرط  چـیه  هب  کـسمت  ناـکما  مهاـب  تیاور  ود  ضراـعت  ماـقم  رد  هک  دـنادیمن  ارچ  دراذـگب و  قرف  دـناوتیمن  حـیحص 
هکنیا رب  هوالع  دشاب ،  هعیش  ياملع  زا  هکنیا  هب  دسر  هچ  هتشادن  ار  ندوب  هعیش  هقباس  رتکد  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دشاب .  نیب  رد  یحیجرت 

زا شیپ  لاس  ینعی 190  ق  لاس 1235 ه ـ رد  هک  دراد  ار  هرـس  سدق  يوقن  یلع  رادلد  دیـس  اب  تاقالم  ياعدا  تسین و  دلب  مه  ار  خـیرات 
تفر مه  يداـع  نایعیـش  اـب  یتـح  وا  هک  دوش  یم  مولعم  تسا  هدومن  دراو  نایعیـش  رب  هک  یناوارف  ياـه  تمهت  زا  تسا .  هدومن  توف  نیا 

ریـشمش زا  سرت   : » } رتکد میدرک .  لقن  وا  زا  هعتم  ثحب  رد  هک  اهنز  نداد  تناما  لثم  درکیمن  دراو  ار  اه  تمهت  نآ  الا  هتـشادن و  دمآو 
ۀعیـشلا یباذکب  أدـب  انمئاق  ماقول  : ) دـندومرفیم هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ :  هک  تسا  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  مئاق }؟

مئاق ماما  ارچ   . 253/ یشک لاجر  تشک " دهاوخ  ار  نانآ  درک و  دهاوخ  عورش  نیغورد  نایعیـش  زا  دنک  روهظ  مئاق  ماما  هاگره  ( " مهلتقف
هب ع )  ) تیب لهاو  نید  مان  هب  دنا و  هتخاس  نانآ  هک  ییاهغورد  اهتمهت و  اریز  دـشکیم !؟ ار  نانآ  لوا  دـنکیم و  عورـش  نیغورد  نایعیـشزا 

تعجر ءادـب و  نآرق و  فیرحت  سمخ و  طاول و  هغیـص و  دـننام  دراد  یکاـنرطخ  ياهدـمایپ  تسا و  تشز  یلیخ  دـنا  هداد  مدرم  دروـخ 
هجرف هللا  لـجع  تفاـی !؟ دـهاوخ  تاـجن  مئاـق  ماـما  ریـشمش  زا  یـسک  هچ  سپ  تسا ، هـتفرگ  رارق  ناـمیا ! وزج  هـمه  هنافـسأتم  هـک  هریغو 

نوچ دشک ،  یم  دشاب  هدرک  عیشت  ياعدا  غوردب  هک  ار  یکره  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسنآ  تیاور  زا  دافتـسم  هدنـسیون :  فیرـشلا . » !!؟
ياقآ نیمه  نیغورد  نایعیش  زا  یکی  املسم  دندرک و  فرحنم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  قیرط  زا  ار  مدرم  دنتسه  هعیـش  هک  اعدا  نیا  اب  نانآ 
تیلح دش .  دهاوخ  هتشک  ترـضحنآ  ریـشمش  هب  دشاب  هدنز  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  رگا  هک  تسا  هلاس  ای 200  يامن 90  دهتجم  رتکد 
هلئـسم اما  میداد ،  رتکد  هب  ینکـش  نادـند  ياهباوج  میدرک و  ثحب  شدوخ  ياج  رد  هجوز  تیاـضر  تروص  رد  ار  ربُد  زا  عاـمج  هعتم و 

هدرک یفخم  هکنآ  زا  سپ  دنکیم  راکـشآ  مدرم  رب  يرما  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسنیا  نآ  يانعم  تسا  هعیـش  تادـقتعم  زا  یکی  هک  ءادـب ) )
دنکیم خسن  هدنیآ  رد  ار  مکح  نیا  هک  تسنادیم  دوب و  ملاع  لوا  زا  لاعتم  دنوادخ  اما  دندیمهف  دعب  دنتسنادیمن و  لوا  رد  مدرم  ینعی  دوب 

ص تسیک ؟ هعیـش  و  تسیچ ؟ عیـشت  باتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  دنناوتیم  ناتـسود  هک  بلاطم  نیا  لاثما  دهدیم و  افـش  ار  ضیرم  نالف  ای 
یهو الا  نیقفانملا  یف  ۀیآ  هناحبـس  هللا  لزنا  ام  دندومرف ( : هک  تسا  تیاور  مالـسلا - هیلع  قداص - ماما  زا  و  رتکد « :  دننک .  هعجارم   292
لاجر دروخیم !! قیبطت  عیـشت  ناوریپ  رب  هکنیا  رگم  هدومرفن  لزان  نیقفانم  هراب  رد  يا  هیآ  چـیه  كاـپ  دـنوادخ  عیـشتلا " ) !! لـحتنی  نمیف 
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مامت یتقو  سپ  تسا ! هتخانـش  بوخ  داب  مالـسلا  مهیلع  قداص  ماما  يادـف  مردام  ردـپ و  مناج و  باطخلا .  وبا  یفارگویب  یشک ص/254 
دننک اعدا  هک  تسا  تسرد  مهزاب  ایآ  مشاب !؟ هارمه  نانآ  اب  نم  هنوگچ  دروخیم  قیبطت  دـننکیم  يوریپ  عیـشت  زا  هک  یناسکرب  قافن  تایآ 

نآ همه  خساپ  کنیا   ، تسا قداص  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  ياعدا  مهزاب  ایآ  و  دننکیم ؟ يوریپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  زا 
 ، تیاور دنس  زا  یشوپ  مشچ  اب  هدنسیون :  متفای . »  رد  تشادیم  لوغشم  دوخ  هب  ار  منهذ  هتشاداو و  تریح  هب  ارم  هراومه  هک  ییاهـشسرپ 

ینالف داد  تبسن  دوخب  ( " هلئاق هنا  هاعدا  اذا  نالف  لاق  وا  نالف  رعـش  نالف  لحتنا   : ) دیوگ یم  لحن )  ) هدام لیذ  برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا 
يوریپ هن  تسا  ندرک  اـعدا  تسا ،  هدـمآ  تیاور  رد  هک  لـحتنی )  ) ياـنعم سپ  تسوا "  زا  رعـش  نآ  درک  اـعدا  هک  یتـقو  ار  ینـالف  رعش 

هک یناـسک  رب  هکنیا  رگم  هدومرفن  لزاـن  نیقفاـنم  هراـب  رد  يا  هیآ  چـیه  دـنوادخ  دوش "  یم  نینچ  نیا  تیاور  ياـنعم  نیارب  اـنب  ندرک . 
ینیقفانم مالسا  ردص  رد  هکیروطنامه  هک  تسنآ  ثیدح  نیا  زا  دارم   " دوشیم .  قیببطت  دنتـسین ) هعیـش  عقاو  رد  اما   ) دنتـسه عیـشت  یعدم 
بهذمب يداقتعا  اما  دنیوگیم  هعیش  ار  دوخ  رهاظ  رد  هک  دنتسه  یناسک  مه  الاح  دندوب  ناملسم  رهاظ  هب  رفاک و  لد  رد  هک  دنتشاد  دوجو 

نیا نایب  نیا  اب  دننکیم  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  بهذم  نایعیـش و  هب  ندز  هبرـض  يارب  ار  راک  نیا  دنقفانم و  ینعی  دنرادن ،  هتـشادن و  عیـشت 
سپ دـننزیم ،  رجنخ  تشپ  زا  مالـسا  هب  هشیمه  یبُا  نب  هللادـبع  نوچ  هک  دـنکیم  یفرعم  یناـقفانم  ار  ناـشنارای  مجرتـمو و  رتـکد  تیاور ، 
هعیـش ارچ   : » } رتـکد دوشیمن .  هدـید  یعقاو  یقیقح و  نایعیـش  هب  تبـسن  نآ  رد  یتمذـم  چـیه  دـنکیم و  نشور  ار  رتـکد  تیهاـم  تیاور 
هکنیا نآ  مدرک و  يرگید  يوجتسج  ثحب و  هب  عورـش  دش  نشور  لئاسم  رگید  دیدرگ و  راکـشآ  میارب  قیاقح  نیا  هکنآزا  سپ  مدوب }؟
ابیرقت دنا ، هدوب  تنس  لها  تسبرد  ام  هلیبق  هک  متفایرد  ماجنارس  دنتسه ؟ هعیش  ارچ  نم  ناشیوخ  هداوناخ و  ًالصاو  متسه ؟ هعیـش  ارچ  هدنب 

اب دندوب و  هتفرگ  سامت  ریاشع  ياسؤر  زا  یـضعب  اب  دندوب و  هدـمآ  قارع  بونج  هب  ناریا  زا  ینارگتوعد  شیپ  لاس  هاجنپ  دـص و  دودـح 
هب طقف  رگید  ریاشع  يرایـسبو  ام  هلیبق  دـنهدیم ، بیرف  ار  نانآ  هدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  نانآ  یملع  مک  یقالخا و  شوخ  زا  هدافتـسا 

يامـسا اجنیا  رد  مشاب  هدرک  تیاعر  ار  یملع  تناما  هکنیا  رطاخب  دننادیمن ، ایاضق  تقیقح  زا  يزیچ  ًالـصا  و  دنا ، هدش  هعیـش  تلع  نیمه 
، راودلا ۀکوط  رَّمش ، جرزخ  تسا ) میمت  زا  ینطب  ریمعلا ( تادیبزلا ، لعازخلا ، میمتونب  هعیبرونب ، لثم : منکیم  رکذ  ار  ریاشع  نیا  زا  یـضعب 
 ، هریغ مالونب و  بعک ، هریـشع  ۀحیلجلا ، رویجلا ، جـفع  ریدـُب ) لآ  عرقا و  لآ  ۀـیناویدلا (  ریاشع  ةرامعلا ) ریاشع  زا  دـمحم (  لآ  ۀـعفافدلا ،
هک دنتـسه  یگرزب  ریاـشع  زین  همهو  دـنراد ، ترهـش  ناـش  مرک  تعاجـش و  هب  هک  دنتـسه  یقارع  لیـصا  فورعم و  ریاـشع  زا  هـمه  اـهنیا 
ماد نیا  هب  يوحن  هب  سکره  دنا و  هدروخ  بیرف  دندوب  هدمآ  ناریا  زا  هک  يرهام  نایعاد  تسد  هب  لاس  هاجنپ  دـص و  نیمه  یط  هنافـسأتم 

دسوبب ار  ناشندرگات  تسا  رظتنم  نانچمه  مئاق  ماما  رشیمش  ناشندوب  هعیش  دوجو  اب  هک  دنا  هدرک  شومارف  عاجـش  ریاشع  نیا  تسا . هداتفا 
تقیقح نیا  نامگرزب  بتک  رد  هکنانچ  دنک  ماع  لتق  عضو  نیرتدب  هب  دنشاب  هعیش  رگا  یتح  ار  اهبرع  یمامت  دراد  میمصت  مئاق  ماما  نوچ 

هدش ینس  دعب  ات  تسا  هدوبن  هعیـش  زگره  وا  هک  دوشیم  هجوتم  دناوخب  ار  وا  همجرت  ای  رتکد  باتک  هک  سکره  هدنـسیون :  تسا .»  نشور 
مان ناوتیم  قیقحت  تعاسکی  فرظ  تسین و  یلکشم  راک  دنـشابن  مه  یقارع  هک  یناسک  يارب  یتح  یقارع  لیابق  ندرب  مان  یهگنا  و  دشاب ، 

 ، درکن هئارا  مه  یکردم  دندوب و  نانچ  نینچ و  شیپ  لاس  رازه  ای  شیپ  لاس  دص  رد  اهنیا  هک  تشون  مه  دعب  درک و  ادیپ  ار  هلیبق  اهدـص 
دنتخاس هعیش  ار  نانآ  هدمآ و  یناریا  نارگتوعد  دعب   ، دندوب ینس  لاس  هاجنپ  دص و  زا  لبق  لیابق  نیا  دیوگیم  دنکیم و  اعدا  رتکد  هکنانچ 

هعیـش قارع  رد  نامز  نآ  رد  ایآ  هک  دوشیم  ادیپ  لاؤس  نیا  رگید  فرط  را  سب .  تسا و  رتکد  دوخ  طقف  تسیچ  نخـس  نیا  كردم  اما  ، 
هک دننک  توعد  عیـشت  يوسب  ار  لیابق  نیا  دـندماین  قارع  دوخ  نایعیـش  ارچ  سپ  دـشاب ،  تبثم  باوج  رگا  هک  ریخ ؟  ای  هتـشاد  دوجو  يا 

لاؤس تسا و  دوجوم  ودره  گنهرف  لکشم  مه  نابز و  لکشم  مه  هک  دندرک  رفس  قارع  هب  اهنآ  نتخاس  هعیش  يارب  نابز  یسراف  نایناریا 
ار یبهذم  دنیایب و  نابز  یـسراف  رفن  دنچ  هک  دنتـشادن  هدیمهف  رفنکی  دـندوب و  لهاج  نادان و  هلیبق  هاجنپ  دـص و  نیا  دارفا  مامت  ایآ  رگید 

یمن ببـس  غورد  ای  دشاب  تسار  رتکد  ناتـساد  نیا  لاح  رهب  دنهد . ؟  رییغت  زور  دنچ  فرظ  تسا  هدوب  مکاح  اهنآ  نیب  رد  لاس  دـص  هک 
لطاب لطاب ،  دشاب و  هتـشادن  مه  وریپ  رفن  کی  رگا  یتح  تسا  قح  قح ،  اریز  دشاب ،  قح  رگید  بهاذـم  لطاب و  عیـشت  بهذـم  هک  دوش 
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یبلاطم لصفم  البق  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  روهظ  زا  دـعب  هب  طوبرم  لـئاسم  اـب  هطبار  رد  دـننک .  يوریپ  نآ  زا  ملاـع  همه  رگا  یتح  تسا 
يرارقرب ادخ و  ماکحا  ندرک  هدایپ  يارب  هکلب  اهناسنا  رگید  هن  اهبرع و  نتـشک  دـصقب  هن  راوگرزب  نآ  هک  میئوگیم  مه  اجنیا  دـش و  هتفگ 

تـصش برـض  هک  تسا  یعیبـط  دوش ،  شفادـها  ندـش  هداـیپ  عناـم  دریگب و  رارق  شربارب  رد  یـسک  رگا  دـنکیم و  روـهظ  افـص  حـلص و 
مدرمرب ار  قح  هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  دهع و  ملع  لها  زا  دـنوادخ  هکییاجنا  زا  مدرک } باختنا   : » } رتکد دیـشچ .  دـهاوخ  ار  راوگرزبنآ 

نم دنناد ) ناورسخ  شیوخ  تکلمم  حالص   ) میوگزاب زیزع  ناگدنناوخ  امـش  هب  ار  میاه  هتخودنا  هک  متـسناد  دوخ  هفیظو  دننک ، راکـشآ 
 « . مشاب هدرک  ءادا  ار  مدوخ  نید  زا  یـشخب  هک  مراودـیما  امـش  تمدـخ  بلطم  نیا  غالبا  اب  مدرک و  باـختنا  متخانـش و  ار  مدوخ  هار  هک 

لاعتم يادخ  دمح  هب  هک  دهد  هولج  لطاب  قحان و  ار  عیشت  بهذم  تساوخ  تسا ،  باتک  رخآ  هک  اجنیا  ات  باتک  لوا  زا  رتکد  هدنسیون : 
مه وا  نانخـس  يالبال  زا  میدومن و  راکـشآ  ار  وا  ياهـسیلدت  اهگنرین و  اه ،  هعدـخ  اهغورد ،  میداد و  باوج  دوب  هتفگ  هک  ار  هچنآ  مامت 

دراو عیشت  بهذم  هب  يررض  وا  ندش  ینس  اب  زاب  دوبیم  مه  هعیش  رگا  دشاب و  هدش  ینس  ات  هدوبن  هعیش  نیا  زا  لبق  زگره  هک  میدش  هجوتم 
هک میناهاوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  دنزاسیم . ؟ مالسا  هجوتم  يررض  دنوشیم ،  تسیسکرام  دننکیم و  كرت  ار  مالـسا  هک  یناسک  رگم  دشیمن 

هایـس ار  نایوگغورد  هشیمه  و  دـیامرف ،  لاصیا  ریقح  نیا  رداـم  ردـپ و  حور  هب  ار  شباوث  هدومرف و  لوبق  شمرکب  ار  زیچاـن  تمدـخ  نیا 
رپ هنادواج و  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لآ  ربمایپ و  هار  ربمایپ  لآ  ربمایپ و  قحب  هک  میهاوخیم  دنوادخ  زا  دیامن و  اوسر  يور و 

اناده يذلا  دمحلا هللا  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعملا  هدالوا  نینمؤملا و  ریما  ۀیالوب  نیکـسمتملا  نم  انلعج  يذلا  دمحلا هللا  دـندارگب .  ورهر 
نالا نم  مهئادعا  یلع  هللا  ۀنعل  نیبجتنملا و  هبحص  نیبیطلا و  هلآ  دمحم و  اندیـس  یلع  هللا  یلـص  هللا و  اناده  نا  الول  يدتهنل  انک  ام  اذهل و 

 . نیدلا موی  یلا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	دفاع از مذهب اهل بيت (ع)
	مشخصات كتاب
	پيشگفتار
	مترجم چه ميگويد ؟
	قسمت اول
	قسمت دوم

	نقد مقدمه دكتر
	تحقيق از كجا و چگونه ؟
	مراجع تقليد ، زاهدان نمونه
	عبد الله ابن سبأ افسانه يا حقيقت ؟
	اشاره
	ابن سبأ در روايات
	نتيجه ميگيريم
	علي اولين خليفه پيامبر (ص)
	علي (ع) وصي پيامبر (ص)

	شيعيان تنها پيروان اهل بيت (ع)
	اشاره
	صحابه از نظر شيعيان
	آيا اجتهاد مخصوص صحابه است
	ظلم بعضي از صحابه به اهلبيت (ع)
	ناصبي كيست ؟
	آيا اهلبيت (ع) از شيعيان خود رنج برده و اذيت شده اند ؟
	قسمت اول
	قسمت دوم

	افتخار كنيم كه رافضي هستيم
	كي به پيامبر و ائمه (ع) توهين كرده است؟
	قسمت اول
	قسمت دوم
	قسمت سوم

	رضايت از ازدواج
	كجاي اين روايت توهين است
	ازدواج عمر با ام كلثوم
	دروغي ديگر
	قسمت اول
	قسمت دوم

	داستان نه واقعيت
	اينهم تدليسي ديگر

	متعه يا عقد موقت
	توضيح
	سن ازدواج
	صيغه هرگز حرام نشده است
	قسمت اول
	قسمت دوم
	قسمت سوم

	آيا در قرآن صيغه حرام شده است
	اشكال چيست ؟
	جماع نه لواط

	آيا خمس مباح شده است؟
	اشاره
	ائمه(ع) خمس را مباح نكرده اند
	وجوب خمس در قرآن و سنت
	علما و وجوب خمس
	قسمت اول
	قسمت دوم
	قسمت سوم
	قسمت چهارم


	قرآن تنها كتاب آسماني مسلمانان
	قرآن تنها كتاب آسماني مسلمانان1
	قرآن تنها كتاب آسماني مسلمانان2
	قرآن هرگز تحريف نشده است
	اقوال علما و اساطين مذهب تشيع در نفي تحريف قرآن
	قسمت اول
	قسمت دوم


	اهل سنت از ديدگاه شيعيان
	اهل سنت از ديدگاه شيعيان1
	اهل سنت از ديدگاه شيعيان2
	منزلت صحابه از ديدگاه شيعه
	قسمت اول
	قسمت دوم


	تشيع مولود طبيعي اسلام
	تشيع مولود طبيعي اسلام1
	تشيع مولود طبيعي اسلام2
	كتب روائي شيعه هرگز دست نخورده است
	قسمت اول
	قسمت دوم

	حضرت مهدي (عج)
	امام زمان قاتل نيست
	استنباط جاهلانه
	قضاوت مطابق واقع
	قبله هرگز تغيير نخواهد كرد
	نماز جمعه در فقه اماميه
	روي دروغگو سياه باد





