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ینیسح مایق  فادها 

باتک تاصخشم 

 - 1305 رصان ، يزاریش ، مراکم  هسانشرس : 
. یناغماديداژن نایلع  مساقلاوبا  میظنت  هیهت و  يزاریش ؛ مراکم  ینیسح / مایق  فادها  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  ماما  تاراشتنا  مق : رشن :  تاصخشم 
119 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

 : 0-084-533-964-978 لایر  10000 کباش : 
 Makarem Shirazi. The goals of : . ... یسیلگنا هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
61ق.  - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 

للع 61ق --  البرک ، هعقاو  عوضوم : 
هدنروآدرگ  - ، 1343 مساقلاوبا ، يداژننایلع ، هدوزفا :  هسانش 

1388 9 فلا BP41/76/م7 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 

2006401 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

میحّرلا  نّمحرلا  هّللامسب 
، نانز نادرم ، مینزیم ، هنیس  رـس و  رب  میرابیم و  متام  کشا  شیازع  رد  میزرویم و  قشع  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ام  همه 

. دننکیم تکرش  ام  اب  رما  نیا  رد  زین  ناناملسم  ریغ  زا  يرایسب  یّتح  و  دنکیرش ، سّدقم  قشع  نیا  رد  ناکدوک  یّتح  ناناوج و  ناریپ ،
شرد كاخ  و  مینکیم ، ترایز  ار  شدقرم  میسوبیم ، ار  شکاپ  تبرت  دنهدیم ، رارق  دنوادخ  هاگرد  رب  دوخ  عیفـش  تالکـشم  رد  ار  وا 

. میزاسیم دوخ  مشچ  يایتوت  ار 
. تسا هدوب  ادخ  هار  رد  تداهش  لماک )  ) ّمتا هنومن  يدازآ و  تماهش و  تعاجش و  هوسا  نوچ  لیلد ؟ هچ  هب  ارچ و  اّما 

اهيرادازع میریگب و  وگلا  ناگدازآ  رورس  نآ  زا  مه  ام  ات  تسا ؟ هدوب  هچ  تداهش  نآ  مایق و  نیا  زا  ترضح  نآ  فده  اّما 
10 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

. دشاب هّقحب » ًافراع   » قادصم نامیاهترایز  و 
ینابز اب  البرک  خیراوت  ترـضح و  نآ  نانخـس  اههبطخ و  هب  دانتـسا  اب  ار  ینیـسح  مایق  فادها  دیوگیم و  خـساپ  الاب  لاؤس  هب  باتک  نیا 

. دزاسیم نشور  ناگمه  يارب  هداس 
11 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

ینیسح مایق  فادها 

هراشا
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زا تضهن  ریسم  لوط  رد  ترـضح  نآ  نانخـس  تسخن  تسا : زیچ  ود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  فادها  هب  ندیـسر  يارب  عبنم  نیرتهب 
. ترضح نآ  هب  طوبرم  ياههمانترایز  رگید  و  البرک ؛ ات  هنیدم 

ثحب نآ  دروم  رد  هدرـشف  روـطب  باـتک  نیا  رد  هک  دوـشیم ، هدافتـسا  اروشاـع  روـشرپ  تضهن  يارب  فدـه  هد  عـبنم  ود  نیا  عوـمجم  زا 
: تسا مزال  ياهمّدقم  میدقت  هناگهد ، فادها  هب  نتخادرپ  زا  لبق  اّما  درک . میهاوخ 

دنوادخ ياهراک  فادها 

[1 «] تسین ضارغالاب  لّلعم  هَّللا  لاعفا  : » دناهتفگ یخرب 
12 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

مییوـگب رگا  : » هک هدوـب  نیا  هورگ  نیا  رّوـصت  دـیاش  دـشاب »! هتـشاد  فدـه  دـنوادخ  ياـهراک  تسین  مزـال  : » هک تسا  نیا  ناـشروظنم  و 
نیا ماجنا  اب  هک  دراد  ییاهزاین  اهدوبمک و  دـنوادخ  ینعی  تسادـخ . زاین  شاهمزال  دراد  یفدـه  دـهدیم  ماجنا  هک  ییاهراک  زا  دـنوادخ 
ادخ ياهراک  نیاربانب ، تسا . لماک  تهجره  زا  تاّذلاب و  ّینغ  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا ، نآ  ندرک  فرطرب  ناربج و  ددـصرد  اهراک 

هک میدقتعم  ام  دوریم . لاؤس  ریز  دنوادخ  تمکح  نخس ، نیا  اب  اریز  تسا ؛ یشحاف  گرزب و  هابتشا  هیجوت ، رّکفت و  نیا  درادن .»! فده 
ماجنا يراک  فده  نودب  میکح  و  تسا ، میکح  دـنوادخ  اریز  دراد ؛ فدـه  دـنوادخ  ياهراک  تسه و  ضارغالاب  لّلعم  دـنوادخ  لاعفا  »
هتفرگن تروص  نآ  هباشم  هدـش و  ماجنا  صوصخب  راک  نیا  هک  دراد  یلیلد  هچ  دریذـپ  تروص  يراک  فدـه  نودـب  رگا  اریز  دـهدیمن »

؟ تسا
ماجنا اب  اهناسنا  دراد . دوجو  توافت  اهناسنا  فادـها  یهلا و  فادـها  نیب  یلو  تسا . نآ  یپ  رد  یفدـه  دوشیم  ماجنا  يراک  ره  نیاربانب ،

هک ارچ  تسین ، بلطم  نیا  اهراک  زا  دنوادخ  فدـه  اّما  دنـشیوخ ، ياهزاین  ندرک  فرطرب  اهیتساک و  ناربج  ددـصرد  فلتخم  ياهراک 
قلاخ  يرآ  دنک . نانآ  لاح  لماش  ار  شضیف  دهاوخیم  ددرگیم و  رب  شناگدنب  هب  وا  فده  هکلب  تسا ، زاینیب  وا 

13 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
. تسا نارگید  هب  کمک  يرگید  دوصقم  و  دراد ، رظن  رد  ار  دوخ  ياهزاین  عفر  یکی  اّما  دـنراد ، فدـه  ناـشیاهراک  رد  ود  ره  قولخم  و 

نادنمتورث فدـه  یلو  دنـشیوخ ، زاین  عفر  یپ  رد  ناجاتحم  دـنراد ، فدـه  ود  ره  نّیدـتم  نادـنمتورث  جاتحم و  ياهناسنا  هک  هنوگنامه 
بلج شیوخ و  يونعم  ياهزاین  ندرک  فرطرب  یپ  رد  زین  اهنآ  دنچ  ره  تسا ، نادـنمزاین  هب  کمک  دـنرادن ، يّدام  زاین  دوخ  هک  نّیدـتم ،

. دنتسه یهلا  ياضر  باوث و 

: نآرق رظنم  زا  راگدرورپ  فادها 

هراشا

: دییامرف هّجوت  میوشیم . رّکذتم  هنومن  ناونع  هب  ار  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  و  هتفر ، یحو  مالک  غارس  هب  دش  هتفگ  هچنآ  رتشیب  حیضوت  يارب 

یتسه ناهج  تقلخ  زا  فده  . 1

: دیامرفیم قالط  هروس  هیآ 12  رد  دروم ، نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 
ٍءْیَـش ِّلُِکب  َطاَحَأ  ْدَق  َهَّللا  َّنَأَو  ٌریِدَـق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َّنُهَْنَیب  ُْرمَْألا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم  ِضْرَْألا  َنِمَو  ٍتاَواَمَـس  َْعبَـس  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  »
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زا و  دیرفآ ، ار  نامسآ  تفه  هک  تسا  یسک  نامه  دنوادخ  ًاْملِع ؛»
14 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

ادخ ملع  هکنیا  تساناوت و  زیچ  ره  رب  دنوادخ  دینادب  ات  دیآیم  دورف  هتـسویپ  اهنآ  نایم  رد  وا  ریبدـت ) و   ) نامرف ار ؛ اهنآ  دـننامه  زین  نیمز 
«. دراد هطاحا  زیچ  همه  هب 

رد هعلاطم  اب  بلطم  نیا  تسا و  يراک  ره  ماجنا  رب  رداق  دنوادخ  مینادب  هکنیا  تسخن  تسا : زیچ  ود  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  زا  فدـه 
اهیتفگش و زا  نتشادرب  هدرپ  و  ناسنا ، دوخ  دوجو  نورد  اهناشکهک و  اهنامسآ و  اهلگنج و  اهیکـشخ و  اهایرد و  رد  یهلا  تاقولخم 

. دوشیم نشور  نآ  رارسا 
. دنامیمن ناهنپ  یفخم و  وا  دید  زا  زیچ  چیه  دراد و  هطاحا  زیچ  همه  رب  دنوادخ  مینادب  هکنیا  رگید 

ناگراتس تقلخ  زا  فده  . 2

: تسا هدمآ  نینچ  نامسآ  ناگراتس  بکاوک و  تقلخ  دروم  رد  سنوی  هروس  هیآ 5  رد 
ٍمْوَِقل ِتاَیْآلا  ُلِّصَُفی  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  َِکلَذ  ُهَّللا  َقَلَخ  اَم  َباَسِْحلاَو  َنِینِّسلا  َدَدَـع  اوُمَْلعَِتل  َلِزاَنَم  ُهَرَّدَـقَو  ًارُون  َرَمَْقلاَو  ًءاَیِـض  َسْمَّشلا  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  »
اهلاس ددع  ات  درک ، رّرقم  ییاههاگلزنم  نآ  يارب  و  داد ؛ رارق  ناشفارون  ار  هام  و  شخبییانشور ، ار  دیـشروخ  هک  تسا  یـسک  وا  َنوُمَْلعَی ؛»

قحهب  زج  ار  نیا  دنوادخ  دینادب ؛ ار  نامز )  ) باسح و 
15 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

«. دهدیم حرش  دنقیاقح ، كرد  هدامآ  هک  یهورگ  يارب  ار ) دوخ   ) تایآ وا  هدیرفاین ؛
تسا یعیبط  میوقت  عون  کی  هکنیا  رب  هوالع  تساهنآ . رون  زا  تادوجوم ، مامت  هکلب  ناگدنب ، هدافتـسا  هام  دیـشروخ و  شنیرفآ  زا  فده 
هتـشاد ار  اهلاس  اههام و  اهزور و  باسح  نآ  زا  هدافتـسا  اب  دنناوتیم  داوسیب  داوساب و  زا  معا  مدرم  همه  و  تسا ، ناگمه  سرتسد  رد  هک 

. دنشاب

ناسنا شنیرفآ  زا  فده  . 3

: میناوخیم تایراذ  هروس  هیآ 56  رد  ناسنا 2 ] تقلخ  هفسلف  دروم  رد 
نم هب  دنبای و  لماکت  هار  نیا  زا  و   ) دننک شتـسرپ  ارم  هکنیا  يارب  زج  مدیرفاین  ار  سنا  نج و  نم  ِنوُُدبْعَِیل ؛» اَّلِإ  َسنِْإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَمَو  »

(«. دنوش کیدزن 

مالسلا مهیلع  ایبنا  تثعب  زا  فده  . 4

: دیامرفیم شیوخ  تثعب  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
ِقالْخَْألا  َمِراَکَم  َمِّمَتُِأل  ُْتثُِعب  »

یقالخا  لوصا  ندرک  لماک  يارب   ؛
16 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

: دیامرفیم دیدح  هروس  هیآ 25  رد  ایبنا  تثعب  هفسلف  دروم  رد  لاعتم  دنوادخ  و  [ 3 «.] ماهدش ثوعبم 
اهنآ اب  و  میداتـسرف ، نشور  لیالد  اب  ار  دوخ  ناربمایپ  ام  ِطْسِْقلِاب » ُساَّنلا  َموُقَِیل  َناَزیِْملاَو  َباَتِْکلا  ُمُهَعَم  اَْنلَْزنَأَو  ِتاَنِّیَْبلِاب  اَنَلُـسُر  اَْنلَـسْرَأ  ْدََقل  »

«. دننک تلادع  هب  مایق  مدرم  ات  میدرک  لزان  هنالداع ) نیناوق  لطاب و  زا  قح  ییاسانش   ) نازیم ینامسآ و  باتک 
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تثعب فادها  زا  رگید  یکی  نآ ، زا  لبق  ثیدح  هک  هنوگنامه  تسا . یعامتجا  تلادع  ایبنا  تثعب  فادـها  زا  یکی  هفیرـش ، هیآ  نیا  قبط 
. درک نایب  یقالخا  ياهشزرا  قالخا و  مراکم  لیمکت  ار 

فیلاکت زا  فده  . 5

[4 «.] ِرَْکنُْملاَو ِءاَشْحَْفلا  ِنَع  یَْهنَت  َةاَلَّصلا  َّنِإ  : » تارکنم اشحف و  زا  يرود  زامن ، زا  فده 
[5 «.] َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اَمَک  ُماَیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  : » یهلا ياوقت  هب  ندیسر  هزور ، زا  فده 

ْمَُهل  َِعفاَنَم  اوُدَهْشَِیل  : » يونعم يّدام و  عفانم  جح ، زا  فده 
17 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

[6 «.] ٍتاَمُوْلعَّم ٍماَّیَأ  ِیف  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَیَو 
[7 «.] ِباَْبلَْألا ِیلْوُأ  اَی  ٌةاَیَح  ِصاَصِْقلا  ِیف  ْمَُکلَو  : » یگدنز تایح و  صاصق ، زا  فده 

. ددرگیمرب ام  دوخ  هب  هک  تسا  يرگید  روما  فیلاکت ، ریاس  زا  فدهو 
زا زاینیب  هک  ارچ  درادن ، وا  كاپ  تاذ  يارب  یعفن  فادها  نیا  یلو  دـنکیم ، لابند  ار  یفدـه  شیاهراک  همه  رد  دـنوادخ  هکنیا  هصالخ 

. ددرگیم زاب  اهناسنا  دوخ  هب  نآ  تعفنم  هکلب  تسا ، سک  همه  زیچ و  همه 

یهلا يایلوا  فادها 

ای ناربمایپ  يوس  زا  هک  یمایق  تکرح و  ره  هکلب  دشاب . فده  نودب  دناوتیمن  زین  یهلا  يایلوا  بالقنا  مایق و  تشذـگ ، هچنآ  هب  هّجوت  اب 
رایسب فادها  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  لیلد ، نیمه  هب  تسا . هتـشاد  یپ  رد  یّمهم  فادها  هتفریذپ ، تروص  مالـسلا  مهیلع  ناماما 

. دوش مولعم  اروشاع  يراگدنام  یگنادواج و  زمر  ات  مینادب ، ار  ترضح  نآ  مایق  فادها  تسیابیم  هک  هتشاد ، یّمهم 
18 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

ترضح نآ  مایق  فادها 

مهم گرزب و  مایق  نیا  زا  یفادها  ترضح  هک  دوشیم  هدافتسا  ترضح ، نآ  ياههمانترایز  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نانخـس  عومجم  زا 
نوخ و  هداهن ، فک  رب  ناج  نآ  قّقحت  يارب  شنارای  مالـسلا و  هیلع  ماما  هک  یـسّدقم  فادها  دوشیم . هراشا  نآ  فدـه  هد  هب  هک  هتـشاد 

تشگزاب ات  اروشاع  گنج  زا  دعب  ياهیتخس  مامت  و  هدیرخ ، ناج  هب  ار  تراسا  جنر  ترـضح  نآ  تیبلها  و  هدرک ، میدقت  ار  دوخ  بلق 
. دندرک لّمحت  لد  ناج و  اب  ار  هنیدم  هب 

. میهدیم رارق  یسررب  لیلحت و  دروم  هاتوک  هدرشف و  تروص  هب  باتک  نیا  رد  ار  فادها  نیا 
***

21 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

تّما حالصا  لّوا : فده 

هراشا
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، اوتحمرپ رایسب  اّما  هاتوک ، ياهمانتّیـصو  درک ، هنیدم  زا  جورخ  مزع  و  دشن ، دیزی  اب  تعیب  هب  رـضاح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
رظن ریز  ار  رهـش  نآ  عاضوا  ات  درامگ ، هنیدم  رد  دوخ  هدـنیامن  ناونع  هب  ار  وا  و  درپس ، هّیفنح 8 ] دّـمحم  شردارب  هب  ار  نآ  دومرف و  میظنت 

. دزاس لقتنم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ار  مزال  رابخا  و  دشاب ، هتشاد 
: دسیونیم همان  نیا  زا  یشخب  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

يِّدَج  ِۀَّمُأ  ِیف  ِحالْصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  امَّنِإ  ًاِملاظ ، َو ال  ًادِسْفُم ، َو ال  ًارَِطب ، َو ال  ًارِشَأ ، ْجُرْخَأ  َْمل  ّینِإ  »
ماقم  تسپ و  یپ  رد  و  ، ) مرادن مه  نارگید  هب  ملظ  داسفا و  دصق  و  مدرکن ، مایق  سوه  اوه و  رس  زا  نم   ؛

22 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
[9 «.] ماهدرک مایق  مّدج  تّما  حالصا  روظنم  هب  هکلب  متسین ) مه  ایند  لام  و 

: میناوخیم هتفگ ، نخس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ّتیّمها  رد  هک  رگید ، ياج  رد 
َرِهُْظن َو  َِکنید ، ْنِم  َِملاعَْملا  َيُِرِنل  ْنِکل  َو  ِماـطُْحلا ، ِلُوُضف  ْنِم  ًاـسامِتلا  اـَل  َو  ٍناْطلُـس ، یف  ًاـُسفانَت  اَّنِم  َناـک  اـم  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنا  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  »

َكِدِالب  ِیف  َحالْصِْإلا 
نیا فدـه  هکلب  دوبن ، ایند  قرب  قرز و  ندروآ  تسد  هب  تموکح و  بلط  يارب  ام  تضهن  بالقنا و  هک  ینادیم  بوخ )  ) وت ایادـخراب !  ؛

[10 «.] مینک زاغآ  اهرهش  رد  ار  تاحالصا  و  میهد ، هئارا  مدرم  هب  ار  تنید  ملاعم  هک  تسا 
تـسا مزال  عوضوم ، نیا  ّتیّمها  ندش  نشور  يارب  تسا . تاحالـصا  اروشاع  تضهن  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فدـه  نیلّوا  نیاربانب ،

: دییامرف هّجوت  دریگ . رارق  یسررب  دروم  هدرشف  روطب  دیجم  نآرق  رد  تاحالصا 

: دیجم نآرق  رد  حالصا  هژاو 

هراشا

يدرف  تاحالصا  زا  تایآ  نیا  رد  دنوادخ  تسا . هدش  رارکت  دیجم  نآرق  رد  هبترم  شیاههداوناخ 12  مه  و  حالصا »  » هژاو
23 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

: دییامرف هّجوت  ریز  تایآ  هب  دهدیم . همادا  یناهج  تاحالصا  ات  هدرک و  عورش 

نامیتی روما  حالصا  فلا )

: تسا هدمآ  نینچ  نانآ  اب  ترشاعم  یگنوگچ  نامیتی و  دروم  رد  هرقب ، هروس  هفیرش 220  هیآ  رد 
لاؤس نامیتی  هرابرد  وت  زا  و  ِِحلْـصُْملا ؛» َنِم  َدِـسْفُْملا  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ْمُُکناَوْخِإَف  ْمُهوُِطلاَُخت  ْنِإَو  ٌْریَخ  ْمَُهل  ٌحاَلْـصِإ  ُْلق  یَماَـتَْیلا  ِنَع  َکـَنُولَأْسَیَو  »

امـش ینید )  ) ردارب اهنآ  درادن )؛ یعنام  ، ) دـیزیمایب اهنآ  یگدـنز  اب  ار  دوخ  یگدـنز  رگا  تسا و  رتهب  نانآ  راک  حالـصا  : » وگب دـننکیم ،
[11 «.] دسانشیم زاب  ناحلصم ، زا  ار  نادسفم  دنوادخ ، دینک ) راتفر  اهنآ  اب  ردارب  کی  نوچمه  و  . ) دنتسه

هداوناخ روما  حالصا  ب )

ءاسن هروس  هفیرش 35  هیآ  رد  و  هداهن ، یگداوناخ 12 ] تاحالصا  يور  رب  تشگنا  يدرف ، تاحالصا  حرط  زا  سپ  دنوادخ 
24 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
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: دیامرفیم
زا رگا  و  ًارِیبَخ ؛» ًامِیلَع  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  اَمُهَْنَیب  ُهَّللا  ِقِّفَُوی  ًاحاَلْـصِإ  اَدـیُِری  ْنِإ  اَِهلْهَأ  ْنِّم  ًامَکَحَو  ِِهلْهَأ  ْنِّم  ًامَکَح  اُوثَْعباَف  اَمِِهْنَیب  َقاَقِـش  ُْمتْفِخ  ْنِإَو  »

نانآ راک  هب  ات   ) دـینک باختنا  نز  هداوناخ  زا  رواد  کی  و  رهوش ، هداوناخ  زا  رواد  کی  دیـشاب ، هتـشاد  میب  رـسمه )  ) ود نآ  نایم  ییادـج 
دنوادخ اریز  دنکیم ؛ کیدزن  مه  هب  ار  ود  نآ  ياهلد  دنوادخ  دنشاب  هتـشاد  حالـصا  هب  میمـصت  رواد ،)  ) ود نیا  رگا  دننک .) یگدیـسر 

(«. تسا ربخ  اب  همه  تاّین  زا  و   ) تسا هاگآ  اناد و 

اهتّما روما  حالصا  ج )

ربمایپ نآ  زا  لقن  هب  و  هدومن ، مالسلا  هیلع  بیعش  ترضح  رصع  تالکـشم  هب  ياهراشا  هعماج ، تاحالـصا  ّتیّمها  روظنم  هب  موس  ماگ  رد 
: دیامرفیم راوگرزب 

اَم َحاَلْـصِْإلا  اَّلِإ  ُدیِرُأ  ْنِإ  ُْهنَع  ْمُکاَْهنَأ  اَم  َیلِإ  ْمُکَِفلاَخُأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  اَمَو  ًانَـسَح  ًاقْزِر  ُْهنِم  ِینَقَزَرَو  یِّبَّر  نِّم  ٍۀَنَِّیب  یَلَع  ُتنُک  ْنِإ  ُْمْتیَأَرَأ  ِمْوَق  اَی  َلاَق  »
يا  تفگ : ُبِینُأ ؛» ِْهَیلِإَو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  ِهَّللِاب  اَّلِإ  یِقِیفَْوت  اَمَو  ُْتعَطَتْسا 

25 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
مناوتیم ایآ  ، ) دشاب هداد  نم  هب  ییوکین  تبهوم  يزور و  و  مشاب ، هتـشاد  مراگدرورپ  زا  يراکـشآ  لیلد  رگا  دـیهد ، ربخ  نم  هب  نم ! موق 

ات حالـصا - زج  نم  موش . بکترم  مدوخ  مرادیم ، زاب  نآ  زا  ار  امـش  هک  يزیچ  مهاوخیمن  زگره  نم  منک )!؟ راتفر  وا  ناـمرف  فـالخ  رب 
زاب وا  يوس  هب  و  مدرک ؛ لّـکوت  وا  رب  اـهنت  تسین . ادـخ  يراـی )  ) هب زج  راـک ،) نیا  رد   ) نم قیفوت  مهاوخیمن و  مراد - ییاـناوت  هک  اـجنآ 

[13 «.] مدرگیم
حالصا هب  هک  دناهدوب  هجاوم  شیوخ  هعماج  رد  یّـصاخ  تالکـشم  اب  دوخ ، نامز  رـصع و  رد  یهلا  ناربمایپ  زا  کی  ره  هکنیا  هّجوت  لباق 
داصتقا رازاب و  و  هتشگ ، يداصتقا  یلام و  ياهيراجنهان  راچد  هعماج  مالسلا  هیلع  بیعش  ترضح  رـصع  رد  دنتخادرپیم . تالکـشم  نآ 

يوس زا  مالسلا  هیلع  بیعش  ترضح  دوب ، ناوارف  نآ  دننام  لاوما و  رد  ملظ  تنایخ ، یشورفمک ، مارح ، تالماعم  دوب . هدرک  رامیب  ار  اهنآ 
[14 .] دنک حالصا  ار  شیوخ  تّما  دزادرپب و  دسافم  نآ  اب  هزرابم  هب  هک  تفای  ّتیرومأم  دنوادخ 

26 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

ناهج مامت  حالصا  د )

هب فارعا  هروس  هفیرش 56  هیآ  هک  تسا ، نیمز  هرک  مدرم  مامت  روما  حالـصا  فلتخم ، ياههعماج  یگداوناخ و  يدرف ، حالـصا  زا  رتالاب 
: دراد هراشا  نآ 

داسف نآ  حالـصا  زا  سپ  نیمز  رد  و  َنِینِـسْحُْملا ؛» َنِّم  ٌبیِرَق  ِهَّللا  َتَمْحَر  َّنِإ  ًاعَمَطَو  ًافْوَخ  ُهوُعْداَو  اَهِحاَلْـصِإ  َدـَْعب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِـسُْفت  َالَو  »
کیدزن ناراکوکین  هب  ادخ  تمحر  اریز  دـینک )، یکین  و  شتمحر ، هب  دـیما  اهتیلوؤسم و  زا  میب   ) دـیناوخب دـیما  میب و  اب  ار  وا  و  دـینکن ،

[15 «.] تسا
تّما همه  زا  و  هدرک ، حرطم  نآرق  رد  ریگارف  روط  هب  هدرتسگ و  حطـس  رد  ار  تایح  نوؤش  ماـمت  حالـصا  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  هصـالخ 

. تسا هتساوخ  ار  نآ  يارجا  نایاوشیپ  ًاصوصخم 

؟ تسیچ حالصا 

مظن  ندناشک  یهابت  هب  داسفا  و  تسا ، داسفا »  » لباقم حالصا » »
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27 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
. تسا قباس  تلاح  هب  مظن  نآ  ندنادرگزاب  حالصا  روشک و  کی  ای  هعماج ، ای  هداوناخ ، ای  درف ، کی  ای  دوجوم ، کی  مزال 

اهنآ زا  اهرتکچوک  و  هدومن ، لمع  تسا ، تحیـصن  یهاوخریخ و  نامه  هک  شیوخ ، فیاظو  هب  دـیاب  اهرتگرزب  حـلاص ، هداوناخ  کی  رد 
لمع شیوخ  فیاظو  هب  اـهرتگرزب  رگا  لاـح  دـننکن . یهاـتوک  دوخ  ياـهّتیلوؤسم  فیاـظو و  رد  اـهنآ  زا  مادـکچیه  و  هدرک ، تعاـطا 

رب هداوناخ  مظن  دوش  رارکت  اهراک  نیا  و  دنکن ، لمع  شیوخ  ياهّتیلوؤسم  هب  سک  چیه  و  دننز ، زابرس  تعاطا  زا  اهرتکچوک  و  هدرکن ،
. دوشیم دساف  و  هدروخ ، مه 

مظن یمالـسا و  قالخا  حیحـص و  طـباور  و  هداد ، ماـجنا  یتسرد  هب  ار  شیوخ  فیاـظو  سک  ره  هک  تسا  نآ  ياهداوناـخ  نینچ  حالـصا 
نآ حالصا  و  دوش ، دساف  یفطاع  یگنهرف و  يداقتعا ، یقالخا ، يداصتقا ، لیاسم  تهج  زا  تسا  نکمم  زین  تّما  کی  دوش . مکاح  قباس 

. تسا قباس  مظن  ندنادرگزاب  روکذم و  دسافم  کت  کت  ندرب  نیب  زا  هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رصع  رد  تاحالصا 

طرف زا  هک  دش  يربمایپ  هب  ثوعبم  یطیحم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
28 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

يداقتعا رظن  زا  دوب ؛ دـساف  تهج  ره  زا  ناتـسبرع )  ) زاـجح هعماـج  [ 16 .] دوب ّتیلهاج  طـیحم  هب  فورعم  یگنهرفیب ، یناداـن و  لـهج و 
امرخ زا  هک  ییاهتب  یگنـسرگ  تّدـش  ماگنه  هب  و  هدرک ، شتـسرپ  تدابع و  ار  نآ  و  هتخاـس ، اـی  هدیـشارت و  دوخ  ناتـسد  اـب  ار  ییاـهتب 

هب یقالخا  رظن  زا  درکیم . اغوغ  اهنآ  یگدـنز  رد  تافارخ  دوب . تافارخ  عاونا  اب  هتخیمآ  اهنآ  یگدـنز  دـندروخیم ! ار  دوب  هدـش  هتخاـس 
رد يالاب  رب  هکلب  دندومنیمن ، یفخم  ار  نآ  و  هدرکن ، مرش  دوخ  تشز  لامعا  زا  اهنت  هن  هراکدب  نانز  هک  دندوب  هدیسر  طاطحنا  زا  يّدح 

، نارتخد ندرک  روگ  هب  هدـنز  نتـشک و  ّدـح  رـس  ات  بلق  تواـسق  يزیرنوخ ، دـندرکیم ! بصن  ار  راـک  نیا  صوصخم  مچرپ  دوخ  هناـخ 
. دوب سوملم  دوهشم و  اًلماک  یعامتجا  يداصتقا و  دسافم  ناهانگیب ، نوخ  نتخیر 

هب ار  ناتـسرپتب  درک . دـسافم  کت  کـت  حالـصا  هب  عورـش  دـش و  ثوعبم  يدـساف  طـیحم  نینچ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
مچرپ  ریز  رد  ار  یقالخا  دسافم  درک . توعد  اتکی  هناگی و  يادخ  شتسرپ 

[17 «] ِقالْخَْألا َمِراَکَم  َمِّمَتُِأل  ُْتثُِعب  »
کی  نتشک  يارب  هک  درک  دنمشزرا  ردق  نآ  ار  اهناسنا  ناج  درک . هزرابم  يزیرنوخ  ملظ و  اب  درب . نیب  زا 

29 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
بوسحم يدـنمتورث  ناسنا  تشاد  رتش  جـنپ  راهچ  یـسک  رگا  هک  یلاـح  رد  [، 18] داد رارق  هید  رتش  دـصکی  دـمع  ریغ  تروص  هب  ناـسنا 

. تشگرب شقباس  مظن  هب  زیچ  همه  هصالخ  و  دش ، هدیچرب  اهضیعبت  دشیم .

! بقع هب  تشگزاب 

یقالخا ياهشزرا  شا ، یلصا  ریسم  زا  تفالخ  فارحنا  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مالسا ، نأشلامیظع  ربمایپ  تلحر  زا  سپ 
نامز دـسافم  زا  یـضعب  هب  ار  دوخ  ياج  دـش و  گنرمک  جـیردت  هب  دوب ، هدروخ  لد  نوخ  نآ  جاور  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک 

زا ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  لاغشا و  ار  يدیلک  ياهتسپ  هتسهآ  هتسهآ  ّتیلهاج  نارود  ناگدنامزاب  هّیماینب و  داد . ّتیلهاج 
. دش میسقت  هنالداعان  لکش  هب  لاملا  تیب  دندرک . جراخ  هنحص 

هزاجا ترـضح  نآ  ّتیمکاح  تّدـم  ندوب  هاتوک  اما  درک ، تّما  حالـصا  يارب  یناوارف  ياـهشالت  شتموکح  ناـمز  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
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یّتح وا  دش . نیملسم  هفیلخ  هیواعم  ینعی  مالسلا  هیلع  یلع  نامز  یشروش  مکاح  ترـضح ، نآ  تداهـش  زا  سپ  دادن . ار  نآ  لماک  قّقحت 
اتدوک هیبش  یتکرح  اب  تقیقح  رد  و  درکن ، تیاعر  دندوب  هتفرگ  شیپ  رد  هفیلخ  باختنا  تهج  رمع  رکبوبا و  هک  ار  یشور 

30 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
تفر و قارع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  شیوخ  تموکح  ياـههیاپ  تیوقت  روظنم  هب  تفرگ . تسد  هب  ار  تموـکح 

تفلاخم نم  اب  هک  یناسک  منک . تموکح  امـش  رب  مهاوخیم  هکلب  منک ، هزور  زامن و  هب  هیـصوت  ار  امـش  هک  ماهدماین  نم  : » تفگ ًاحیرص 
رس رب  دندوب ، هدرواین  نامیا  مالسا  هب  ًابلق  هک  ار  هّیماینب  زا  دساف  رـصانع  جیردت  هب  روظنم  نیدب  [ 19 !«] دوب دهاوخن  ناما  رد  ناشناج  دننک 

. درک لاملاتیب  لاوما  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نامیالا  فیعض  ياهرادفرط  ندیرخ  هب  عورش  رگید ، يوس  زا  دروآ و  راک 
دراو نایماش  زا  راـکتیانج  یهورگ  هک  تسا  هدـمآ  هبطخ 27  هغالبلاجـهن ، رد  خـیراوت و  مامت  رد  دنتـشادن . ابا  يرگتراـغ  زا  وا  ناـیفارطا 

لزلزتم دوخ  هدیقع  رد  ات  دـندربیم ، تراغ  هب  ار  ناشلاوما  و  هتـشک ، ار  اهنآ  و  هدرک ، هلمح  مدرم  هب  هناریگلفاغ  و  هدـش ، قارع  ياهرهش 
. دندرک هدنز  ار  ّتیلهاج  رصع  لیاسم  ییارقهق  تکرح  کی  رد  هّیماینب  هکنیا  هجیتن  دنرادرب . تسد  ترضح  نآ  دالوا  یلع و  زا  هتشگ و 

31 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رصع 

رد ياهطباض  چیه  نودب  روز و  هب  ردـپ ، نوچمه  ار ، تفالخ  دـیزی  شدـنزرف  يرمق ، يرجه  متـصش  لاس  بجر  همین  رد  هیواعم  گرم  اب 
هنیدم یتح  یمالـسا  ياهرهـش  مامت  و  دـش ، ریگارف  شردـپ  رـصع  زا  رتدـب  بتارم  هب  دـیزی  رـصع  رد  ملظ  اشحف و  داسف و  تفرگ ، رایتخا 

دنتسه دوخ  نارادمدرس  نارادمامز و  وریپ  مدرم  هک  ارچ  دوب ، یعیبط  نیا  هّتبلا  و  تفرگ . ارف  ار  هرّونم 
[20 «] مِهِکُوُلم ِنیِد  یَلَع  ُساّنلا  »

داسف راچد  زین  هعماـج  [، 21] دـشاب ناهانگ  عاونا  هب  هدولآ  هصالخ  زاب و  گس  زاـب ، نومیم  زاـبرامق ، راوخبارـش ، تموکح  سییر  یتقو 
هب هنیدـم  زا  یمازعا  قیقحت  هورگ  سییر  یتقو  هک  سب  نیمه  دـیزی  ياهتیانج  اهملظ و  دروم  رد  دوشیم . یقالخا  یعامتجا ، يداـقتعا ،

هنیدم  مدرم  هب  دوخ  شرازگ  رد  ددرگیم ، زاب  هنیدم  هب  قیقحت  زا  سپ  دوریم و  ماش 
32 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

رب گنس  نامـسآ  زا  يو ) ناوارف  ناهانگ  رثا  رب   ) هک میتشاد  نآ  فوخ  هک  میدمآ  نوریب  دیزی  دزن  زا  یلاح  رد  ام  مسق  ادخ  هب  : » دیوگیم
[22 !«.] دناوخیمن زامن  دشونیم و  بارش  يو  دنکیم ، انز  زین  نارهاوخ  نارتخد و  ناردام و  اب  هک  تسا  يدرم  وا  درابب . ام  رس 

هداد خر  هعماج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  تّدم و  نیا  لوط  رد  هک  يدسافم  حالصا  دصق  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
، مدرم یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  هب  قباس  ِمزال  ِمظن  ندـنادرگزاب  اب  تفرگ  میمـصت  و  دز ، وا  اـب  تعیب  يارب  دـیزی  هنیـس  رب  ّدر  تسد  دوب 

. دنک هدنز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نارود  ياهّتنسو  تارطاخ 
راک نیا  هب  تسد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رگا  درک . مایق  یمالـسا  هعماج  شّدج و  تّما  حالـصا  روظنم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرآ 

. دوبن هّجوت  لباق  دوب  رگا  ای  دوبن ، مالسا  زا  يربخ  زورما  نیقی  هب  دزیمن  گرزب 
. تخاس کیدزن  فده  نیا  هب  داد و  ناکت  ار  یمالسا  هعماج  یلو  دیشون ، تداهش  تبرش  هار  نیا  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  تسرد 

33 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

فده نیا  مایپ 

دوخ نامز  رـصع و  دوجوم  دـسافم  هب  هک  دـننک  نیتسار  يوریپ  قشع و  ياعّدا  دـنناوتیم  یناـمز  ترـضح ، نآ  بتکم  ناقـشاع  ناوریپ و 
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یقطنم و یمیمـصت  هاـگره  نارادازع  میظع  مجح  نآ  نیقی  هب  و  دـنریگ . راـکهب  نآ  اـب  هزراـبم  يارب  دـنراد  ناوـت  رد  هـچنآ  و  دنـشیدنیب ،
. دش دنهاوخ  ّقفوم  دنریگب  حالصا  يوس  هب  هعماج  قوس  دسافم و  اب  دروخرب  يارب  هناّربدم  هدشباسح و 

حالـصا هب  توعد  ار  سلاجم  نیا  رد  ناگدننکتکرـش  و  دـننک ، غیلبت  سّدـقم  فدـه  نیا  يور  دـیاب  زین  زیزع  ناحاّدـم  مرتحم و  ظاّـعو 
. دننک زاغآ  دوخ  ياههداوناخ  زا  رتهب  هچ  و  دنیامن ، یعامتجا  یقالخا و  دسافم 

***

37 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مود : فده 

هراشا

ناوریپ مه  و  دـناهدرک ، هراـشا  نآ  هب  ترـضح  نآ  باحـصا  مه  و  تسا ، هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تاـملک  رد  مـه  فدـه ، نـیا 
. دننکیم همزمز  ار  نآ  اههمانترایز  رد  شترضح  ناگتفیشو 

: دومرف هّیفنح  دّمحم  هب  باطخ  شاهمانّتیصو  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ِرَْکنُْملا ِنَع  یْهنَأ  َو  ِفوُرعَْملِاب  َُرمآ  ْنَأ  ُدیرُأ  »

[23 «.] تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مایق  زا  نم  فده   ؛
دزن ار  وا  دش و  ریگتسد  هرخالاب  درک و  هزرابم  نمشد  اب  اهنت  هّکی و  هکنآ  زا  سپ  نادیهـش ، رالاس  رورـس و  ِروالد  ریفـس  لیقع ، نب  ملـسم 
هفوک هب  ناناملـسم ) نایم  رد  فالتخا  و   ) يزیگناهنتف يارب  ماهدینـش  : » تفگ ترـضح  نآ  هب  باطخ  هفوک  ریما  دندروآ ، دایز  نب  هَّللادیبع 

: دومرف شخساپ  رد  ترضح  ياهدمآ »؟
ِرَْکنُْملا ِنَع  ْمُهاْهنَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب ، ْمُهَُرمْأَِنل  ْمُهاْنیَتَأَف  َفوُْرعَْملا ...  ُُمْتنَفَد  َو  َرَْکنُْملا ، ُُمتْرَهْظَأ  ْمُکَّنِکل  َو  ُْتیَتآ ، اذِهل  ام  »

هداد  شرتسگ  ار  تارکنم  امش  هک  اجنآ  زا  هکلب  ماهدماین ، هفوک  هب  يزیگناهنتف  يارب   ؛
38 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

[24 «.] میراد زاب  تارکنم  زا  هدرک و  فورعم  هب  رما  ار  اهنآ  ات  میاهدمآ  هفوک  مدرم  يوس  هب  دیاهدرک ...  نفد  ار  فورعم  و 
: میناوخیم ثراو  ترایز  هلمج  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  طوبرم  ياههمانترایز  رد 

ُنیقَْیلا  َکیتا  یّتَح  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َْتعَطاَو  ِرَْکنُْملا ، ْنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَماَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةالَّصلا ، َتْمَقا  ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشا  »
و يدرک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  یتخادرپ ، ار  تاکز  و  یتشاد ، اپب  ار  زامن  مالسلا ) هیلع  نیـسح  ماما   ) وت هک  مهدیم  تداهـش   ؛

[25 «.] يدرک تعاطا  شلوسر  ادخ و  زا  تداهش  ماگنه  ات 
. دوب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدش  شومارف  هضیرف  ود  يایحا  اروشاع ، مایق  رد  ترضح  نآ  ّمهم  فادها  زا  یکی  کش  یب  نیاربانب ،

: رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هداعلاقوف  تّیّمها 

یلع ترـضح  زا  يدنمـشزرا  ثیدـح  رد  تهج  نیدـب  تسا . رتمهم  ینید  فیاظو  همه  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تهج  کـی  زا 
: میناوخیم مالسلا  هیلع 
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ِْرمَْألا َْدنِع  ِهَّللا ، ِلِیبَس  ِیف  ُداَهِْجلا  َو  اَهُّلُک  ِِّرْبلا  ُلاَمْعَأ  اَمَو  »
39 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

ٍیُِّجل  ٍرَْحب  ِیف  ٍۀَثْفَنَک  اَّلِإ  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  ِیْهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب 
يایرد کی  لباقم  رد  تسا  ياهرطق  نوچمه  رکنم  زا  یهنو  فورعمهبرما  ربارب  رد  ادـخ  هار  رد  داهج  یّتحو  کین  لامعا  مامت  دـینادب ) ( ؛

[26 «.] روانهپ
: دییامرف هّجوت  میراد . هضیرف  ود  نیا  دروم  رد  قیمع  قیقد و  لاح  نیع  رد  هداس و  هیبشت  کی  ام 

: دشاب دیفم  دنامب و  اپرس  ات  دراد ، زاین  مهم  زیچ  ود  هب  هعرزم  نیا  دیریگب . رظن  رد  ار  یگرزب  هعرزم 
. دکشخیم غاب  تالوصحم  ناتخرد و  همه  هنرگ  و  عقوم ، هب  یفاک و  مّظنم و  يرایبآ  تسخن 

. دوشیم لوصحم  ریگنماد  هک  یفلتخم  تافآ  عفد  مود 
هب ِرما  هلیـسو  هب  نید  هعرزم  رگا  تسا . نآ  ییادزتفآ  مکح  رد  رکنم  زا  یهن  و  دراد ، ار  نید  میظع  هعرزم  يرایبآ  مکح  فورعم  هب  رما 

ندــش روراـب  زا  سپ  هچناـنچ  هـک  هنوگناـمه  ددرگیم ، دوباـن  نآ  تـالوصحم  ددرگن  يراـیبآ  ماــگنه ، هـب  یفاــک و  مّـظنم و  ِفورعم 
. دنام دهاوخن  یقاب  هعرزم  نآ  زا  یلوصحم  دریگن ، تروص  ییادزتفآ  رکنم  زا  یهن  اب  تالوصحم ،

نیا نودب  هک  تسا  نیا  شلیلد  هدش ، هدرمش  رتمهم  تابجاو  همه  زا  رظن ) کی  زا   ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قوف  تیاور  رد  هکنیا 
. دننیشنیمن راب  هب  تابجاو  هّیقب  ود ،

40 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

: رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لحارم 

مزال نآ  هب  هّجوت  هک  دراد ، هلحرم  هس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدمآ ، اهقف  لئاسملاحیضوت  هلاسر  و  تایاور 27 ] رد  هک  هنوگنامه 
: تسا

رد و  ددرگ ، رورـسم  لاحـشوخ و  دـنیبیم  ار  یفورعم  هک  یماگنه  دـشاب . رکنم  نمـشد  فورعم و  قشاع  لد  رد  ینعی  یبلق : هلحرم  فلا )
تلاـح نیا  هک  دـشابن . ناـسکی  هدـیدپ  ود  نیا  اـب  دروخرب  رد  شاینورد  تلاـح  هصـالخ  و  دوش ، نیگمغ  رجزنم و  تارکنم  اـب  ههجاوـم 

. دش دهاوخ  لمع  هزیگناینورد 
اب دروخرب  رد  دزاـس و  يراـج  ناـبز  رب  ار  نآ  تارکنم ، زا  یبـلق  يرازیب  فورعم و  هب  تبـسن  ینورد  ِقـشع  رب  هوـالع  یناـبز : هلحرم  ب )

زیهرپ هداشگ و  ییور  اب  تنوشخ و  نودب  رگا  دهد . رّکذت  هناتـسود ، هنابّدؤم و  تروص  هب  شیوخ و  نابز  اب  اهفورعم ، كرت  تارکنم و 
. درک دهاوخ  رثا  ًاعطق  دهد ، رّکذت  لباقم  فرط  هب  تاساسحا ، ندرک  رادهحیرج  زا 

. تسا تموکح  راک  هک  یکیزیف  یلمع و  دروخرب  ینعی  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  موس  هلحرم  یکیزیف : یلمع و  دروخرب  ج )
نارگید  تارّکذت  هب  دنراذگب و  اپ  ریز  ار  اهفورعم  دنوش و  تارکنم  بکترم  هعماج  رد  اراکشآ  یصاخشا  ای  صخش  رگا 

41 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
ار اهنآ  دیاب  دنزب ، هبرض  یمالسا  ماظن  هب  اهنآ  يدازآ  هچنانچ  و  دنک . تازاجم  ریگتـسد و  ار  اهنآ  دیاب  یمالـسا  تموکح  دننکن ، یهّجوت 

. تسا تموکح  هفیظو  هکلب  تسین ، يداع  دارفا  راک  هلحرم ، نیا  هک  مینکیم  رارکت  دیامن . ینادنز 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

ربمایپ تموکح  زکرم  یّتح  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  تارکنم  دیزی  ًاصوصخم  هّیماینب  تموکح  رـصع  رد  دـش  هراشا  اًلبق  هک  هنوگنامه 
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مدرم زا  یهورگ  هک  دوب  هدیسر  ییاج  هب  راک  [ 28 .] دوب هدش  تامّرحم  تارکنم و  عاونا  هدولآ  هرّونم ، هنیدم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالـسا 
و لمجم ، نیا  زا  ناوخب  لّصفم  ثیدح  دوخ  وت  دندرکیمن ! یگدنمرـش  ساسحا  راک  نیا  زا  دنتفریم و  هدنناوخ  نانز  لابقتـسا  هب  هنیدـم 

دنور کی  دـش - هراـشا  اًـلبق  هک  هنوگناـمه  دـنور - نیا  هّتبلا  نک . رّوصت  دـندوب  رود  مالـسا  روهظ  زکرم  زا  هک  ار  اهرهـش  هّیقب  ّتیعـضو 
هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیشناج  هفیلخ و  ار  دوخ  هک  یناسک  تموکح و  نارادمدرس  یتقو  اریز  دوب ، یعیبط 

42 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
!؟ تشاد ناوتیم  یعّقوت  هچ  يداع  مدرم  زا  دنوش ، ناهانگ  عاونا  هب  هدولآ  دنتشادنپیم 

: برع رعاش  لوق  هب 
ْصقَّرلا 29 ] ُمُهُّلُک  ِْتیَْبلا  ِلْها  ُۀَمیِشَفًاِعلُوم  ِّفَّدلِاب  ِْتیَْبلا  ُّبَر  َناَک  اَذا 

«. دنزادرپیم یبوکیاپ  صقر و  هب  هناخ  لها  مامت  دشاب ، هتشاد  یگدنزاون  هب  دیدش  هقالع  هداوناخ  سییر  هک  یماگنه  »
هنحص زا  راصنا  نارجاهم ، داّبع ، احلص ، دش . هدرپس  یشومارف  هب  اهفورعم  و  تفرگ ، ارف  ار  مالـسا  ناهج  برغ  قرـش و  تارکنم ، يرآ ،
تـسد هب  ار  روما  مامز  نادورطم ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمز  نایدـیعبت  نادـساف و  ناـملاظ و  و  هدـش ، هتـشاذگ  راـنک  تموکح 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  تلاسر  لمع ) نابز و  بلق و  اب   ) دوخ دوجو  ماـمت  اـب  یطیارـش  نینچ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  [ 30 .] دنتفرگ
رکشل ود  نایم  رد  داهن و  رس  رب  ار  نآرق  اروشاع  زور  رد  دومن . ادا  ار  رکنم 

43 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
دراو تسین  زاسراک  ینابز  یبلق و  هلحرم  درک  هدـهاشم  هک  یماگنه  و  دومن ، توعد  نآرق  هب  ندرک  لمع  هب  ار  اـهنآ  رّرکم  تفرگ و  رارق 
دیاب دوشن  نکمم  راک  نیا  رگا  دنامیم و  زاب  تارکنم  همادا  زا  هلیـسو  نیا  هب  دوشیم و  دوبان  نمـشد  هاگ  موس  هلحرم  رد  دش . دعب  هلحرم 

داد و ماجنا  ار  گرزب  هفیظو  نیا  دوخ  نوخ  میدـقت  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرآ  دـناسر . ناـیاپ  هب  ار  تلاـسر  نیا  درک و  يراکادـف 
. داد تاجن  يدوبان  زا  ار  نآ  و  درک ، يرایبآ  ار  مالسا  ياپون  تخرد 

ماما مایق  رگا  دومن . ییادزتفآ  ار  نآ  مه  درک و  يرایبآ  ار  مالسا  هعرزم  مه  شنارای ، نادنزرف و  مالسلا و  هیلع  نیـسحلا  هَّللادبعابا  نوخ 
دوب رگا  و  دندروآیم ، مالـسا  رـس  رب  هچ  تسا  مولعم  دندشیمن  اوسر  ّتیلهاج  رـصع  ناگدـنامزاب  هّیماینب و  دوبن و  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

. تشادن ینادنچ  هرمث  هک  دوب  یتفآرپ  هعرزم  نوچمه 
نیا ماـمت  نآ ، دـننام  راـتخم و  ماـیق  نیباّوت ، ماـیق  ریظن  ییاـهمایق  دوـب . ـالبرک  هعقاو  زا  سپ  ياـهمایق  مالـسا  خـیرات  ّمهم  لـیاسم  زا  یکی 

نآ  دنتشاد و  راعش  کی  اهتضهن 
[31 «] دَّمَُحم ِلِآل  اَضِّرلا  »

لیوحت  رد  دنچ  ره  دش . هّیماینب  تموکح  نتخاس  ضرقنم  هب  ّقفوم  و  دمآ ، راک  رس  رب  راعش  نیا  اب  مه  یناسارخ  ملسموبا  یّتح  دوب .
44 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

. دراپسب اهنآ  هب  دش  روبجم  ای  درپس ؛ ساّبعینب  هب  ار  نآ  درک و  هابتشا  نآ  یلصا  نابحاص  هب  تموکح 
اب فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  ترضح  و  دوب ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  فادها  زا  رگید  یکی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیاربانب ،

. دش فقوتم  یلهاج  تکرح  نآ  و  تشگ ، رهاظ  ًاجیردت  شراثآ  و  دش ، ّقفوم  دوخ  نوخ  يادها 

فده نیا  مایپ 

هداد و شرتسگ  ار  اهفورعم  اهيرادازع  هیاس  رد  دیاب  هک  دهدیمن  ام  هب  ار  مایپ  نیا  هطبار  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  ایآ 
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دوش و شومارف  اهفورعم  ناـنچمه  رگا  اـّما  دوش ، هدوزفا  اـهيرادازع  تعـسو  تمظع و  رب  دـیاب  لاـس  ره  نیقی  هب  مینیچرب ؟ ار  تارکنم 
هب رما  هلیـسو  هب  يرایبآ  دـنمزاین  نید  هعرزم  مه  اـم  ناـمز  رـصع و  رد  میاهدیـسرن . ادهـشلادّیس  فدـه  هب  ًاـعطق  دـبای ، شرتسگ  تارکنم 

موـجه اـب  ار  یمالـسا  هعماـج  تاـفآ  تارطخ و  دوـش ، تلفغ  مهم  لـصا  ود  نـیا  زا  رگا  تـسا و  رکنم  زا  یهن  اـب  ییادزتـفآ  فورعم و 
. درک دهاوخ  دیدهت  برغ  ینید  ّدض  گنهرف 

***

47 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

ص)  ) مرکا ربمایپ  تنس  يایحا  موس : فده 

هراشا

هیلع نیسح  ماما  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  مالـسا ، ردقیلاع  ربمایپ  ّتنـس  يایحا  اروشاع ، تضهن  فادها  زا  رگید  یکی 
: دیامرفیم مالسلا 

، يِْرما اوُعیُِطت  َو  یلْوَق  اوُعِمَتْـسا  ِنا  َو  ْتَِییْحا ، ْدَق  َۀَعِْدْبلا  َّنا  َو  ْتَتیِما  ْدَق  َۀَّنُّسلا  َّناَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهِِّیبَن  ِۀَّنُـسَو  هَّللا  ِباتِک  یلا  ْمُکوُعْدا  »
ِداشَّرلا َلِیبَس  ْمُکِدْها 

هدناریم ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنس  هک  ارچ  منکیم  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  ار  امش   ؛
اوقت دشر و  هار  هب  ار  امـش  دـینک ، لمع  ار  متاروتـسد  دیونـشب و  ار  ممالک  و  هدرک ، تباجا  ار  متوعد  رگا  دـناهدرک و  ایحا  ار  اهتعدـب  و 

[32 «.] درک مهاوخ  تیاده 
: دیامرفیم هّیفنح  دّمحم  شردارب  هب  باطخ  رگید  ياج  رد  و 

ٍِبلاط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِیبَأَو  يِّدَج  ِةَریِِسب  َریِساَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  یْهنَأَو  ِفوُْرعَْملِاب  َُرمآ  ْنَأ  ُدیِرا  »
منک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخیم   ؛

48 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
[33 «.] میامن لمع  مردپ  دج و  ّتنس  قبط  و 

. تسا هدوب  اهتعدب  ندرب  نیب  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس  ّتنس و  يایحا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  فادها  زا  یکی  نیاربانب ،

: هّیماینب ياهتعدب 

هراشا

و هدرک ، داجیا  نید  رد  یناوارف  ياهتعدب  دندز ، هیکت  تردق  دنـسم  رب  قحانب  و  دـندرک ، بصغ  ار  تفالخ  هک  یتّدـم  لوط  رد  هّیماینب 
هللا یلـص  مالـسا  ربمایپ  ياهّتنـس  وحم  اهتعدب و  يایحا  ورگ  رد  ناشتایح  همادا  هک  ارچ  دـندناریم ؛ ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتنس 

: دییامرف هّجوت  اهتعدب  نیا  زا  ییاههنومن  هب  دوب . هلآ  هیلع و 

اهشزرا رییغت  . 1
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شتّیـصخش تشاد ، يرتنوزف  نادنزرف  رتشیب و  لوپ  سک  ره  دزیم . رود  نادـنزرف  تورث و  روحم  رب  دارفا  ّتیـصخش  ّتیلهاج  رـصع  رد 
نآ نیزگیاج  ار  يدـیدج  رایعم  كالم ، نیا  يرابتعایب  نمـض  أبـس  هروس  هفیرـش 37  هیآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  دوب . رتمهم  مدرم  هاـگن  رد 

: دیامرفیم درک .
َنَمآ  ْنَم  اَّلِإ  یَْفلُز  اَنَْدنِع  ْمُُکبِّرَُقت  ِیتَّلِاب  ْمُکُدَالْوَأ  َالَو  ْمُُکلاَْومَأ  اَمَو  »

49 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
، دزاسیمن بّرقم  ام  دزن  ار  امش  زگره  ناتنادنزرف  لاوما و  َنُونِمآ ؛» ِتاَفُرُْغلا  ِیف  ْمُهَو  اُولِمَع  اَِمب  ِفْعِّضلا  ُءاَزَج  ْمَُهل  َِکَئلْوُأَف  ًاِحلاَص  َلِمَعَو 
و تسا ؛ فعاضم  شاداپ  دناهداد  ماجنا  هک  ییاهراک  ربارب  رد  نانآ  يارب  هک  دـنهد ، ماجنا  یحلاص  لمع  دـنروایب و  نامیا  هک  یناسک  زج 

«. دوب دهاوخ  تینما  تیاهن )  ) رد یتشهب )  ) ياههفرغ رد  اهنآ 
نیا تسامـش ». نیرتاوقت  اب  دـنوادخ ، دزن  رد  امـش  نیرتیمارگ  ْمُکاَْـقتَأ ؛» ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ   » تارجح هروس  هفیرـش 13  هیآ  رد  زین  و 

. تسا هدومرف  نایب  رتحضاو  ار  بلطم 
هتـشاد رتشیب  ياوقت  سک  ره  ینعی  داد . رییغت  حلاص  لمع  اوقت و  نامیا و  هب  دـنزرف ، تورث و  زا  ار  ّتیـصخش  رایعم  مالـسا  بیترت ، نیدـب 

زا دشاب  هتشاد  يرتمک  ياوقت  هک  یسک  و  دشاب . هعماج  درف  نیرتریقف  هتـشادن و  يدنزرف  اًلـصا  دنچ  ره  تسا ، رتکیدزن  دنوادخ  هب  دشاب 
. دشاب يدایز  تورث  ناوارف و  نادنزرف  ياراد  دنچ  ره  تسا  رترود  دنوادخ 

مدرم نآ ، یپ  رد  و  دنداد ، اهدادقم  اهرذوبا و  اهناملس و  هب  ار  دوخ  ياج  اهلهجوبا  اهبهلوبا و  اهنایفسوبا و  كالم ، رییغت  نیا  یپ  رد 
. دندرکیمن عضاوت  ناشتورث  لوپ و  رطاخ  هب  نادنمتورث  ربارب  رد 

50 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
قباـس لاـح  هب  موـس  هفیلخ  رـصع  رد  و  دـش ، لّوـحت  رییغت و  شوختـسد  اـهرایعم  هراـبود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تلحر  اـب  اـّما 

و هتفرگ ، ار  یقتم  ياهناسنا  ياج  دندوب ، هدربن  اوقت  زا  ییوب  دنچ  ره  رتشیب  یناسنا  يورین  نادـنزرف و  نابحاص  نادـنمتورث و  و  تشگرب ،
رانک دندوب  هتفریذپ  ار  مالـسا  همه  زا  رتدوز  هک  یناسک  نالوارقـشیپ و  هیواعم  رـصع  رد  دندش . یفرعم  یمالـسا  ياهّتیـصخش  ناونع  هب 

هن طیحم  راشف  رابجا و  هب  ار  مالسا  هک  ءاقلط ) انبا  ءاقلط و   ) ناشنادنزرف هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسد  ناگدشدازآ  و  هدش ، هتـشاذگ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  زا  یناوارف  دادعت  نیفص  گنج  رد  [ 34 .] دندمآ راک  رس  دندوب  هتفریذپ  قایتشا ، هقالع و  لیم و  يور  زا 
هک هّیماینب  هاگتسد  [ 35 .] دندوب هیواعم  هاگودرا  رد  هتخورف  دوخ  هباحـص  زا  يدودعم  رایـسب  دارفا  اهنت  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  هاپـس  رد 

ساسارب 
51 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

، رتدـیدش بلق  تواسق  رتشیب ، تنطیـش  هک  یناسک  دوب  هدـش  هتخیر  يویند  عماطم  ساسا  رب  نآ  هدولاش  هکلب  دوب ، هدـشن  انب  ناـمیا  اوقت و 
. درکیم بذج  دوخ  هب  ار  دنتشاد  يرتدایز  یشورف  نید 

. درک مایق  اهّتنس  نآ  يایحا  اهتعدب و  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یموق تازایتما  . 2

: ًالّوا نانآ  درکیم . اغوغ  یموق  تازایتما  ّتیلهاج  رصع  رد 
زا رترب  ار  دوخ  ياهلیبق  ره  اهبرع ، نایم  رد  ًایناث : دـندادیم . يرترب  برع ) ریغ   ) مجع رب  دوب ) یقالخا  طاطحنا  ياراد  دـنچ  ره   ) ار برع 

، دندوب يواسم  تهج  نیا  زا  هلیبق  ود  رگا  و  دنتخادرپیم ، دوخ  هلیبق  دارفا  دادـعت  شرامـش  هب  روظنم  نیا  يارب  تسنادیم و  اههلیبق  رگید 
[36 !] دوش صّخشم  رترب  هلیبق  ات  دندرکیم  زاغآ  ار  هلیبق  ره  ناگدرم  يرامشرس  هتفر و  اهناتسروگ  غارس  هب 
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زا غراف  اهناسنا ، همه  يارب  درک و  نآ  نیزگیاج  ار  ّتیناسنا  ّتیرشب و  رایعم  و  دیچرب ، ار  تسردان  رایعم  كالم و  نیا  مالسا 
52 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

: میناوخیم ءارسا  هروس  هفیرش 70  هیآ  رد  دش . لئاق  شزرا  گنر ، نابز و  داژن ، هلیبق ،
ار مدآ  نادـنزرف  ام  اًلیِـضْفَت ؛» اَنْقَلَخ  ْنَّمِّم  ٍرِیثَک  یَلَع  ْمُهاَْـنلَّضَفَو  ِتاَـبِّیَّطلا  َنِّم  ْمُهاَْـنقَزَرَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاَْـنلَمَحَو  َمَدآ  ِیَنب  اَْـنمَّرَک  ْدََـقلَو  »
ار اهنآ  و  میداد ؛ يزور  نانآ  هب  هزیکاپ  ياهتمعن  زا  و  میدرک ؛ راوس  راوهار ) ياهبکرم  رب   ) ایرد ارحص و  رد  ار  اهنآ  و  میتشاد ؛ یمارگ 

«. میدیشخب يرترب  میاهدرک ، قلخ  هک  یتادوجوم  زا  يرایسب  رب 
هب ناگدـش  بذـج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارادـفرط  اذـل  و  تفرگ ، ار  يروحم  هلیبق  ياج  يروحم ، ناسنا  مالـسا ، ندـمآ  اب  يرآ 
ور مالسا  هب  جوف  جوف  یـشیرق ، ریغ  یـشیرق و  دیفـس ، هایـس و  مجع ، برع و  هکلب  دندوبن ؛ یّـصاخ  گنر  نابز و  داژن و  هلیبق و  زا  مالـسا 

نامه مک  مک  دـش و  رییغت  شوختـسد  زین  ترـضح  ّتنـس  نیا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  اـب  دـندش . ادـخ  رما  میلـست  و  هدروآ ،
هب هیواـعم  ذوـفن  تحت  قطاـنم  رد  ًاـصوصخم  بلطم  نیا  و  [، 37] دیـسر جوا  هب  مود  هـفیلخ  نارود  رد  اـت  درک ، ییاـمن  خر  ییارگّتیموـق 

نیمه  تفرگ و  ار  يروحم  ناسنا  ياج  یموق  تابّصعت  دشیم . هدید  حوضو 
53 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

تخر ناناملسم  نایم  زا  جیردتهب  يروحم  ناسنا  زا  یشان  تدحو  یگچراپکی و  داّحتا و  دش . لیابق  نایم  يریگرد  تافالتخا و  ثعاب  رما 
و هدومن ، دّحتم  ار  ناناملسم  همه  هرابود  ات  درک  مایق  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوبن . هچراپکی  دّحتم و  هعماج  نآ  زا  يربخ  رگید  تسبرب و 

. دنک مکاح  ار  يروحم  ناسنا  شّدج ، راگدای 

اجبان ياهضیعبت  . 3

زا يرایسب  زا  نانز  اهنت  هن  هک  اجنآ  ات  دوب ، درم  نز و  نیب  ضیعبت  نآ  زراب  هنومن  و  دوب ، هناملاظ  اجبان و  ياهضیعبت  رصع  ّتیلهاج  رـصع 
! دندشیم بوسحم  درم  کلم  لیابق  زا  یضعب  رد  و  هتشادن ، تایح  ّقح  هاگ  هکلب  دندوب  مورحم  ثرا  ریظن  یعامتجا  يدرف و  قوقح 

رارق دوخ  یعقاو  هاگیاج  رد  نانز  هلمج  زا  همه  دـش و  عورـش  اجبان  ياهضیعبت  بورغ  لوفا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تثعب  اـب 
نارود نیا  رد  اهضیعبت  دیسر . دوخ  جوا  هب  موس  هفیلخ  نارود  رد  دش و  عورش  اهضیعبت  هرابود  ترضح  نآ  تلحر  زا  سپ  اّما  دنتفرگ .

فیح  زا  ياهدنهدناکت  رامآ  هللا  همحر  ینیما  هماّلع  درک . اغوغ  اهتسپ  يراذگاو  لاملاتیب و  میسقت  رد  ًاصوصخم 
54 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

[38 .] تسا هدرک  نایب  نامثع  نارود  رد  هدش  ماجنا  ياهلیم  و 
امش نایم  رد  مرومأم  ُمُکَْنَیب ؛» َلِدْعِال  ُتِْرمُأ  : » دومرفیم دوب و  هداد  رارق  شیوخ  راعش  ار  يروحم  تلادع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ردارب هب  مک ، رادـقم  هـب  یّتـح  نارگید ، زا  شیب  دـشن . رـضاح  زین  ترـضح  نآ  لـصفالب  قـحرب و  نیـشناج  و  [ 39 «] منک ارجا  ار  تلادـع 
. دروخیم مشچ  هب  يروآتفگش  ياهشاپ  تخیر و  هیواعم  نامثع و  رصع  رد  اّما  [ 40 .] دنک کمک  لاملاتیب  زا  لیقع  شدنمزاین 

مالسلا هیلع  یلع  ترـضح  تّمذم  رد  ثیدح  کی  ات  دهدیم  بدنج  نب  ةرمـس  هب  ار  نیملـسم  لاملاتیب  زا  مهرد  رازه  دصراهچ  هیواعم 
يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَو   » هفیرش هیآ  هک  دزاسیم  یثیدح  وا  دزاسب و 

55 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
هفیرـش هیآ  و  هدـش ، لزاـن  مجلم  نبا  نأـش  رد  هکلب  تسین ، مالـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  [ 41 «] ِداَبِْعلِاب ٌفُوَءر  ُهَّللاَو  ِهَّللا  ِةاَـضْرَم  َءاَِـغْتبا  ُهَسْفَن 

اَهِیف َدِـسُْفِیل  ِضْرَْألا  ِیف  یَعَـس  یَّلََوت  اَذِإَو  ِماَصِْخلا * ُّدـَلَأ  َوُهَو  ِِهْبلَق  ِیف  اَم  یَلَع  َهَّللا  ُدِهُْـشیَو  اَْینُّدـلا  ِةاَیَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َکـُبِْجُعی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَو  »
لزان قیرـش » نب  سنخا   » هرابرد نارّـسفم  نخـس  قباطم  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  [ 43 .] تسا هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  [ 42 ...«.]
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[44 .] دز یتایانج  هب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رصع  رد  دوب و  قفانم  وا  هدش ،
. دنک نآ  نیزگیاج  ار  تلادع  و  هدیچرب ، ار  اهضیعبت  ات  درک  مایق  دیزی  هیلع  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ماقم يارب  ماقم  . 4

، زورما نردم  ّتیلهاج  و  مالسا ، زا  لبق  ّتیلهاج  رصع  رد 
56 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

گنچ یعورشمان  عورـشم و  هلیـسو  ره  هب  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  اذل  و  دنلئاق ، یتاذ  شزرا  نآ  يارب  و  دنهاوخیم ، ماقم  يارب  ار  ماقم 
فده ماقم  تسپ و  هک  تسا  نیا  تمایق  مایق  ات  زورما و  زور و  نآ  ّتیرـشب  ناهج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  مایپ  اّما  دـننزیم .

هکلب تسین ، ّتیـصخش  رب  لیلد  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، یناسنا  یلاع  فادها  ندرکهدایپ  يارب  ياهلیـسو  هکلب  درادن ، یتاذ  شزرا  تسین و 
. فده هن  تسا  هلیسو  راختفا ، هن  تسا  فیلکت  ماقم  يرآ ، تسا . روآفیلکت 

: دیامرفیم ناجیابرذآ ، نامز  نآ  مکاح  سیق ، نب  ثعشا  هب  باطخ  هغالبلاجهن  مجنپ  همان  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
ٌۀَناَمَأ َکُِقنُع  ِیف  ُهَّنِکلَو  ٍۀَمْعُِطب  ََکل  َْسَیل  َکَلَمَع  َّنِإَو  »

«. تندرگ رد  تسا  یتناما  هکلب  تسین ؛ نان  بآ و  هلیسو  وت  يارب  ماقم ) تسپو و   ) يرادنامرف  ؛
، دش هفوک  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تداهـش  زا  سپ  هیواعم  یتقو  هک  اجنآ  ات  درک  ادیپ  یتاذ  شزرا  ماقم  هرابود  هّیماینب  رـصع  رد 

[45 «.] تسامش رب  تموکح  نم  فده  هکلب  منک ، توعد  هزور  زامن و  هب  ار  امش  هک  مدماین  نم  : » تفگ ار  فورعم  نخس  نیا 
. دنک انشآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  اب  ار  مدرم  هدرک و  نکهشیر  ار  اهتعدب  عون  نیا  ات  درک  مایق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

57 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

فده نیا  مایپ 

هزاجا و  دـینک ، شالت  اهتعدـب  ندرب  نیب  زا  يارب  اهيرادازع  رانک  رد  دـیاب  هک  دراد ، ینـشور  مایپ  ام  همه  يارب  گرزب  فدـه  نیا  زورما 
. دنهد شرتسگ  ار  نآ  ای  هتفر ، اهتعدب  غارس  هب  دوخ  یصخش  عفانم  نیمأت  يارب  وجدوس  ای  نادان  یهورگ  دیهدن 

تشاد و میهاوخ  مرش  نآ  زا  همه  هک  دوشیم  ماجنا  نید  مان  هب  ییاهراک  میهد ، ناشن  زبس  غارچ  دوخ  توکس  اب  نارازگتعدب  هب  هاگره 
تیامح ام ، دّحتم  فوفص  رد  نمشد  ذوفن  ياههار  زا  یکی  هکنیا  صوصخ  هب  تخاس ، دهاوخ  نوگرگد  نایناهج  رظن  رد  ار  مالسا  هرهچ 

. تساهتعدب نیمه  يارب  يزیرهمانرب  و 
***

61 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

لطاب اب  هزرابم  قح و  زا  تیامح  مراهچ : فده 

هراشا

یشخب رد  درک . تئارق  ياهبطخ  البرک ، يارحص  رد  فّقوت  یحایر و  دیزی  نب  ّرح  رکشل  اب  ندش  ورهبور  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
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: دومرف هبطخ  نآ  زا 
ِهَّللا  ِءاِقل  ِیف  ُنِمْؤُْملا  َبَغْرَِیل  ُْهنَع ، یهانَُتی  َلِطاْبلا ال  َّنَأَو  ِِهب ، ُلَمُْعی  َّقَْحلا ال  َّنَأ  َنْوََرت  الَأ  »

رد  ) دیاب نمؤم  ناسنا  یطیارـش  نینچ  رد  تسا ؟ هتفرگ  ارف  ار  هعماج  هنحـص  لطاب  هدـش و  شومارف  قح  هک  دـینیبیمن  ایآ  نم ! نارای  يا   ؛
[46 «.] دشاب یهلا  ياقل  هدامآ  لطاب ) ندناریم  قح و  ندرکهدنز  ریسم 

: نآرق رد  لطاب  ّقح و 

هراشا

هدرتسگ روطب  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  ياهنمادرپ  ناتـساد  هدومرف ، هراشا  نآ  هب  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  لطاب ، ّقح و  ناتـساد 
: دوشیم هراشا  نآ  روحم  دنچ  هب  و  هدش ، حرطم 

62 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

لطاب ّقح و  فیرعت  . 1

هفیرـش 17 هیآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یلاـثم  ناـمه  نمـض  رد  درک ، هئارا  لـطاب  ّقح و  زا  ناوتیم  هک  يریوصت  فیرعت و  نیرتـهب 
: دیامرفیم تسا . هدرک  حرطم  دعر  هروس 

َِکلَذَک ُُهْلثِّم  ٌدـَبَز  ٍعاَتَم  َْوأ  ٍۀَْـیلِح  َءاَِغْتبا  ِراَّنلا  ِیف  ِْهیَلَع  َنوُدـِقُوی  اَّمِمَو  ًاِیباَّر  ًادـَبَز  ُْلیَّسلا  َلَمَتْحاَف  اَهِرَدَِـقب  ٌۀَـیِدْوَأ  َْتلاَسَف  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  »
زا دـنوادخ ) ( ؛» َلاَْثمَْألا ُهَّللا  ُبِرْـضَی  َِکلَذَـک  ِضْرَْألا  ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَفنَی  اَم  اَّمَأَو  ًءاَفُج  ُبَهْذَـیَف  ُدـَبَّزلا  اَّمَأَف  َلِـطاَْبلاَو  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُبِرْـضَی 

( نینچمه ( ؛ درک لمح  یفک  دوخ  يور  رب  لیس  سپس  دش ؛ يراج  یبالیس  اهنآ  هزادنا  هب  ياهناخدور  هّرد و  ره  زا  و  داتسرف ؛ یبآ  نامسآ 
دوجو هب  نآ  دـننام  ییاهفک  دـنزورفایم  نآ  رب  شتآ  یگدـنز ، لیاسو  ای  تالآ  تنیز  ندروآ  تسدـب  يارب  اـههروک )، رد   ) هچنآ زا  و 

 ]/ دناسریم دوس  مدرم  هب  هچنآ  یلو  دنوشیم ، باترپ  نوریب  هب  اهفک  ماجنارـس  دـنزیم . یلاثم  نینچ  ار  لطاب  قح و  دـنوادخ ، دـیآیم -
«. دنزیم لاثم  نینچ  نیا  دنوادخ  دنامیم ؛ نیمز  رد  صلاخ  زلف  ای  بآ 

، رمثرپ دیفم ، قح  اّما  دراد ؛ هاتوک  يرمع  و  تسا ، رمثیب  هدـیافیب و  هدولآ ، ادـص ، رـس و  رپ  یلاخوت ، لطاب  دـمآ ، الاب  هیآ  رد  هچنآ  قبط 
، تسا يدابآ  تایح و  هیام  ابیز ، زیمت ، كاپ ،

63 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
. درک نایب  ناوتیمن  لطاب  قح و  يارب  قوف  فیرعت  زا  رتایوگ  رتابیز و  یفیرعت  کشیب  دراد . زارد  ینالوط و  يرمع  و 

یتسه ملاع  رد  قح  نیرتمهم  . 2

هراشا

هدش نایب  لاعتم  دنوادخ  كاپ  تاذ  قلطم ، ِّقح  دعب ، هیآ  رد  و  هدمآ ، نایم  هب  یتسه  ناهج  ریبدت  زا  نخـس  جـح  هروس  هفیرش 62  هیآ  رد 
: دیامرفیم تسا .

و تسا ؛ ّقح  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا  ُرِیبَْکلا ؛» ُِّیلَْعلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأَو  ُلِطاَْبلا  َوُه  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَـی  اَـم  َّنَأَو  ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأـِب  َکـِلَذ  »
«. تسا گرزب  هبترمدنلب و  دنوادخ  و  تسا ؛ لطاب  دنناوخیم  وا  زا  ریغ  ار  هچنآ 

هب دنک و  رارقرب  طابترا  شراگدرورپ  اب  هزادنا  ره  هب  يدوجوم  ره  تسا و  لاعتم  دنوادخ  كاپ  تاذ  یتسه  ناهج  رد  قح  نیرتمهم  يرآ 
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دنوادخ ناگداتـسرف  نوچ  دـنّقح ، ناربمایپ  تسا . دـنوادخ  مالک  نوچ  تسا ، قح  دـیجم  نآرق  دـنکیم . ّتیناّقح  بسک  دوش  کیدزن  وا 
ناگتسباو نادزد و  نارگمتس ، ناملاظ ، لباقم ، رد  و  تسا . ییادخ  نآ  يوس  تمس و  نوچ  تسا ، ّقح  یمالسا  حیحص  تموکح  دنتسه .

. دناهدناوخ ار  دنوادخ  ریغ  هتفرگ و  هلصاف  دنوادخ  زا  نوچ  دنلطاب ، نآ  دننام  ایند و  هب 
64 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

هب ّقلعتم  هک  تشاد  دوجو  ادخ  هناخ  لخاد  رد  تب  دش 360  هبعک  دراو  درک و  حتف  ار  هّکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه 
ُّقَْحلا َءاَج   » هفیرـش هیآ  تخادـنا و  نیمز  رب  دوخ  یتسد  بوچ  اب  ار  اهتب  کت  کت  ترـضح  دوب . نآ  فارطا  هّکم و  لـیابق  زا  هلیبق   360

[48 .] درک توالت  ار  [ 47 «] ًاقوُهَز َناَک  َلِطاَْبلا  َّنِإ  ُلِطاَْبلا  َقَهَزَو 
. تسا لطاب  یتسرپتب  كرش و  و  قح ، تسا  نایناهج  راگدرورپ  اب  طابترا  عون  نیرتحیحصو  نیرتهب  هک  یتسرپاتکی  دیحوت و  يرآ !
جّورم لطاب و  هک  توغاط  تموکح  هک  تسا  تهج  نادـب  دوشیم  رارکت  داـیز  قوف  هیآ  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  رجف  ههد  ماـّیا  رد  هکنیا 

نآ نیزگیاج  دـمآ و  تسا - قح  هک  یمالـسا - تموکح  و  تفر ، دوب  لاملاتیب  ندرک  لیم  فیح و  یناریو و  یگتـسباو ، اـشحف ، داـسف ،
. دنکیم ّتیناّقح  بسک  هزادنا  نامه  هب  دراد  رب  ماگ  نید  ریسم  رد  رتشیب  دشاب و  رتلماک  رتهنالداع و  یمالسا  تموکح  هچ  ره  و  دش .

: هدش ایحا  ياهلطاب  و  هدش ، شومارف  ياهقح 

هراشا

اهقح زا  يرایسب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رصع  رد  نیقی  هب  لاؤس :
65 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

هچ و  هتـسب ، رب  تخر  هعماج  هنحـص  زا  ییاهقح  هچ  رـصع  نآ  رد  دوب . هتـسشن  نآ  ياـج  هب  لـطاب  دوب و  هدـش  هدرپس  یـشومارف  تسدهب 
؟ دز نینوخ  مایق  هب  تسد  لطاب  ندرب  نیب  زا  قح و  يایحا  يارب  ترضح  نآ  هک  دوب ، هدرک  ادیپ  جاور  ییاهلطاب 

: دوشیم تعانق  نآ  زا  دروم  راهچ  رکذ  هب  اهنت  دجنگیمن . رصتخم  نیا  رد  هک  درب  مان  ناوتیم  يدایز  دراوم  باوج :

يرگتراغ لواپچ و  . 1

یلع ماما  تموکح  زکرم  قارع  يوس  هب  ماش  زا  هک  دوب  هداد  لیکـشت  ار  ییاههورگ  هیواـعم  میتفگ - هک  هنوگناـمه  خـیرات - تداهـش  هب 
تموکح هب  تبسن  ار  قارع  مدرم  ات  دنتشگیم  زاب  و  هدرک ، تراغ  ار  ناشلاوما  و  هدرب ، موجه  نانیشنزرم  هب  هنایفخم  و  هتفر ، مالـسلا  هیلع 

ياهناسنا نتـشک  زا  رتالاب  یلطاب  هچ  [ 49 .] دنربب نیب  زا  ار  ترـضح  ذوفن  تحت  قطانم  ّتینما  و  هدرک ، دیماان  لزلزتم و  مالـسلا  هیلع  یلع 
؟ درک رّوصت  ناوتیم  یمالسا  تموکح  رد  ینماان  داجیا  ناناملسم و  لاوما  تراغ  عافدیب و  هانگ و  یب 

66 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

عورشمان روما  رد  لاملاتیب  ندرک  هنیزه  . 2

هیحور ياراد  دنتـشاد و  دوجو  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  فارطا  رد  هک  یناـمیالا  فیعـض  دارفا  لاـملاتیب  هب  ّقلعتم  لاوما  اـب  هیواـعم 
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هدش هتفرگ  رظن  رد  نامیایب  رودزم  دارفا  ندیرخ  يارب  لاملاتیب  ایآ  دنک ! تولخ  ار  ترـضح  نآ  فارطا  ات  دـیرخیم  ار  دـندوب  یلزلزتم 
؟ تسین قح  ندرب  نیب  زا  لطاب و  يایحا  راک  نیا  ایآ  تسا ؟

يراوس جوم  يزادرپغورد و  . 3

، نامثع موس ، هفیلخ  ندش  هتشک  ترضح ، نآ  تموکح  فیعضت  روظنم  هب  و  مالـسلا ، هیلع  یلع  ندیـسر  تردق  هب  تّدم  لوط  رد  هیواعم 
زا یکی  ًاساسا  دادیم و  رونام  نآ  يور  اهنآ  تازاـجم  لـتق و  نـالماع  نتفاـی  هناـهب  هب  درکیم و  حرطم  وا  دـض  رب  نایـشروش  تسد  هب  ار 

خیراـت رد  هک  ناـمثع  نهاریپ  ندرک  ملع  ناتـساد  دوـب . بلطم  نیمه  [ 50] دـندش هتـشک  نآ  رد  رفن  رازه  اههد  هک  نیفـص  گنج  لـماوع 
دیسر تاهش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  یتقو  هک  تسا  نیا  خیرات  بیاجع  زا  اّما  دراد ، بلطم  نیا  هب  ینشور  هراشا  تسا  فورعم 

67 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
رگید دش ، یمالـسا  روشک  نانعلا  قلطم  مکاح  تشگ و  ّطلـسم  عاضوا  رب  هیواعم  دش و  حلـص  رب  روبجم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  و 

. تسا هدیسرن  لتق  هب  زگره  نامثع  ییوگ  درکن ! يریگیپ  ار  ارجام  نیا  درواین و  نایم  هب  نامثع  نالتاق  زا  ینخس  ًاقلطم 
هانگ یب  ياهناسنا  زا  ياهّدع  هار  نیا  رد  رگا  یّتح  تفرگیم ، هرهب  عورشمان  دنچ  ره  ياهلیـسو  ره  زا  شفادها  هب  ندیـسر  يارب  وا  يرآ !

[51 .] دنهد تسد  زا  ار  دوخ  ناج  ای  دندرگ و  ینادنز  ای  دنوش  مهّتم 

دیزی لثم  یصخش  هب  یمالسا  تموکح  ندرپس  . 4

هیواعم [ 52 .] دوب هدولآ  زابرامق و  راوخبارـش و  هانگیب و  كاپ و  ياهناسنا  لـتاق  رجاـف و  دـساف و  يدرم  هیواـعم  نب  دـیزی  مینادیم  همه 
لطاـب لـطاب ، نیا  اـیآ  درک . بصن  شدوـخ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیـشناج  نیملـسم و  هفیلخ  ناوـنع  هـب  ار  یـصخش  نـینچ 

؟ دوب یکچوک 
68 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

و دوب ، هدش  هدرپس  یشومارف  هب  قح  و  هتفرگ ، ار  یمالسا  هعماج  رـساترس  لطاب  هک  درکیم  یگدنز  يرـصع  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
فده نیا  هب  ندیـسر  يارب  ریـسم و  نیا  رد  و  دـنیچرب ، هعماج  هنحـص  زا  دـناریمب و  ار  لطاب  و  دـنک ، هدـنز  ایحا و  ار  قح  ات  درک  مایق  اذـل 

. دزادرپب ییاهب  ره  دوب  رضاح 

فده نیا  مایپ 

ات دوش ، رتعیـسو  رتهنمادرپ و  لاس  هب  لاس  و  ددرگ ، رازگرب  رتهوکـشاب  هچ  ره  دـیاب  يرادازع  مسارم  زیزع ! نارادازع  مرتحم ! ناگدـنناوخ 
، دنوش هاگآ  علطم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فادها  زا  نازیزع  همه  دـیاب  اّما  دریذـپ . تروص  هملک  یعقاو  يانعم  هب  یهلا  رئاعـش  میظعت 

هیلع ماما  فدـه  نیا  اب  هاگره  میرادرب ، ماگ  ریـسم  نیا  رد  ات  درک  ماـیق  لـطاب  ندرب  نیب  زا  قح و  ياـیحا  يارب  ترـضح  نآ  مینادـب  دـیاب 
تفرگ و میهاوخ  ار  وا  بناج  تسا  بیرغ  درف  اب  قح  مینادـب  يرگید ، اب  ام  هب  درف  نیرتکـیدزن  نیب  فـالتخا  رد  میـشاب و  انـشآ  مالـسلا 

هنوگچـیه رد  دـش  دـنهاوخن  رـضاح  دـنریگب  اروشاـع  بتکم  زا  ار  سرد  نیا  اـم  تاـضق  رگا  درک . میهاوـخن  مّدـقم  هطباـض  رب  ار  هـطبار 
. دنوش عیمطت  ای  دیدهت  دنچ  ره  دننک ، رداص  قح  فالخ  رب  یمکح  نیرتکچوک  یفالتخا ،

69 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
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ریاس ّقح  گرزب  ردارب  ای  و  دـنهدیمن ، ار  اهنآ  قح  دـنروخیم و  ار  دوخ  نارهاوخ  ثرالا  مهـس  ناردارب  هک  مینکیم  هدـهاشم  ًاضعب  رگا 
نیسح ماما  مایق  فادها  زا  هک  ییامرفراک  میاهدشن . انشآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فادها  هب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دهدیمن ، ار  ناردارب 
دـشاب زیگناهسوسو  دایز و  رایـسب  دـنچ  ره  ار  دوخ  نارگراـک  ّقح  دوشیمن  رـضاح  زگره  دراد ، ناـمیا  نآ  هب  تسا و  هاـگآ  مالـسلا  هیلع 

. دزاس اهنآ  نویدم  ار  دوخ  و  هدومن ، لامیاپ 
. دوب دهاوخ  رتراکشآ  ام  هرمزور  یگدنز  رد  نآ  یلمع  راثآ  میوش  انشآ  نادیهش  رالاس  رورس و  مایق  فادها  اب  رتشیب  هچ  ره  يرآ !

***

73 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

لهج اب  هزرابم  مجنپ : فده 

هراشا

زا مدرم  تاجن  لهج و  اـب  هزراـبم  هدـش ، هراـشا  نآ  هب  نیعبرا 53 ] ترایز  رد  هک  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق  فادـها  زا  رگید  یکی 
. تسا یهارمگ  تلالض و 

حیرشت هب  سپس  هدش ، عورـش  ترـضح  نآ  تافـص  اهیگژیو و  نایب  مالـسلا و  هیلع  هَّللادبعیبا  ترـضح  رب  دورد  مالـس و  اب  ترایز  نیا 
: دیامرفیم هتخادرپ و  ترضح  نآ  مایق  راثآ  فادها و 

َِۀلالَّضلا ِةَْریَحَو  َِۀلاهَْجلا ، َنِم  َكَدابِع  َذِْقنَتْسَِیل  َکیف  ُهَتَجْهُم  َلََذبَو  »
تریح و ینادان و  لهج و  زا  ار  تناگدنب  ات  درک ) ار  يراکادـف  راثیا و  تیاهن  و   ) داد وت  هار  رد  ار  شبلق  نوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما   ؛

«. دهد تاجن  ینادرگرس 
74 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

. تسا یهارمگ  تلالض و  زا  مدرم  تاجن  و  ینادان ، لهج و  اب  هزرابم  اروشاع  تضهن  فادها  زا  یکی  نیاربانب ،

: تلاهج ماسقا 

. میشاب هتشاد  تلاهج  عاونا  نوماریپ  یحیضوت  تسا  مزال  هّیماینب ، تموکح  رصع  رد  لهج  شرتسگ  هب  نتخادرپ  زا  لبق 
و تسا ، روصق  زا  یشان  هاگ  عرش ، مکح  هب  تبسن  تلاهج  و  یعرش ، مکح  هب  تبسن  هاگ  تسا و  عوضوم  هب  تبسن  هاگ  ینادان  تلاهج و 
هب ار  یندیشون  کی  یلو  تسا ؛ مارح  بارش  ندیشون  دنادیم  یصخش  هکنیا  لثم  عوضوم  هب  لهج  تسا . یهاتوک  ریصقت و  نآ  أشنم  هاگ 

. تسا هدوب  بارش  هک  دوشیم  مولعم  سپس  دروخیم و  تسا  لالح  هباشون  هک  نآ  رّوصت 
لاثم نیا  ضرف  رد  فّلکم  صخـش  دنادیمن . ار  نآ  یعرـش  مکح  یلو  تسا ، بارـش  یندیـشون  نیا  دنادیم  هکنیا  لثم  مکح  هب  لهج  و 

هدـیمان رّـصقم » لهاج   » هدرک و ریـصقت  تروص  نیا  رد  هک  دوریمن ، قیقحت  لابند  هب  دراد و  رایتخا  رد  یتاقیقحت  یتاعالّطا و  عبانم  هاـگ 
هدـیمان رـصاق » لهاج   » تروص نیا  رد  هک  دـهدیمن ، هابتـشا  اطخ و  لامتحا  اًلـصا  ای  درادـن ، رایتخا  رد  یتاـعالّطا  عباـنم  هاـگ  و  دوشیم .

. دوشیم
75 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
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هّیماینب رصع  رد  یمالسا  هعماج  رب  لهج  هرطیس 

هّیماینب هک  دنتـسنادیمن  اهنآ  دـندوبن . سانـشنمشد  ًاصوصخ  دـیزی  هیواعم و  ّتیمکاح  رـصع  رد  ًاـمومع و  هّیماینب  نارود  رد  ناناملـسم 
ریـصقت و رطاخ  هب  اهنآ  لهج  و  دنـشابیمن ، مالـسا  یماـح  زوسلد و  هّیماینب  و  دنتـسین ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  قح  رب  نانیـشناج 

دنراد مالسا  زا  ياهنیرید  هنیک  و  دنتّیلهاج ، نارود  ناگدنامزاب  هّیماینب  دنتسنادیمن  اهنآ  ایآ  دندوب . رّصقم  لهاج  اذل  و  دوب ، ناشیهاتوک 
اهنوخ نآ  ماقتنا  ددـصرد  و  دـناهدرکن ، شومارف  بازحا  دـحا و  ردـب و  ياهگنج  رد  ار  ناـشنازیزع  ندـش  هتـشک  خـلت  هرطاـخ  زونه  و 

. دنتسه
. درک مارح  نایفسوبا  لآ  رب  ار  تفالخ  درکیم  ار  اهزور  نیا  ینیبشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هک  اجنآ  زا  و 

ماما هک  یبش  يادرف  تسا . هدـش  سکعنم  مکح  نب  ناورم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يوگتفگ  هلمج  زا  دّدـعتم ، تاـیاور  رد  بلطم  نیا 
دیزی يارب  تعیب  ياضاقت  يو  زا  و  تشگ ، غالبا  ترضح  نآ  هب  هیواعم  گرم  ربخ  و  دش ، هدناوخ  هنیدم  هرامالاراد  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 

ناورم 54] بش  نآ  يادرف  درکن ، تقفاوم  ترضح  دش و 
76 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

مراد تیارب  يداهنشیپ  متسه و  وت  هاوخریخ  نم  هَّللادبعابا ! ای  درک : ضرع  ترضح  هب  باطخ  درک . تاقالم  هچوک  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسامش ! حالص  ریخ و  هب  يریذپب  رگا  هک 

نید عفن  هب  راک  نیا  هک  دینک  تعیب  دیزی  اب  امش  متفگ ، هبتع  نب  دیلو  سلجم  رد  بشید  هک  هنوگنامه  درک : ضرع  تسیچ ؟ تداهنـشیپ 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسامش ! يایند  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  يِّدَـج  ُْتعِمَـس  ْدََـقل  َو  َدـیزَی  َْلثِم  ٍعاِرب  ُۀَّمُْألا  ِتَِیُلب  ْدَـق  ْذِإ  ُمـالَّسلا  ِمالْـسِْإلا  یَلَعَو  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإَو  ِهَِّلل  اَّنِإ  »
اوُرَْقبَی ْمَلَف  ِرَْبنِْملا  یَلَع  َۀَـنیدَْملا  ُلْها  ُهآَر  ْدَـقَو  ُهَنَْطب » اوُرِْقباَـف  يرَْبنِم  یلَع  َۀَـیِواعُم  ُْمْتیَأَر  اذِإَـف  َنایْفُـس  ِیبَأ  ِلآ  یلَع  ٌۀَـمَّرَُحم  ُۀَـفالِْخلا  : » ُلوُقَی

ِقِساْفلا  ِدیزَِیب  ُهَّللا  ُمُهالَْتباَف 
هحتاف دـیاب  دـنوش  راتفرگ  هیواعم  نب  دـیزی  نوچمه  ییاورنامرف  هب  ناناملـسم  نامز  ره  میدرگیم . زاـب  وا  يوس  هب  و  مییادـخ ، ِنآ  زا  اـم   ؛

رگا تسا و  مارح  نایفسوبا  نادناخ  رب  تفالخ  : » دومرفیم هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  کشیب  دناوخ . ار  مالـسا 
هجیتـن رد  دنتـشکن و  دـندید و  ترـضح  نآ  ربـنم  زارف  رب  ار  وا  هنیدـم  مدرم  و  دیـشکب » ار  وا  دـیدید  نم  ربـنم  يـالاب  رب  ار  هیواـعم  يزور 

[55 «.] درک قساف  دیزی  هب  التبم  ار  اهنآ  دنوادخ 
77 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

. تفر تشگ و  شوماخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِلدتسم  هدنبوک و  نایب  نیا  ندینش  اب  ناورم 

تّنس لها  نادنمشناد  زا  یضعب  فارتعا  مه  نیا 

وا دوـب . وا  ّرـس  باحـصا  هیواـعم و  نارادزار  زا  تفریم و  شتاـقالم  هب  زور  ره  هک  تشاد  یتـسود  هیواـعم  دـسیونیم : دـیدحلایبا  نـبا 
: متفگ وا  هب  دوب ، هدش  ّطلسم  مالسا  ناهج  رساترس  رب  هیواعم  هک  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  مالسلا و  هیلع  یلع  تداهش  زا  سپ  : » دیوگیم
هک هدب  روتسد  و  نک ، متس  ملظ و  رتمک  مشاهینب  هب  یتسه ، مالسا  دالب  مامت  رب  مکاح  نونکا  يدیسر و  یتساوخ  هک  هچنآ  هب  وت  هیواعم !
مان اههنذأم  زارف  رب  ناناملسم  هک  منک  نانچ  دیاب  ینکیم ! هابتشا  تفگ : هیواعم  دننکن . نعل  ّبس و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ربانم  زارف  رب  رگید 
ًانفد ! » مشکب ریز  هب  اههنذأم  يالاب  زا  ار  دّـمحم  مان  هک  مریگیم  مارآ  ینامز  يرآ ! دـنرواین . نابز  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 

[56 «.] ًانفد
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: دیزی تایانج 

دانع مالسا ، اب  دیزی  ًاصوصخم  هّیماینب  ینمشد  دانع و 
78 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

. دنتخانشیمن ار  اهنآ  ناناملسم  زا  یمیظع  هورگ  نامز  نآ  رد  هنافّسأتم  یلو  دوب ، عمج  لباق  ریغ  یساسا و  ياهشیر و  ياهنیک  و 
نآ نانز  نادرم و  زا  يدایز  رامـش  درک و  هلمح  هنیدم  هب  دوب  روجف  قسف و  يزابـسوه و  یـشکمدآ ، یگراوخبارـش ، هب  فورعم  هک  دـیزی 

دیزی نایرکشل  دنهد ! ماجنا  دنهاوخب  يراک  ره  ات  درک ، حابم  دوخ  نازابرـس  رب  ار  رهـش  نآ  زور  هس  و  دنارذگ ، غیت  مد  زا  ار  سّدقم  رهش 
[57 !] دراد مرش  نآ  رکذ  زا  ملق  هک  يرگید  ياهراک  هتخادرپ و  تراغ  لتق و  هب 

نانکاس لاح  هن  تشادهگن و  ار  هبعک  مارتحا  هن  درک و  محر  ریبز  نبا  هب  هن  دیزی  دش ، هدـنهانپ  ادـخ  هناخ  هب  ریبز  نب  هَّللادـبع  هک  یماگنه 
ماکحا قبط  هک  یلاح  رد  [ 58 !] دننک نارابگنس  ار  ادخ  هناخ  بصن و  هّکم  فارطا  رد  ار  اهقینجنم  داد  روتـسد  اذل  دومن ، تاعارم  ار  هّکم 

راشف رثا  رب  ات  تسب  نیمرجم  رب  ار  اذـغ  بآ و  ناوتیم  دـنچ  ره  نیمرجم . یّتح  تسا ؛ ناما  رد  دربب  هاـنپ  ادـخ  هناـخ  هب  سک  ره  یمالـسا 
تازاـجم ریگتـسد و  ار  اـهنآ  مرج  تاـبثا  تروـص  رد  سپـس  و  دـندرگ ، جراـخ  یهلا  نـما  مرح  زا  دـنوش  روـبجم  یگنـشت  یگنــسرگ و 

[59 .] دننک
79 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

: ینادان لهج و  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هزرابم 

هک دوب  رادهشیر  ناشیهاگآانو  لهج  قیمع و  اهنآ  باوخ  ردـق  نآ  اّما  درک ، مایق  مدرم  یهاگآ  يرادـیب و  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
ترـضح تداهـش  زا  سپ  مدرم  تخاـسن . رود  مالـسا  هعرزم  زا  ار  مهم  تفآ  نیا  شراداـفو  ناراـی  مالـسلا و  هـیلع  ماـما  بـلق  نوـخ  زج 

باوخ زا  البرک ، يادهش  سّدقم  ياهرس  نتفر  هزین  رس  رب  و  تراهط ، تمصع و  نادناخ  تراسا  و  شناهارمه ، مالسلا و  هیلع  هَّللادبعیبا 
نیا هکنیا  اـت  دـندیدن ، شوـخ  يور  ـالبرک  هـعقاو  زا  سپ  هـّیماینب  تـفرگ و  لکـش  يرگید  زا  سپ  یکی  اـهمایق  دـندش و  رادـیب  تـلفغ 

[60 .] دش كاپان  تخرد  نیا  ندش  نکهشیر  هّیماینب و  طوقس  هب  یهتنم  كاپ  ياهنوخ 

فده نیا  مایپ 

ناگدنناوخ  و  یّلعم ، يالبرک  ترایز  ناقاتشم  و  نادیهش ، رالاس  رورس و  نارادازع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ناقشاع  رب 
80 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

رد زارفرس ، ناکاپ  نآ  هب  قشع  يرادازع و  ترایز و  لّسوت و  رانک  رد  تسا  مزال  البرک ، يادهـش  تایانع  هب  نالّـسوتم  و  نیعبرا ، ترایز 
ًاـصوصخم ناهج ، رـسارس  رد  هّیماینب  تموکح  ناوریپ  نایدیزی و  زین  نونکا  دنـشوکب . یهاگآان  تلفغ و  باوخ  زا  دوخ  هعماج  يرادـیب 

نیا هب  تبسن  ار  ناناملسم  میراد  هفیظو  ام  همه  اذل  دننکیم ، شالت  مدرم  نتشاد  هگن  لهاج  ریسم  رد  دنراد و  دوجو  یمالـسا  ياهروشک 
هدش و نامیپ  مه  لیئارسا ، اکیرمآ و  ناناملسم ، کی  هرامش  نانمشد  اب  هک  یمالسا  رهاظ  هب  نادرمتلود  زا  هتسد  نآ  ایآ  مینک . رادیب  رطخ 

يرادـیب تروـص  رد  دـننکیم ، يریگعـضوم  ناتـسناغفا  قارع و  هزغ ، نیطـسلف ، موـلظم  ناناملـسم  هـیلع  رب  هـتفرگ و  رارق  اـهنآ  هـهبج  رد 
؟ دوب دنهاوخ  تیانج  ملظ و  همادا  رب  رداق  ناشیاهتّلم 

***
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83 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

یمالسا تموکح  لیکشت  مشش : فده 

هراشا

رد ياهدرشف  ثحب  ثحب ، نیا  ندش  نشور  يارب  دوب . یمالسا  تموکح  لیکـشت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  فادها  نیرتمهم  زا  یکی 
. تسا مزال  تموکح  لیکشت  ترورض  دروم 

تموکح لیکشت  تورض  مالسا و 

هب دوب  نکمم  هچنآ  و  دوبن ، یلمع  تموکح  لیکـشت  نودب  دـندوب ، نآ  يارجا  ِرومأم  دنتـشاد و  مالـسلا  مهیلع  یهلا  ناربمایپ  هک  یفادـها 
، یعامتجا تلادع  طسق ، هب  مایق  تیبرت ، میلعت و  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  یهلا  ربمایپ  فادها  هلمج  زا  اًلثم : دشیم . هدایپ  دودحم  تروص 

لیکـشت نودـب  فادـها  نیا  تسا  هدوب  یقالخا  لیاضف  شرورپ  سوفن و  تیبرت  نامولظم ، قوقح  قاقحا  اـهتراسا ، زا  ناـسنا  ندرک  دازآ 
. تسین قّقحت  لباق  هدرتسگ  عیسو و  حطس  رد  یمالسا  تموکح 
ام تسد  رد  تموکح  هک  مینک  یگدنز  يروشک  رد  هاگره  اریز 

84 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
رایتخا رد  ار  تاعوبطم  امیـس و  ادص و  رگا  تشاد . میهاوخن  ینادنچ  قیفوت  مینک  هدایپ  ار  یمالـسا  تیبرت  میلعت و  ماظن  میهاوخب  دشابن و 

میلعت و ششوپ  تحت  ار  ناناوج  اههینیسح  دجاسم و  رد  میهاوخب  ییارجا  هناوتشپ  نودب  هظعوم و  ربنم و  قیرط  زا  طقف  و  میـشاب ، هتـشادن 
. دوب دهاوخن  یفاک  میهد ، رارق  تیبرت 

بالقنا رگا  هک : دـنلفاغ  هتکن  کی  زا  اّما  تسین ! مک  زین  هدـش ، لیکـشت  یمالـسا  تموکح  هک  ناـمز  نیا  رد  دـسافم  دـنیوگیم : یـضعب 
همه لخاد  هب  اههراوهام  دوب ، راک  رـس  رب  يولهپ  دساف  میژر  نانچمه  رگا  دـشیم ؟ هچ  تفرگیمن  لکـش  یمالـسا  تموکح  دـشیمن و 

لرتـنک زیگنارب  داـسف  ياـهثوتولب  اـهکمایپ و  اـهلیابوم و  تفرگیم ، رارق  همه  سرتـسد  رد  هدولآ  ياـهتیاس  درکیم ، ذوفن  اـههناخ 
نید زا  تخیریم و  راوید  رد و  زا  دـسافم  هصالخ  و  دوب ، اشحف  داسف و  هعاشا  اههناسر ، رگید  امیـس و  ادـص و  ياههمانرب  مامت  دـشیمن ،

. دوبن يربخ 
تـشاد دوجو  یگدولآ  ردـق  نآ  مه  زاب  دوبن  مدرم  مومع  سرتسد  رد  داسف  لماوع  نیا  بلاغ  هک  بالقنا  زا  لـبق  هکنیا  بلطم  نیا  دـهاش 

؟ دشیم هچ  دوب ، داسف  لماوع  نیا  همه  رگا  لاح  دوب . هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  هک 
، مینک هدایپ  ار  نآ  میهاوخب  رگا  یعامتجا  تلادع  دروم  رد 

85 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
اههّینیـسح دجاسم و  لخاد  رد  زردنا  دنپ و  هیـصوت و  فرـص  هب  ایآ  دوب ؟ دـهاوخ  ریذـپناکما  هنوگچ  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  نودـب 

نادسفم نادساف و  تازاجم  تاناکما  و  هدنراد ، زاب  رازبا  بابـسا و  ییارجا و  تردق  نتـشاد  نودب  ایآ  دوشیم ؟ قّقحم  یعامتجا  تلادع 
؟ تفرگ ناملاظ  زا  ار  نامولظم  ّقح  ناوتیم  يداصتقا ،

تموکح لیکـشت  نودب  نارگمتـس ، ناملاظ و  ملظ  سوه و  اوه و  ياهتراسا  زا  نانآ  ندیناهر  و  اهناسنا ، هب  يدازآ  ياطعا  ایآ  نینچمه 
؟ تسا ریذپناکما  یمالسا 
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. دناهتخانش یتسرد  هب  ار  نآ  ياههمانرب  نید و  هن  دناهدیمهف و  ار  تسایس  يانعم  هن  دناتسایس ، زا  نید  ییادج  یعّدم  هک  اهنآ  نیاربانب ،
هّتبلا  ) دوب ارجا  لباق  مه  تموکح  لیکـشت  نودب  دوب  نآ - دننام  هزور و  زامن و  ریظن  يدرف - لیاسم  هلـسلس  کی  نید  فادـها  رگا  يرآ ،

ناوارف تاروتـسد  تسا و  ریگارف  یعاـمتجا  نییآ  کـی  مالـسا  هک  مینادیم  یلو  دوـبن ) ریذـپناکما  هدرتـسگ  عیـسو و  حطـس  رد  مـه  نآ 
هنیدـم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  یماگنه  اذـل  تسا . ینید  تموکح  لیکـشت  نآ  ندرک  ییارجا  همزـال  و  دراد ، یعاـمتجا 

رد درک ، ادیپ  تاجن  مالسا  نانمشد  ّرش  زا  و  دومن ، ترجه 
86 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

. دنک هدایپ  ار  شفادها  دناوتب  ات  داد  لیکشت  ار  یمالسا  تموکح  ماگ  نیلّوا 

: مالسا ناکرا 

: دندومرف فورعم  ثیدح  نآ  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
؟ ُلَْضفَأ َِکلذ  ْنِم  ٍءیَش  ُّيأَو  ُْتلُقَف  ُةَرارُز : َلاق  ِۀَیالِْولاَو ، ِمْوَّصلاَو  ِّجَحلاَو  ِةاکَّزلاَو  ِةالَّصلا  یَلَع  َءایْشَأ : ِۀَسْمَخ  یَلَع  ُمالْسِْإلا  َِیُنب  »

َنِْهیَلَع  ُلِیلَّدلا  َوُه  ِیلاْولا  َو  َّنُهُحاتْفِم ، اهَّنَِأل  ُلَْضفَأ ، ُۀَیالِْولَأ  َلاقَف :
هیلع ماما  تسا ؟ رتمهم  همه  زا  کی  مادـک  دیـسرپ : هرارز  تیالو . هزور و  جـح و  تاکز و  زاـمن و  تسا : هدـش  اـنب  هیاـپ  جـنپ  رب  مالـسا   ؛

[61 «.] اهنآ ماجنا  يامنهار  یلاو  تسا و  هّیقب  ّتیقّفوم )  ) دیلک تیالو  اریز  تیالو ، دومرف : مالسلا 

؟ تسیچ تیالو  زا  روظنم 

هک یلاح  رد  تسا ؛ ناراوگرزب  نآ  هب  لّـسوت  مالـسلا و  مهیلع  تیبلـها  هب  قشع  یتسود و  ّتبحم و  تیـالو ، زا  روظنم  دـندقتعم  ياهّدـع 
تموکح  دیاب  هزور ، جح و  تاکز و  زامن و  رب  هوالع  ناملسم  کی  ینعی  تسا . تموکح  لیکشت  اجنیا  رد  تیالو  زا  روظنم 

87 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
دوخ رد  ریـسفت  نیا  دهاش  دریذپب . ار  نآ  نانیـشناج  مالـسلا و  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تموکح  دشاب . اریذپ  ار  یمالـسا 

هب دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ رتمهم  اهنآ  همه  زا  تیالو  ارچ  دوشیم : لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هک  اـجنآ  دراد ، دوجو  تیاور 
جح موص و  تاکز و  سمخ و  زامن و  هماقا  ناکما  دوشن  لیکـشت  یمالـسا  تموکح  رگا  تسا . هّیقب  يارجا  نماض  تیالو  هک  نآ  رطاـخ 

يانعم هب  هکلب  تسین ، لّسوت  ّتبحم و  هقالع و  قشع و  اـهنت  تیـالو  نیارباـنب ، دوب . دـهاوخن  نآ  ياههفـسلف  قّقحت  و  هدرتسگ ، حطـس  رد 
زا کی  ره  خـیرات  لوط  رد  اذـل  و  تسا . مالـسلا  مهیلع  یهلا  ناربمایپ  اـی  موصعم  ناـماما  يوس  زا  یمالـسا  تموکح  ياـههمانرب  شریذـپ 

هیلع هللا  یلص  مالسا  مرکم  لوسر  مالسلا و  مهیلع  یسوم  نامیلس ، دوواد ، ترـضح  دنداد . تموکح  لیکـشت  دندرک  ادیپ  تردق  ناربمایپ 
تصرف دندزن ، گرزب  راک  نیا  هب  تسد  مالسلا  امهیلع  یـسیع  میهاربا و  ترـضح  نوچ  یناربمایپ  رگا  و  دنناراوگرزب . نآ  هلمج  زا  هلآ  و 

. دنتشادن رایتخا  رد  یفاک  تاناکما  ای 

: یمالسا تموکح  لیکشت  یپ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یمالسا  تموکح  لیکشت  هلمج  زا  یفادها  یپ  رد  هکلب  دماین ، البرک  هب  دسرب  تداهش  هب  ًافرص  هکنیا  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
88 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

: میناوخیم ترضح  نآ  زا  ياهلمج  رد  دوشیم . دیهش  نایاپ  رد  تسنادیم  دنچ  ره  درک ؛ البرک  مزع 
َرِهُْظنَو َکـِنیِد ، ْنِم  َِملاـعَْملا  َيُِرِنل  ْنِکلَو  ِماـطُْحلا ، ِلوُُضف  ْنِم  ًاـسامِتلا  ـالَو  ٍناْطلُـس ، ِیف  ًاـُسفانَت  اَّنِم  َناَـک  اَـم  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنِإ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  »
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َکِماکْحَأَو  َِکتَّنُسَو  َکِِضئاَرَِفب  ُلَمُْعیَو  َكِدابِع ، ْنِم  َنُومُولْظَْملا  َنَمْأَیَو  َكِدِالب ، ِیف  َحالْصِْإلا 
هکلب دوبن ، ایند  قرب  قرز و  هب  یبایتسد  مدرم و  رب  تنطلـس  تموکح و  رطاخ  هب  نم  تضهن  بـالقنا و  هک  ینادیم  بوخ  وت  ایادـخراب !  ؛

ضیارف هب  لمع  تناگدنب و  يارب  ّتینما  داجیا  اهرهـش و  دالب و  حالـصاو  مدرم ، هب  تنید  ياههناشن  ملاعم و  هیارا  تموکح  زا  نم  فده 
[62 «.] تسوت ماکحا  اهّتنس و  و 

مدرم زا  وا  داتسرف و  هفوک  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  دوخ  صوصخم  هدنیامن  هفوک  يوسهب  تکرح  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مینادیم 
!؟ دوب تموکح  لیکشت  يارب  زج  تعیب  نیا  ایآ  تفرگ . تعیب  مالسلا  هیلع  ماما  يارب 

ترضح نآ  فادها  اهراعش و  ریاس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  راعش  نیا  دیاب  تسالبرک ، نیمزرس  ره  اروشاع و  زور  ره  هک  میدقتعم  رگا 
. میشخبب قّقحت  خیرات  لوط  رد  اهنیمزرس  مامت  رد  ار 

89 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
ماما سّدـقم  فدـه  نیا  ندـش  یلمع  عنام  و  هتـشادرب ، مالـسلا  هیلع  ماما  يرای  زا  تسد  هفوک  نامیالا  فیعـض  افو و  یب  مدرم  زا  ياهّدـع 
نیسح ماما  هار  رد  ار  دوخ  یتسه  مامت  دنرضاح  و  دنراد ، دوجو  نامیالا  يوق  افو و  اب  یناناملسم  هک  زورما  اّما  دندش . مالسلا  هیلع  نیسح 
نتخاس هدامآ  ای  و  نیمز ، هرک  رساترس  رد  یمالسا  تموکح  لیکشت  مالـسلا و  هیلع  ماما  فادها  زا  نخـس  ارچ  دننک ، میدقت  مالـسلا  هیلع 

؟ دوشیمن هتفگ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  يارب  ناهج 
رمث مک  رایـسب  ینید  تموکح ، نودـب  نید  و  هناـملاظ ، یتـموکح  نید  ياـهنم  تموـکح  دوـش ؟ ادـج  تسایـس  زا  نید  تسا  نکمم  رگم 

. دوب دهاوخ 

فده نیا  مایپ 

تقو و لذب  اب  و  دنزیریم ، کشا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ّتیمولظم  رد  و  دننزیم ، هنیـس  رـس و  رب  هناقـشاع  هک  مرتحم  نارادازع  هب  دیاب 
تشاد و یمالـسا  تموکح  لیکـشت  دصق  ترـضح  نآ  تفگ : دنرادیم  هگن  هدـنز  ار  ترـضح  نآ  يراوگوس  سلاجم  دوخ  ناج  لام و 

ققحت ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يالاو  فده  دنناوتب  عناوم  ندرک  فرطرب  اب  ات  دش  ترـضح  نآ  سّدقم  فده  نیا  قّقحت  عنام  یلماوع 
. دنشخب

90 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
میتـسناوت ادـخ  فطل  هب  اـهنیعبرا  اـهاروشاع و  اـهاعوسات و  اـهمرحم و  يراوگوس  سلاـجم  وترپ  رد  ناریا ، رد  ترـضح  نآ  نایعیـش  اـم 

. میشوکب لد  ناج و  زا  شیاهیتساک  عفر  نآ و  زا  يرادساپ  رد  دیاب  میهد . لیکشت  یمالسا  تموکح 
***

93 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

تلادع يارجا  متفه : فده 

هراشا

ناوتیم هک  تسا  ّمهم  يردق  هب  فده  نیا  تسا . یناسنا  هعماج  رد  تلادع  يارجا  یهلا  ناربمایپ  روهظ  تثعب و  فادـها  زا  یکی  نیقی  هب 
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يارجا ریـسم  رد  ینامـسآ  بتک  ایبنا و  ایلوا و  مامت  يرآ ، درمـشرب . مالـسلا 63 ] مهیلع  ناربمایپ  یلـصا  فادها  زا  ای  یلـصا  فده  ار  نآ 
: دیامرفیم دیدح  هروس  هیآ 25  رد  لاعتم  دنوادخ  دناهتشادرب . ماگ  تلادع 

ُهَّللا َمَْلعَِیلَو  ِساَّنِلل  ُِعفاَنَمَو  ٌدیِدَش  ٌسَْأب  ِهِیف  َدـیِدَْحلا  اَْنلَْزنَأَو  ِطْسِْقلِاب  ُساَّنلا  َموُقَِیل  َناَزیِْملاَو  َباَتِْکلا  ْمُهَعَم  اَْنلَْزنَأَو  ِتاَنِّیَْبلِاب  اَنَلُـسُر  اَْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  »
ییاسانش  ) نازیم ینامسآ و  باتک  اهنآ  اب  و  میداتسرف ، نشور  لیالد  اب  ار  دوخ  ناربمایپ  ام  ٌزیِزَع ؛» ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  ِْبیَْغلِاب  ُهَلُـسُرَو  ُهُرُْـصنَی  ْنَم 

دیدش يورین  نآ  رد  هک  میدیرفآ  ار  نهآ  و  دننک ، تلادع  هب  مایق  مدرم  ات  میدرک  لزان  هنالداع ) نیناوق  لطاب و  زا  قح 
94 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

اـناوت و دـنوادخ  دـننیبب ؛ ار  وا  هک  نآیب  دـنکیم  يراـی  ار  شناربماـیپ  ادـخ و  یـسک  هچ  دوـش  صخـشم  اـت  تسا ، مدرم  يارب  یعفاـنم  و 
«. تسا ریذپانتسکش 

تلادع هب  ار  مدرم  هدومن و  طسق  هب  مایق  ات  داتـسرف  مدرم  يوس  هب  نازیم  و  تانّیب ، ینامـسآ ، باتک  حالـس  اب  ار  شناربمایپ  دنوادخ  يرآ ،
ماگ تلادع  هار  رد  رابجا  هارکا و  نودب  و  تبغر ، لیم و  اب  ات  تسین  یگدنز  تلادع  نودب  یگدـنز  هک  دـننک  رواب  اهنآ  ات  دـننک ، توعد 

. دنرادرب
: میناوخیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نابز  زا  اروش  هروس  هیآ 15  رد  و 

«. منک ارجا  ار  تلادع  امش  نایم  رد  مرومأم  ُمُکَْنَیب ؛» َلِدْعِال  ُتِْرمُأَو  »
ضرع میسقت  هوحن  هب  ضارتعا  ناونع  هب  ترضح  نامیالافیعض  باحصا  زا  یکی  هک  نینح ، گنج  میانغ  میـسقت  فورعم  ناتـساد  رد  و 

: درک
َْتلَدَع  َكَرا  َْمل  »

: دومرف ترضح  يدرکن »! لمع  ام  نیب  رد  تلادع  هب   ؛
ُنوُکَی  ْنَم  َْدنِعَف  يْدنِع  ُلْدَْعلا  ِنُکَی  َْمل  اذا  َکَْلیَو ! »

فادها زا  تلادـع  کشیب  نیاربانب  [ 64 [»!؟ دـش دـهاوخ  تفای  یـسک  هچ  دزن  تلادـع  سپ  منکن  راتفر  تلادـع  هب  نم  رگا  وت ! رب  ياو   ؛
. تسا هدوب  ادخ  ناربمایپ  یلصا 

95 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

: شنیرفآ نیوکت و  ماظن  رد  تلادع 

رارق نیناوـق و  ایـشا و  رب  مکاـح  مظن  ندز  مه  رب  ياـنعم  هب  ملظ  و  دوـخ ، یقیقح  یعقاو و  ياـج  رد  زیچ  ره  ندادرارق  ياـنعم  هـب  تلادـع 
: رعاش لوق  هب  و  تسا ، نآ  یلصا  هاگیاج  فالخ  رد  روما  نتفرگ 

شعضومان  رد  عضو  دوب  هچ  ملظشعضوم  ردنا  عضو  دوب  هچ  لدع 
تلادع روحم  رب  یتسه  ملاع  هنودرگو  تسا ، یتسه  ناهج  رب  مکاح  نوناق  هکلب  تسا ، ناربمایپ  یلـصا  ّتیرومأم  اهنت  هن  تلادع  نیاربانب ،

: دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  هک  اجنآ  ات  دنزیم ، رود 
ُضْرَْألاَو  ُتاوامَّسلا  ِتَماق  ِلْدَْعلِاب  »

[65 «.]
نّیعم زین  ناشریس  تعرس  تسا و  هعفاد  هبذاج و  يورین  لداعت  هجیتن  نیا  و  دنخرچیم ، ًابترم  دوخ  ياج  رد  مادک  ره  ینامـسآ  تارک  اًلثم 

. دـنراد ینّیعم  صخـشم و  ریـس  زین  دوخ  ناشکهک  اب  هارمه  و  دـنخرچیم ، مه  تارک  رگید  درگ  رب  دوخ ، درگرب  شدرگ  رب  هوالع  تسا .
رد تلادع  رهاظم  زا  قیقد  مظن  نیا 
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96 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
. تسا شنیرفآ  ناهج 

ياهلولس فارحنا  یعون  ناطرس  یبلق .» يزغم و  هتکـس  ناطرـس ، : » تسا هتفرگ  رـشب  زا  ار  ینابرق  نیرتشیب  يرامیب  هس  مینادیم  یفرط  زا 
. دوب دهاوخ  ناسنا  گرم  نآ  هجیتن  هک  تسا ، تلادع  ریسم  زا  ندب 

. تسا ندش  ون  لاح  رد  ًامئاد  ندب  ياهلولس  هکنیا : حیضوت 
تروص یّصاخ  لادتعا  هژیو و  همانرب  يور  اهلولس  ریثکت  دننکیم . ریثکت  هب  عورش  هدنامیقاب  ياهلولـس  دنریمیم و  اهلولـس  زا  يدادعت 

دننک ریثکت  لولـس  ندب  زاین  دروم  رادقم  زا  شیب  دـنوش و  یغای  دـننک و  نایغط  اهلولـس  دوش و  لالتخا  راچد  لادـتعا  نیا  رگا  دریگیم .
ریسم زا  اهلولـس  لثم  ریثکت  فارحنا  نیاربانب ، دننکیم . ناطرـس  هب  التبم  ار  ناسنا  و  هداد ، لیکـشت  یناطرـس  ياهرومت  یفاضا  ياهلولس 

. دوشیم ناسنا  گرم  هب  یهتنم  ناطرس  ناطرس و  هب  یهتنم  تلادع ،
هب دراد  نایرج  ام  ندـب  ياهگر  نورد  رد  هک  ینامز  ات  اّما  دوشیم ، دـمجنم  تعرـس  هب  دـنزیم  نوریب  گر  زا  ندـب  نوخ  هک  یماـگنه 

ياهگریوم هب  هدش  هتخل  نوخ  نیا  دوش و  دمجنم  ینزوسرس  هزادنا  هب  اهگر  لخاد  نوخ  رگا  ددرگیمن . دمجنم  نیماتیو  دوجو  رطاخ 
یکی  هار  دسرب و  زغم  هب  یهتنم 

97 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
زا یکی  هار  ّدـس  دـسرب و  بـلق  هـب  یهتنم  ياـهگریوم  هـب  هچناـنچ  و  دوـشیم ، يزغم  هتکــس  هـب  رجنم  دــنک  دودــسم  ار  اـهگریوم  زا 

. دروخب مه  هب  نوخ  بیکرت  لداعت  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  ددرگیم و  یبلق  هتکس  هب  رجنم  دوش ، یبلق  ياهگریوم 

: تلادع مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

دنکیم و نایب  تلادع  يارجا  ناملاظ و  متس  ملظ و  زا  يریگولج  ار  شفادها  زا  یکی  هفوک ، مدرم  هب  ياهمان  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: دیامرفیم

ًاِفلاُخم ِهَّللا ، ِدْهَِعل  ًاثِکان  ِهَّللا ، ِمُرُِحل  ّاًلِحَتْسُم  ًاِرئاج  ًاناْطلُس  يأَر  ْنَم  ِِهتایَح : ِیف  َلاق  ْدَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  ُْمتِْملَع  ْدَقَف  ُدَْعب  اّما  »
ُهَلَخْدَم  ُهَلِخُْدی  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  ًاقیِقَح  َناک  ٍلْعِِفبالَو ، ٍلْوَِقب  ْرِّیَُغی  َْمل  َُّمث  ِناوْدُْعلاَو ، ِْمثِْإلِاب  ِهَّللا  ِدابِع  ِیف  ُلَمْعَی  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ِۀَّنُِسل 

رثا رد   ) هک دـنک  هدـهاشم  ار  یملاظ  مکاح  سک  ره  دومرف : شتایح  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـینادیم  کـش  یب   ؛
رد و  هدرک ، تفلاخم  ادخ  لوسر  هریس  ّتنـس و  اب  و  هتـسکش ، ار  یهلا  ياهنامیپ  دهع و  و  هدرمـش ، لالح  ار  یهلا  تامّرحم  روج ) ملظ و 

دوخ زا  يراتفر  ای  يراتفگ  لمعلاسکع  هنوگچیه  يرگمتس  مکاح  نینچ  لباقم  رد  و  دنکیم ، لمع  ینمشد  هانگ و  اب  ادخ  ناگدنب  نایم 
، دهدن زورب 

98 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
[66 !(«.] تسا یکی  ود  ره  تشونرس  و   ) دنکیم لخاد  رگمتس  ملاظ  نامه  هاگیاج  رد  ار  یناسنا  نینچ  دنوادخ 

مایپ تسا  ناهج  هدازآ  ياهناسنا  همه  نآ  بطاخم  تقیقح  رد  اّما  هفوک ، مدرم  هب  باطخ  ًارهاظ  هک  همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
يراکمه هب  ار  همه  شمایق ، فده  نالعا  نمض  و  دنکیم ، نایب  یتلادعیب  متس و  ملظ و  اب  هزرابم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

. دنکیم توعد  هزرابم  نیا  رد 

هّیماینب هطلس  رد  متس  ملظ و 

برع و نیب  نتشاذگ  قرف  نآ  هنومن  کی  هک  دش ، عورش  موس  هفیلخ  نامز  زا  هدرتسگ  راکشآ و  ياهمتس  ملظ و  عورـشمان و  ياهضیعبت 
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هّتبلاو دـندادیم ، حـیجرت  برع  ریغ  رب  رتنوزف ) ياوقت  رتشیب و  نامیا  رطاخ  هب  هن   ) ندوب برع  فرـص  هب  ار  برع  نامز ، نآ  رد  دوب . مجع 
: دوب هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دش . هتشاذگ  مود  هفیلخ  رصع  رد  نآ  يانبریز  گنس 

يْوقَّتلِاب  اَّلا  َدَوْسا  یلَع  َرَمْحَِأل  الَو  َرَمْحا  یلَع  َدَوْسَِأل  الَو  ٍِّیبَرَع  یلَع  ٍّیِمَجَِعل  الَو  ٍّیِمَجَع  یلَع  ٍِّیبِرَِعل  َلْضَف  «ال 
رب تسوپهایس  هن  برع ، رب  برع  ریغ  هن  و  دراد ، يرترب  برع  ریغ  رب  برع  هن   ؛

99 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
[67 «.] یهلا ياوقت  هب  رگم  تسوپهایس ، رب  نوگمدنگ  هن  نوگمدنگ و 

هب لاملاتیب  دیسر . دوخ  جوا  هب  وا  رصع  رد  تفرگ و  تسد  رد  ار  تردق  موس  هفیلخ  هک  ینامز  ات  دشیم  رتشیب  زور  هب  زور  متـس  ملظ و 
ملاـظم نیمه  و  [ 68] دـش میـسقت  هّیماینب  نایم  رد  یگتـسیاش  ّتیحالـص و  نودـب  اهماقم  اهتسپ و  داتفا ، هّیماینب  زا  یّـصاخ  دارفا  تسد 

. دیدرگ تفالخ  هاگتسد  ّدض  رب  مدرم  بالقنا  شروش و  ببس 
مدرم ارچ  اّما  دـشاب ، حیحـص  نخـس  نیا  هک  ضرف  هب  دـندز » بالقنا  شروش و  هب  تسد  هنیدـم  زا  جراخ  لماوع  : » دـنایعّدم ّتنـس  لـها 

مه اهنآ  هک  دوشیم  مولعم  دندرکن . عافد  تفالخ  هاگتـسد  زا  دـندرک و  توکـس  ارجام  نیا  ربارب  رد  راصنا  نارجاهم و  ًاصوصخم  هنیدـم 
ياهدمایپ زا  ار  وا  و  درک ، تحیصن  ار  يو  و  تفرگ ، سامت  نامثع  اب  اهراب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دنتـشادن . تموکح  زا  یـشوخ  لد 

دـش داد و  همادا  دوخ  هار  هب  نانچمه  درکن و  یهّجوت  ترـضح  حـیاصن  هب  نامثع  اّما  درک . هاگآ  تشاد  یپ  رد  شیاهراک  هک  یکاـنرطخ 
. دشیم دیابن  هک  هچنآ 

راکنا دناوتیمن  سک  چیه  دش . رتدب  عاضوا  هیواعم  رصع  رد 
100 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

قح و رب  نیـشناج  فارطا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  باحـصا  ندـنکارپ  نامیالافیعـض و  دارفا  ندـیرخ  يارب  هیواـعم  هک  دـنک 
نیملـسم لاـملاتیب  زا  هک  دوشیم  رّوصت  نیا  زا  رتـالاب  یملظ  اـیآ  درکن ! هنیزه  هک  یتفگنه  ياـهلوپ  هچ  مالـسلا ، هیلع  یلع  شلـصفالب 

عفن هب  و  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  مالـسا ، ناـهج  ّتیـصخش  نیمود  ّدـض  رب  اـت  دوش  تخادرپ  ثیدـح  نـالعاج  هب  یتفگنه  ياـهلوپ 
[69 [!؟ دنزاسب ثیدح  هّیماینب  ینعی  مالسا  نانمشد  نیرتمهم 

نیا اب  دوشیم  هتفگ  نخس  هّیماینب  ناملاظ  رگید  دیزی و  هیواعم و  فلتخم  ياهتیانج  دروم  رد  ّتنـس  لها  ناردارب  اب  یتقو  هکنیا  بلاج 
مامت  دنک »! هابتشا  تسا  نکمم  زین  دهتجم  و  دناهدرک ، لمع  دوخ  ياوتف  قباطم  هدوب و  دهتجم  اهنآ  : » هک هلمج 

101 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
هیجوت ار  ياهقباسمک  هدرتسگ و  عیسو و  تایانج  نانچ  یکحضم  هیجوت  نینچ  اب  ناوتیم  ایآ  یتسارب  اّما  دننکیم . هیجوت  ار  اهنآ  تایانج 

؟ دنریذپیم ار  یتاهیجوت  نینچ  ناهج  يالقع  ایآ  درک ؟
هیلع نیسح  ماما  ورنیا  زا  و  [ 70] دیـسر العا  ّدح  هب  تفر و  رتارف  مه  نآ  زا  اهیتلادعیب  ملظ و  دیزی  ندـمآراک  يور  هیواعم و  گرم  اب 

دنکیم و مایق  نارئاج ، ناملاظ و  ملظ  ربارب  رد  توکس  زاوج  مدع  رب  ینبم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  شیامرف  هب  دانتسا  اب  مالـسلا 
هزات تسین . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تموکح  دـیزی  تموکح  دـننادب  نایناهج  همه  ات  دـهدیم ، همادا  تداهـش  زرم  اـت  ار  بـالقنا  نیا 

ار نآ  دـیزی  هّیماینب و  هک  تسین  يزیچ  یقیقح  مالـسا  دـنمهفب  دوب  شیازفا  هب  ور  ناـهج  راـنک  هشوـگ و  رد  اـهنآ  دادـعت  هک  یناناملـسم 
. دوب شزرا  اب  مهم و  رایسب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راک  نیا  دننکیم و  جیورت 

فده نیا  مایپ 

ششوک  شالت و  تیاهن  هعماج  رد  لدع  هماقا  يارب  هک  تسا  ترضح  نآ  ناوریپ  نادنمقالع و  نارادازع ، همه  هفیظو 
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102 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
رتعیـسو و يراوگوس  مسارم  لاـس  هب  لاـس  دـیاب  دـنیامن . توـعد  تلادـع  هب  زین  ار  نارگید  دـنزیهرپب و  ملظ  زا  ناـشدوخ  دنـشاب ، هتـشاد 
هب و  درک ، هزراـبم  دروخیم  مشچ  هب  راـنک  هشوگ و  رد  هک  ییاهیتلادـعیب  ملاـظم و  اـب  دـیاب  نآ ، راـنک  رد  اـّما  دوش ، ماـجنا  رتهدرتـسگ 

نایب يارب  تسا  ياهمّدقم  يراوگوس  سلاجم  نیا  هک  ارچ  داد ؛ تاجن  نارگمتس  ناملاظ و  لاگنچ  زا  ار  نانآ  و  تفاتـش ، نامولظم  کمک 
. زور نآ  دیما  هب  نآ . ندرک  هدایپ  سپس  و  فادها ، نیا 

***

105 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

ناقفانم هرهچ  ياشفا  متشه : فده 

هراشا

هنیدـم يوس  هب  هفوک  زا  يرگید  دارفا  ای  قدزرف  البرک  يوسهب  مالـسلا  هیلع  ماما  تکرح  ماـگنه  هب  هک  دیاهدینـش  یمارگ  ظاّـعو  زا  ًاـبلاغ 
: دندرک ضرع  دیسرپ  اهنآ  زا  ار  هفوک  عضو  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  دندمآیم .

ۀَّیُمأیَنب َعَم  ْمُُهفایْسَأَو  َکَعَم  ِساَّنلا  ُبُوُلق  »
[71 «.] هّیماینب اب  ناشیاهریشمش  تسوت و  اب  مدرم  ياهلد   ؛

نورد و هرهچ  هک  هدوب  یقفاـنم  دارفا  اـی  نیغورد و  نایعّدـم  هب  طوبرم  هکلب  دوـبن ، زاـبکاپ  صلاـخ و  نایعیـش  هب  طوـبرم  نخـس  نیا  هتبلا 
. دوب توافتم  مه  اب  ناشنورب 

هب ار  دوخ  دندوب و  هدز  هیکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تفالخ  یـسرک  رب  وسکی  زا  هک  اهنآ  دندوب ، ماش  ناقفانم  رتدب  اهنآ  زا  و 
: هدبرع رگید  يوس  زا  و  دندرکیم ، یفّرعم  شترضح  نیشناج  غورد 

106 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

َلََزن  ٌیحوالو  ءاج  ٌربخالف  کلُملاب  ُمشاه  ْتَبَِعل 
. دندادیم رس  [ 72 «] تسا هدش  لزان  یحو  هن  هدمآ و  ادخ ) يوس  زا   ) يربخ هن  دندرک  يزاب  تموکح  اب  مشاهینب  »

ناقفانم رطخ 

: رعاش هتفگ  هب  و  تسا ، هناگ  ود  ّتیصخش  ياراد  هک  یسک  هرهچ و  ود  صخش  تسا . ناسآ  قفانم  تخانش 
ّلجوّزع  ادخ  رهق  شنطابللح  رپ  رفاک  روگ  وچ  يرهاظ 

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ثیدح  رد 
َفَلْخا  َدَعَو  اذا  ْنَمَو  َبِذَک ، َثَّدَح  اذا  ْنَمَو  َناخ ، َنُِمْتئا  اَذا  ْنَم  ٌِملْسُم : ُهَّنا  َمَعَزَو  یّلَصَو  َماص  ْناَو  ًاِقفانُم  َناک  ِهیف  َّنُک  ْنَم  ٌثالَث  »

: دنادب ناملسم  ار  دوخ  دشاب و  هزور  زامن و  لها  دنچ  ره  تسا ، قفانم  دشاب  سک  ره  رد  تلصخ  هس   ؛
افو نآ  هـب  دـهدب  ياهدـعو  رگا  دـیوگیم و  غورد  دـیوگب  نخـس  رگا  دـنکیم و  تناـیخ  نآ  رد  دنراپـسب  وا  هـب  یتناـما  رگا  هـک  یــسک 
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[73 «.] دنکیمن
اجنیا زا  قافن  تسا . قفانم  دشابن  گنهامه  وا  راتفگ  راتفر و  دشاب و  هتشاد  نورب  نورد و  یگناگود  سک  ره  نیاربانب 

107 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
یتصرف راظتنا  رد  هدـمآ  رد  ینیمز  ریز  ّتیعمج  تروص  هب  دـنرادن  ار  راکـشآ  ییایور  بات  هک  هدروخ  تسکـش  نانمـشد  هک  همـشچرس 

. دندوب ناقفانم  ياههورگ  نیرتزراب  زا  هّیماینب  دنزاس ، دراو  ار  دوخ  تابرض  ات  دنتسه 
؛ تسا نشور  اهنآ  اب  نانمؤم  فیلکت  دننکیم و  هلمح  ورهبور  زا  هدـش  هتخانـش  نانمـشد  هک  تسا  رتشیب  همه  زا  تهج  نیا  زا  قفانم  رطخ 

! دنزیم رجنخ  تشپ  زا  هنامحریب  قفانم  اّما 
ماما مایق  رگا  و  دـندرکیم . وحم  يرگید  زا  سپ  ار  یکی  و  هتـشاذگ ، اپ  ریز  ار  مالـسا  تاسّدـقم  همه  یمالـسا  تفالخ  سابل  رد  هّیماینب 

مالسا زا  يزیچ  دیاش  تفریمن  رانک  اهنآ  هرهچ  زا  هدرپ  دادیمن و  خر  شنارای  نادنزرف و  ترضح و  نآ  تداهـش  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
. دوب هدنامن  یقاب 

ماما زا  مایق  ياضاقت  هدرک و  داریا  همه  نآ  شحلص  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رب  هک  راکبلط ، ياعّدمرپ  نایفوک  زا  یعمج  نینچمه 
. دندشیم اوسر  تسیابیم  دندرکیم ، مالسلا  هیلع  نیسح 

. تسا نینوخ  مایق  نیا  فادها  زا  رگید  یکی  نیا  لاح  ره  هب 

فده نیا  مایپ 

نخس  رد  هک  اهنآ  هرهچ و  ود  دارفا  و  ناقفانم ، زین  زورما 
108 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

ناقفانم قافن و  ماد  رد  دنشاب  بقارم  و  دنریگ ، هلصاف  اهنآ  زا  دیاب  ینیـسح  ناقـشاع  دنتـسین . مک  رگید ، زیچ  لمع  رد  دنیوگیم و  يزیچ 
. دشاب توافتم  ترضح  نآ  اب  ام  راتفر  یلو  میزیرب ، کشا  ترضح  نآ  بئاصم  رب  دنکن  دنتفین .

***

111 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

نیملسم هدرتسگ  ناحتما  مهن : فده 

هراشا

. رصع نآ  نیملسم  يارب  دوب  ینومزآ  ناهج  ناگدازآ  رورس  نیسح  ماما  مایق 
ناگدنامزاب و  دنور ، ورف  ناحتما  هروک  رد  دیاب  دنتشادنپیم  ترضح  نآ  زابکاپ  ییادف  ار  دوخ  هک  اوتحممک ، اعّدارپ و  نایعیش  زا  یـضعب 

ترضح نآ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  فصو  اهراب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نارای  هباحص و 
و دندیشونیم ، تداهـش  تبرـش  دندوب و  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  دحا  ردب و  ياهگنج  رد  دندرکیم  وزرآ  هک  یناسک  دندوب و  هدینش 
همه و دندرکیم  راکیپ  نیقرام »  » و نیطساق »  » و نیثکان »  » اب مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  باکر  رد  شاک  يا  دندروخیم  فّسأت  هک  اهنآ 
، گرزب نومزآ  هروک  نیا  زا  یلو  دوب ؛ اهنآ  همه  يارب  ینومزآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  و  دندشیم ، هدناوخ  ارف  ناحتما  هب  دیاب  همه 
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قلخ  هک  دندمآ  ردب  نآ  فالخ  دنتفر  ناحتما  هروک  هب  هک  یماگنه  دودنارز  ياهمیس  هایس  دندمآ و  نوریب  كاپ  یکدنا  هورگ  اهنت 
112 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

. دنتشادنپیم
دشاب  ّشغ  ورد  هک  ره  دوش  يور  هیس  اتنایم  هب  دیآ  هبرجت  کحم  رگ  دوب  شوخ 

: دومرف دورن ، البرک  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تشاد  هضرع  هک  یسک  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
؟ َنوُرَبَتُْخی اذاِمبَو  ُسوُْعتَْملا ؟ ُْقلَْخلا  اَذه  ُنَحَتُْمی  اِمبَف  یناکَم  یف  ُتْمَقأ  اذإ  »

[74 [.»؟ ددرگ هدومزآ  زیچ  هچ  هب  دوش و  ناحتما  زیچ  هچ  هب  هتشگربتخب  قلخ  نیا  سپ  منک ، تماقا  دوخ  ناکم  رد  رگا   ؛
دیاب نایم ، هب  دیآ  هبرجت  کحم  دیاب  دننادیم ، راکبلط  دـنوادخ  زا  ار  دوخ  هاگ  دـنناوارف و  نیبگرزب  دوخ  یلاخوت و  دارفا  نیا ، رب  هفاضا 

هچ نادنر  هقلح  رد  دوش  راکشآ  ات  زار ، دتفا  نورب  هدرپ  زا  هک  تسا  نیا  رد  تحلصم  هاگ  دننیشنب ، دوخ  ياج  رس  رب  ات  دوش  تّجح  مامتا 
!؟ تساهربخ

ًۀَجِیلَو َنِینِمْؤُْملا  َالَو  ِِهلوُسَر  َالَو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذِخَّتَی  َْملَو  ْمُْکنِم  اوُدَهاَج  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ْمَْلعَی  اََّملَو  اوُکَْرُتت  ْنَأ  ُْمْتبِـسَح  ْمَأ  : » دیوگیم دیجم  نآرق 
[75 «.] َنُولَمْعَت اَِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللاَو 

113 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
اب ارچ  هک  دـنتفرگیم  هدرخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شیمارگ  ردارب  هب  هک  ینایعّدـم  هب  دوب  یخـساپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماـیق  يرآ 

هیلع ماما  دـمآ  شیپ  البرک  ناـیرج  هک  یماـگنه  یلو  میگنجب ، ادـخ  هار  رد  نوخ  هرطق  نیرخآ  اـت  میدوب  رـضاح  اـم  درک ، حلـص  هیواـعم 
: هک داد  رس  ار  ادن  نیا  مالسلا 

انَعَم ْلَحْرَْیلَف  ِهَّللا  ِءاِقل  یلَع  ُهَسْفَن  ًانِّطَُوم  ُهَتَجْهُم ، ًالِذاب  انِیف  َناک  ْنَم  »
( البرک قارع و  يوس  هب   ) ام اـب  تسا  راـگدرورپ  اـب  تاـقالم  هداـمآ  دـنک و  راـثن  اـم  فدـه  هار  رد  ار  دوخ  نوخ  تسا  رـضاح  سک  ره   ؛

. دندوب البرک  زوسناج  ياههنحص  یچاشامت  دندراذگ و  تسد  يور  تسد  ماگنه  نیا  رد  [ 76 «] دنک تکرح 
تموکح لیکشت  يارب  هک  دندرک  توعد  ترضح  نآ  زا  دنتشون و  نیشتآ  غاد و  ياههمان  يدایز  دادعت  هفوک  نارصنع  تسـس  زا  یعمج 

. دیسریم [ 77] رازه هدزاود  هب  فورعم  تیاور  قبط  اههمان  نیا  دیآ . هفوک  هب  یمالسا 
ترضح  نآ  هّجوتم  ار  دوخ  تاضارتعا  لیس  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نارای  دننام  زین  اهنیا  دیاش  دمآیمن  البرک  هب  مالسلا  هیلع  ماما  رگا 

114 ص : ینیسح ، مایق  فادها 
. دنداد ار  دوخ  ناحتما  یگمه  داد و  نایاپ  اهضارتعا  نیا  همه  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مایق  یلو  دنتخاسیم ؛

فده نیا  مایپ 

دوخ ياعّدا  نیا  رد  دنـشاب  بقارم  هک  دـهدیم  شقیرط  ناکلاس  ناصلخم و  ناقـشاع و  همه  هب  ار  ماـیپ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  راـتفگ  نیا 
. دنشاب قداص  مالسلا  هیلع  ماما  هب  تبسن 

: دننکیم ضرع  ترضح  نآ  همانترایز  رد  هک  یماگنه 
ًامیظَع ًازوَف  ُزوُفَنَف  َکَعَم  اَّنُک  انَْتَیل  ای  »

: هک نیا  هب  هّجوت  اب  « 
ءالَبْرَک ٍضْرَأ  ُّلُکَو  ءاروُشاع  ٍمْوَی  ُّلُک  »

. دننک يراکادف  دنتسیاب و  هناقداص  اروشاع  نوچمه  ییاهبالقنا  ثداوح و  رد  دنشاب و  هتشاد  روضح  ام  رصع  ياهالبرک  رد  « 
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. دنوشب نادیم  نیا  دراو  دنراچان  همه  دراد و  همادا  نانچمه  ناحتما  نیا  لاح  ره  هب 
***

117 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

یمظع تعافش  ماقم  مهد : فده 

هراشا

. مینکیم تعافش  ياضاقت  ترضح  نآ  هلیسوهب  دنوادخ  زا  ًارارک  ینیسح  ياههمانترایز  رد 
نآ بیـصم  لّمحت  ببـس  هب  ار  ادخ  دنوادخ  شیاتـس  دمح و  زا  دعب  دوشیم  ماجنا  ینیـسح  ياروشاع  ترایز  نایاپ  رد  هک  ياهدجـس  رد 

: میرادیم هضرع  سپس  مییوگیم ، رکش  ترضح 
ِدوُرُْولا َموَی  ِْنیَسُْحلا  َۀَعافَش  یْنقُزْرا  َّمُهَّللَأ  »

: مییازفایم نآ  لابند  هب  و  نک » يزور  نم  هب  رشحم  هنحص  رد  دورو  زور  ار  نیسح  تعافش  ایادخ   ؛
مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  َنُود  ْمُهَجَهُم  اُولََذب  َنیذَّلا  ِْنیَسُْحلا  ِباحْصَأَو  ِْنیَسُْحلا  َعَم  َكَْدنِع  ٍقْدِص  َمَدَق  ِیل  ْتِّبَثَو  »

«. دندرک وا  میدقت  ار  دوخ  نوخ  هک  ینارای  نامه  رادب  تباث  شنارای  نیسح و  اب  تدوخ ، دزن  قدص  يور  زا  ارم  ياهماگ  دنوادخ   ؛
. تسا یمظع  تعافش  نیا  زا  يرگید  ياههولج  شکاپ  تبرت  رد  افش  ندوب  ترضح و  نآ  هّبق  ریز  اعد  تباجتسا 

نیا  ایؤر  ملاع  رد  تفر و  ورف  باوخ  رد  یتاظحل  شّدج  مرح  اب  عادو  ماگنه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  هدمآ  تایاور  رد  هک  نیا  و 
118 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

: دینش شدج  زا  ار  نخس 
ِةَداهَّشلِاب ّالا  اُهلانَتال  ٌتاجَرَد  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ََکل  َّنا  »

[78 «.] یسریمن نآ  هب  تداهش  اب  زج  هک  هدش  نییعت  ادخ  دزن  یماقم  وت  يارب   ؛
. تسا تعافش  ماقم  نامه  ماقم ، نیا  نوؤش  زا  یکی  نیقی  هب 

تسد دعب  میوگ و  كرت  مهاوخب  ار  یبجاو  هفیظو  ره  و  موش ، بکترم  مهاوخیم  ار  یهانگ  ره  نم  هک  تسانعم  نیا  هب  تعافش  ایآ  یلو 
؟ مهد رارق  دنوادخ  هاگرد  رد  دوخ  عیفش  ار  وا  هدرک و  زارد  ترضح  نآ  يوس  هب  اّنمت 

لماـع کـی  سکع  هب  هکلب  تسین ، هاـنگ  ماـجنا  يارب  زبس  غارچ  مالـسلا  مهیلع  یهلا  ياـیلوا  نیموصعم و  تعافـش  تسین ، نینچ  نیقی  هب 
هانگ هدولآ  مشاب  بقارم  دـیاب  دز  رـس  نم  زا  یـشزغل  رگا  میوگیم  تعافـش  ياضاقت  ماـگنه  هب  نم  اریز  تسا ، هاـنگ  ربارب  رد  هدـنرادزاب 

هاـگرد رد  رب  نم  عیفـش  مهاوخب  تارـضح  نآ  زا  هک  مشاـب  هتـشاد  ار  نیا  يور  ددرگن و  عـطق  یهلا  ياـیلوا  اـب  نم  هطبار  اـت  موـشن  رگید 
. دنشاب میحر  روفغ و  دنوادخ 

فده نیا  مایپ 

، میونشیم ار  ترضح  نآ  تالاح  یمارگ  ظاّعو  زا  مینکیم و  تکرش  ترضح  نآ  يازع  سلاجم  رد  هک  یماگنه 
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ص118 ینیسح ؛  مایق  فادها 
119 ص : ینیسح ، مایق  فادها 

رب هک  میوریم  ورف  رکف  رد  مینکیم ، رضاح  دوخ  حوررد  قح  زا  ار  اهنآ  عافد  لطاب و  ملظ و  كرش و  اب  هزرابم  اهيراکادف ، اهتعاجش ،
نیا مییآرد و  وا  ناوریپ  هقلح  رد  میراذـگب و  ترـضح  نآ  ياهماگ  ياج  رد  یماگ  مینک و  ادـتقا  دوخ  گرزب  ياوشیپ  هب  تسا  مزـال  اـم 

. تسا ینیوکت  تعافش  یعون  دوخ 
کیدزن زا  ار  شزابکاپ  نارای  مالـسلا و  هیلع  ترـضح  نآ  تداهـش  ّلحم  میوریم و  البرک  رد  شکاـپ  تبرت  تراـیز  هب  هک  یناـمز  زین  و 
یمالسا میزیخرب و  راکیپ  هب  دوخ  نامز  نایدیزی  اب  میوش و  دراو  قیرط  نامه  رد  ریسم و  نامهرد  دیاب  زین  ام  هک  مینک  ساسحا  میرگنیم 

، مینک هداـیپ  دوخ  دوجو  رد  میراد و  هگن  هدـنز  درک  ادـف  ار  شناراـی  نازیزع و  نوخ  دوـخ و  نوـخ  نآ ، ظـفح  يارب  ترـضح  نآ  هک  ار 
راوگرزب نآ  تعافش  لومشم  ات  مینک  عافد  میتسیاب و  دنراد  دوجو  ینامز  رصع و  ره  رد  هک  ینانمـشد  ربارب  رد  میراد و  ساپ  ار  شمیرح 

. میوش
. میباتشب شیرای  هب  نایوگ  کیبل  میونشب و  ار  شرصان  نم  له  همغن 

« نایاپ »
هامریت 1388

يرمق  يرجه  بجر 1430 

________________________________________

هعلاطم ص 464  ج 4 ، یمق ، يازریمفیلأـت  تاتـشلا  عماـج  باـتک  رد  ار  رتشیب  حرـش  تسا . هرعاـشا  تاداـقتعا  زا  بلطم  نیا  (. 1 [ ) 1]
. دییامرف

. دییامرف هعلاطم  روکذم  هیآ  لیذ  ج 22 ، هنومن ، ریسفت  رد  ار  رتشیب  حرش  (. 1 [ ) 2]
ص 210. ج 16 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 3]

هیآ 45. توبکنع ، (. 2 [ ) 4]
هیآ 183. هرقب ، (. 3 [ ) 5]

هیآ 28. جح ، (. 1 [ ) 6]
هیآ 179. هرقب ، (. 2 [ ) 7]

ا تسا . سیق  نب  رفعجرتـخد  هلوـخ  شرداـم  ماـن  و  تسوا ، رداـم  بقل  هّیفنح » و « تـسا ، مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  دـنزرف  وا  (. 1 [ ) 8]
نیا دش : لاؤس  دوش . نایصع  ادخ  هک  دنراد  ابا  اهدّمحم  دومرفیم «: مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضحز 

ندماین اّما  و  هّیفنح .» نب  نینمؤملاریما  نب  دّمحم  هفیذحیبا و  نب  دّمحم  رکبیبا و  نبدّمحم  رفعج و  نب  دّمحم  دومرف : دـننایک ؟ اهدّـمحم 
، وا نفد  ّلحم  تاـفو و  لاـس  دروم  رد  و  تسا . هدوب  یتحلـصم  اـی  رذـع  تهج  هب  دـیاش  ـالبرک ، هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هارمه  هب  وا 
، البرک هّصق  دناهتـسناد (. فئاط  رد  یـضعب  يوضر و  لبج  ار  وا  نفد  ّلـحم  ق و  لاس 80 ه . ار  شتافو  یـضعب  دراد : دوجو  رظن  فالتخا 

(. ص 71
ص 329. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 33 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 1 [ ) 9]

. نخس نیلّوا  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  لوقعلا ، فحت  ص 80 ؛ ج 100 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 10]
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. دییامرف هعلاطم  دننکیم » لاؤس  وت  زا  ام « باتک  رد  ار  نآ  يونعم  راثآ  يزاون و  میتی  هلأسم  قوف و  هیآ  دروم  رد  رتشیب  حرش  (. 1 [ ) 11]
نیموصعم تایاور  نآرق و  تایآ  هعلاطمزا  بلطم  نیا  و  تسا ، لیاق  ياهداعلاقوف  ّتیّمها  مدرم  روما  حالصا  هب  تبـسن  مالـسا  (. 2 [ ) 12]

تیاور  7 سانلا ، نیب  حالـصالا  باب  رفکلاو ، نامیالا  باتک  ج 2 ، یفاک ، لوصا  دنمـشزرا  باتک  رد  طقف  دوشیم . نشور  مالـسلا  مهیلع 
دنوادخ هک  تسا  ياهقدص  مدرم  نیب  رد  حالصا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوشیم «: تعانق  نآ  زا  هنومن  کی  رکذ  هب  هک  هدش  لقن 

«. دراد تسود  ار  نآ 
هیآ 88. دوه ، (. 1 [ ) 13]

همه ایبنا و  مامت  ياهراعش  هلمج  زا  هکلب  دوبن ، مالسلا  هیلع  بیعش  ترضح  راعش  اهنت  تعطتسا ) ام  حالصالا  ّالا  دیرا  نا  راعش ( (. 2 [ ) 14]
هن دـندوب ، هدـمآ  مدرم  یمرگرـس  يارب  هن  اهنآ  دوشیم . بوسحم  فدـه  نیا  رب  يدـهاش  زین  اهنآ  رادرک  راـتفگ و  تسا . نیتسار  ناربهر 

عیـسو قلطم و  يانعم  هب  حالـصا  ناشفده  هکلب  اههدوت ، ریدـخت  نادـنمروز و  زا  تیامح  يارب  هن  و  تشهب ، نتخورف  هن  ناهانگ ، شـشخب 
داعبا همه  رد  حالصا  و  هعماج ، یسایس  يداصتقا و  یگنهرف و  روما  رد  حالصا  قالخا ، رد  حالصا  هشیدنا ، رّکفت و  رد  حالصا  دوب ، هملک 

ص ج 9 ، هنومن ، ریـسفت  دنتـشادن (. ساره  يدـیدهت  هئطوت و  چـیه  زا  و  دوب ، ادـخ  اهنت  ناشهاگهیکت  فادـها  نیا  قّقحت  يارب  و  عامتجا ،
(. 267

. تسا هدمآ  زین  فارعا  هروس  هفیرش 85  هیآ  رد  بلطم ، نیا  هیبش  (. 1 [ ) 15]
، دـنکیم فیــصوتنشور  حـضاو و  روـط  هـب  ار  ّتیلهاـج  نارود  هغالبلاجـهن ، مود  هـبطخ  رد  مالــسلا  هـیلع  یلع  ترــضح  (. 1 [ ) 16]

. دنیامن هعجارم  روکذم  هبطخ  هب  رتشیب  حرش  يارب  دنناوتیم  نادنمهقالع 
ص 120. ج 16 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 17]

ص 142. ج 19 ، هعیشلا ، لئاسو  (. 1 [ ) 18]
اب نیا  يارب  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا «: هدرک  لقن  نینچ  ار  هیواعم  نانخـس  داشرا ) شباتک (، رد ص 355  دیفم  خیـش  موحرم  (. 1 [ ) 19]
زا نم  فده  دیهدیم ! ماجنا  ناتدوخ  ار  روما  نیا  دیهد ! تاکز  دـیروآ و  اجب  جـح  دـیریگب و  هزور  دـیراذگب و  زامن  هک  مدـیگنجن  امش 

ص 162) اروشاع ، مبای (.) تسد  تردق  هب  و  منک ( تموکح  امش  رب  هک  دوب  نیا  امش  اب  راکیپ 
. تسین ثیدح  هدمآ  ص 311  ج 2 ، ءافخلا ، فشک  و  تاعوضوملا ص 183 ، ةرکذت  رد  هک  روطنامه  هلمج  نیا  (. 1 [ ) 20]

) راکـش یگدنناوخ ، يراوخبارـش ، یگدنزاون ، هب  دیزی  دیوگیم «: ّتنـس  لها  فورعم  بّصعتم و  دنمـشناد  خّروم و  ریثک  نبا  (. 2 [ ) 21]
. تشاد ترهش  اههنیزوب  نایاپراهچ و  اهچوق ، نتخادنا  مه  ناج  هب  و  يزابگس ، رگاینخ ، نازینک  نامالغ و  نتفرگ  تمدخ  هب  یحیرفت ،)

هنیزوب رب  دنادرگیم و  درکیم و  راوس  ياهدـش  نیز  بسا  تشپ  رب  ار  ياهنیزوب  وا  تساوخیم . رب  هدز  یم  تسم و  ناهاگحبـص  زور  ره 
ص 219) اروشاع ، دش (. نیگهودنا  وا  رب  دُرم  شاهنیزوب  هک  یماگنه  و  دناشوپیم ، نیرز  ياههالک  نامالغ  و 

ص 217. اروشاع ، زا  لقن  هب  ق ) لاس 63 ه . ثداوح  ص 179 ( ج 4 ، مظتنملا ، (. 1 [ ) 22]
ص 188. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 329 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 23]

ص 33. ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  ص 329 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 24]
ح 32. ص 197 ، ج 98 ، راونالاراحب ، ص 382 ؛ نیون ، حیتافم  (. 2 [ ) 25]

.374 راصق ، تاملک  هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 26]
باب 3. یهنلاو ، رمالا  باوبا  ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  (. 1 [ ) 27]

دوب هانگ  اشحف و  داسف و  زکرميو  رابرد  دیزی  تموکح  هاتوک  نارود  رد  ص 67 ، ج 3 ، بهذلا ، جورم  رد  يدوعسم  هتفگ  هب  (. 1 [ ) 28]
یگدـنزاون و هب  یعمج  هنیدـم  هّکم و  نوچمه  یـسّدقم  طـیحم  رد  یّتـح  هک  ياهنوگ  هب  دوـب ، هتفاـی  شرتـسگ  زین  هعماـج  رد  نآ  راـثآ  و 
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(. ص 216 اروشاع ، دنتخادرپیم (. بعل  وهل و  تالآ  لامعتسا 
ص 480 ج 6 ، یلماعلل ، راصتنالا  و  ص 286 ؛ نیحیحصلا ، یلع  ءاوضا  ص 79 ؛ ۀّینسلا ، ۀفحتلا  (. 1 [ ) 29]

هفوک هرصب و  رصم و  ياهرهـش  ردار  بدنج  نب  ةرمـس  هبعـش ، نب  ةریغم  هیبا ، نب  دایز  صاع ، نبورمع  نوچمه  يدارفا  هیواعم  (. 2 [ ) 30]
هعقاو نیا  زا  هغالبلاجـهن  همان 62  رد  روآتفگـش  ینیبشیپ  کی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هکنیا  بلاج  درک . کیرـش  تموکح  رد 

. دییامرف هعلاطم  دعب  هب  ص 163  اروشاع ، باتک  رد  ار  رتشیب  حرش  داد . ربخ 
تاحفص 174 و 175 و 178 و 199. ح 46 و  ص 302 ، ج 52 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 31]

ص 59. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ص 340 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 28 ؛ ج 3 ، يربط ، خیرات  (. 1 [ ) 32]
ص 54. ملاوع ، لتقم  (. 1 [ ) 33]

هَّللادبع و  هرـصب ، یلاو  ار  زیرک  نبرماغ  هَّللادبع  و  هفوک ، یلاو  ار  طیعمیبا  نب  ۀبقع  نب  دیلو  نوچ  یملاظ  قساف و  دارفا  نامثع  (. 1 [ ) 34]
، یناغالا ص 690 و  باعیتسالا ، باتک  رد  هک  هچنآ  قباطم  درک . شیوخ  یلاع  رواـشم  ار  مکح  نب  ناورم  و  رـصم ، یلاو  ار  حرـسیبا  نب 

هفیاط ود  تسد  هب  تفالخ  هک  ماـگنه  نآ  زا  تسا «: هتفگ  هک  اـجنآ  درک ، فارتعا  هتکن  نیا  هب  زین  دوخ  نایفـسوبا  هدـمآ  ص 356  ج 6 ،
ص 120) اروشاع ، مدرک (.» عمط  نآ  رد  زین  نم  داتفا ، رمع ) رکبوبا و  هلیبق  يدع ( میت و 

یلع اب  دندوب ، نویردبزا  اهنآ  زا  یهورگ  ناوضر و  تعیب  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هباحـص  زا  نت  یتیاور 300  قبط  (. 2 [ ) 35]
هیلع نینمؤملاریما  ماما  ماـیپ  دـندش (. دیهـش  نادـیم  نآ  رد  رفن  عمج 63  نیا  زا  هک  دـندرکیم ، يراکمه  نیفـص  گـنج  رد  مالـسلا  هیلع 

(. ص 83 ج 7 ، مالسلا ،
. دییامرف هعلاطم  ص 275  ج 27 ، هنومن ، ریسفت  رد  ار  رتشیب  حرش  (. 1 [ ) 36]

:» دسیونیم نامثع  طسوت  هّیماینبتیوقت  هرابرد  ص 124  ج 1 ، ۀیناسنالا ، ۀـلادعلا  توص  یلع  مامالا  باتک  رد  قادرج  جرج  (. 1 [ ) 37]
(. ص 140 اروشاع ، داد (.» رارق  هّیماینب  ناتسد  رد  ار  ناطلس  ریشمش  مه  لاملاتیب و  دیلک  مه  نامثع ،

: دییامرف هّجوت  نامثع  باسح  یب  ياهششخب  لذب و  زا  ییاههنومن  هب  (. 1 [ ) 38]
دروم هک  دیشخب ، مکح  نب  ناورم  هب  لاملاتیب  زا  هرقن ) مهرد ( رازه  دصکی  اقیرفآ و  میانغ  زا  الط ) لاقثم  رانید ( رازه  دصناپ  غلبم  فلا )

. تفرگ رارق  لاملاتیب  راددیلک  مقرا  نب  دیز  ضارتعا 
. دیشخب نایفسوبا  هب  زین  رازه  تسیود  غلبم  ب )

. دیشخب حرسیبا  نب  هَّللادبع  شیعاضر  ردارب  هب  اقیرفآ  رد  يرگید  گنج  میانغ  زا  رانید  رازه  دصکی  غلبم  ج )
ات 286 ص 257  ج 8 ، ریدغلا ، باتک  رد  ار  رتشیب  حرـش  دیـشخب (. مکح  نب  ناورم  ردارب  مکح  نب  ثراح  هب  مهرد  رازه  دصیـس  غلبم  د )

(. دییامرف هعلاطم 
بیتاکم باتک  هب  تسا . هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  زین  تیاور  لکـش  هب  روکذم  هلمج  هّتبلا  هیآ 15 ؛ اروش ، (. 2 [ ) 39]

. دوش هعجارم  ص 338  ج 2 ، لوسرلا ،
هبطخ 224. هغالبلاجهن ، (. 3 [ ) 40]

رد نتفُخ  ماگنه  هب  تیبملاۀلیل » رد « مالسلا  هیلع  یلع  نوچمه  راکادف ، نامیا و  اب  مدرم ( زا  یـضعبو  همجرت «: هیآ 207 ؛ هرقب ، (. 1 [ ) 41]
«. تسا نابرهم  ناگدنب  همه  هب  تبسن  دنوادخ  و  دنشورفیم ؛ ادخ  يدونشخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  ناج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هاگیاج 

تبحم راهظا  رهاظ  رد  دوشیموت (، باجعا  هیام  ایند  یگدـنز  رد  ناشراتفگ  مدرم  زا  یـضعب  همجرت «: هیآ 204 و 205 ؛ هرقب ، (. 2 [ ) 42]
تـسا نیا  اهنآ ، هناشن  دننانمـشد (. نیرتتخـسرس  نانآ  هک  یلاح  رد  دنریگیم ، هاوگ  دنراد  لد  رد  هچنآ  رب  ار  ادـخ  و  دـننکیم ) دـیدش 

«. دننکیم شالت  نیمز  رد  داسف  هار  رد  دنوشیم ) جراخ  وت  دزن  زا  و  دننادرگیم ( رب  يور  هک  یماگنه  هک )
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ص 73. ج 4 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن  حرش  (. 3 [ ) 43]
(. قوف تایآ  ریسفت  لیذ  هنومن ( ریسفت  نایبلا و  عمجم  روثنملا ، ردلا  یناعملا ، حور  يزار ، رخف  ریسفت  هب : دینک  عوجر  (. 4 [ ) 44]

ص 46. ج 16 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن  حرش  ص 38 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 1 [ ) 45]
ص 300. ج 7 ، يربط ، خیرات  ص 174 ؛ لوقعلا ، فحت  (. 1 [ ) 46]

«. تسا یندش  دوبان  لطاب  اریز  دش ؛ دوبان  لطاب  دمآ و  قح  همجرت «: هیآ 81 ؛ ءارسا ، (. 1 [ ) 47]
. دینک هعجارم  قوف  هیآ  لیذ  ص 235 ، ج 12 ، هنومن ، ریسفت  هب  (. 2 [ ) 48]

. تسا هدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  هغالبلاجهن  هبطخ 27  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  (. 1 [ ) 49]
اهنآ هلمج  زا  هـک  هدرک ، رکذرفن  رازه  نیفص 25  رد  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  ناگدشهتـشک  دادعت  ییوجاوخ  (. 1 [ ) 50]

، هفوک هصق  تسا (. هدرک  رکذ  رفن  رازه  ار 45  هیواعم  رکشل  زا  ناگدشهتشک  و  دناهدوب ...  ردب  باحصا  زا  رفن  جنپ  تسیب و  رسای و  رامع 
ص 342)

ماما تداهـش  زا  سپ  هیواعم ، رـصع  رد  نایعیـش  رب  اهراشف  نیرتگرزب  نیرتشیب و  دومرف «: دروم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  (. 1 [ ) 51]
عطق ياهناهب  نامگ و  كدـنا  اب  ناشیاهاپ  اهتسد و  دـندشیم و  هتـشک  اـم  نایعیـش  يرهـش  ره  رد  ناـمز  نآ  رد  دوب . مالـسلا  هیلع  نسح 

ای دیدرگیم و  هرداصم  شلاوما  دـشیم و  ینادـنز  درکیم  دای  ام  یتسود  زا  یـسک  رگا  هک  دوب  يّدـح  هب  يریگتخـس  تّدـش  دـشیم .
ص 191) اروشاع ، تشگیم (.» ناریو  شاهناخ 

ص 11. مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  نانخس  (. 2 [ ) 52]
دوجو نیعبرا  ترایز  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ریاس  يارب  و  هدش ، دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دروم  رد  اهنت  نیعبرا  ترایز  (. 1 [ ) 53]

نآ ناوتیم  هک  دهدیم  ناشن  ثیدح  ردص  تسا . هللا  همحر  یسوط  خیـش  موحرم  نآ  يوار  فورعم و  ياهترایز  زا  ترایز  نیا  درادن .
دـناوخ و ناوتیم  رود  هار  زا  مه  هک  دـشاب  نیا  روظنم  دـیاش  دـناوخ و  ناوتیم  کیدزن  هار  زا  هک  دراد  تلالد  نآ  لـیذ  و  رود ، هار  زا  ار 

يرکـسع نسح  ماما  زا  ترایز  نیا  هدمآ  ح 37  ص 52 ، ج 6 ، یـسوط ، خیـش  ماکحالا  بیذـهت  رد  هک  هچنآ  قباطم  کیدزن . هار  زا  مه 
. تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع 

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضحتسد  هب  و  دوب ، وا  یلاع  رواشم  يو و  داماد  نامثع و  يومع  رـسپ  هک  مکح  نب  ناورم  (. 1 [ ) 54]
هتخادرپ اهنآ  هب  دعب  هب  ص 260  ج 8 ، ریدغلا ، دنمـشزرا  باتک  رد  ینیما  هماّلع  موحرم  هک  دراد  ییاهتّمذم  ثئابخ و  دش ، دیعبت  هنیدـم 

. تسا
ص 10. نازحالاریثمو ، ص 20 ؛ فوهل ، (. 1 [ ) 55]

ص 376. ج 1 ، هغالبلاجهن ، حرش  همجرت و  و  ص 130 ؛ ج 5 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن  حرش  (. 1 [ ) 56]
. دییامرف هعلاطم  دعب  هب  ص 231  اروشاع ، باتک  رد  ار  رابمغ  هقباسیب  تیانج  نیا  حرش  و 2 . ( 1 [ ) 57]

(2 [ ) 58]
ص 344 و 345. و ج 41 ، 48 ؛ ص 46 /- ج 20 ، مالکلارهاوج ، (. 3 [ ) 59]

نانز زا  یکی  زا  ماقتنا  داـیرف  و  تشاذـگ ، ار  دوخ  هدـننکرادیب  رثا  اروشاـع  زور  ناـمه  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  (. 1 [ ) 60]
نیسح ماما  نالتاق  زا  ماقتنا  نتفرگ  هب  ار  مدرم  هَّللا  لوسر  تاراثلای  دایرف  اب  و  دش . هداد  رـس  دوب  لئاو  نب  رکب  هلیبق  زا  هک  نمـشد  نازابرس 

، دمحم لآ  همانگوس  تخاس ( نوگنرـس  ار  هّیماینب  تموکح  هرخالاب  ات  داد  خر  يدّدـعتم  ياهمایق  نآ  یپ  رد  درک و  قیوشت  مالـسلا  هیلع 
(. ص 533

ح 5. مالسالا ، مئاعد  باب  رفکلاو ، نامیالا  باتک  ج 2 ، یفاک ، (. 1 [ ) 61]
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ص 80. ج 100 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 62]
يوس هب  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ  لدعلاو ؛...  ربلاب  الا  طق  ًایبن  هَّللا  ثعبی  مل  میناوخیم «: مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  (. 1 [ ) 63]

(. ص 292 ج 24 ، راونالاراحب ، درک (.» تلادع و ...  یکین و  هب  رومأم  ار  وا  هکنیا  رگم  درکن  ثوعبم  مدرم 
ص 161. ج 21 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 64]

هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  لقن  هب  ص 103  ج 4 ، یلائللا ، یلاوع  شباتک  رد  ار  روکذـم  هلمج  ییاسحا  روهمجلا  یبا  نبا  (. 1 [ ) 65]
. تسا هدرک  لقن  هلآ 

ص 382. ج 44 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 66]
(. دیدج پاچ  ص 209 ( ج 22 ، هنومن ، ریسفت  (. 1 [ ) 67]

. دییامرف هعلاطم  دعب  هب  ص 134  اروشاع ، باتک  رد  ار  بلطم  نیا  حرش  (. 2 [ ) 68]
یط تشون و  همان  اهرهـش  ناـیلاو  هب  هیواـعم  دـیوگیم «: دـعب  هب  ص 44  ج 11 ، شاهغالبلاجـهن ، حرـش  رد  دـیدحلایبا  نبا  (. 1 [ ) 69]

یتموکح هاگتـسد  نابّرقم  زا  دـننکیم  لقن  ار  شبقانم  لیاضف و  هک  نانآ  نامثع و  نادـنمهقالع  هک  درک  غالبا  نانآ  همه  هب  ياهماـنشخب 
ردـپ و ماـن  وا ، ماـن  رب  هوـالع  دــنک  لـقن  يو  تلیــضف  رد  ار  یتـیاور  یــسک  رگاو  دــنهد ، رارق  هژیو  مارتـحا  مارکا و  دروـم  هداد و  رارق 

!«. مهد شاداپ  اهنآ  همه  هب  ات  دنسیونب  ار  شنادنواشیوخ 
ات تشذـگ ، لاونم  نیمه  هب  یلاس  دـنچ  دـیدرگ و  ریزارـس  مدرم  نایم  یناوارف  ياهشاداپ  زیاوج و  هجیتن  رد  دـش و  ارجا  هماـن  شخب  نیا 
هب هباحـص - رگید  لیاضف  رد  ات  دـیهاوخب  مدرم  زا  سپ  نیا  زا  دـش ! ناوارف  نامثع  بقانم  لیاضف و  رد  ثیداـحا  تشون «: رگید  راـب  هکنآ 

لیاضف نامه  لقن  اب  تسا ، هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  تلیضف  رد  هک  یثیدح  ره  ربارب  رد  دنزادرپب و  ثیدح  لقن  هب  هفیلخ - ود  نآ  هژیو 
ص 180) اروشاع ، دنزادرپب (.»! مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  اب  هلباقم  هب  هباحص  رگید  يارب 

شاهرابرد ص 68  ج 3 ، بهذلاجورم ، باتک  رد  فورعم  خروم  يدوعسم  هک  درک  تفرـشیپ  ردق  نآ  تایانج  ملظ و  رد  دیزی  (. 1 [ ) 70]
، اروشاع درکیم (.» راتفر  تلادـع  هب  دـیزی  زا  شیب  مدرم ، نایم  رد  نوعرف  تفگ  دـیاب  هکلب  دوب ؛ نوعرف  شور  نامه  دـیزی ، هریـس  هتفگ «:

ص 213)
ص 365. ج 44 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 71]

ص 260. فوهل ، (. 1 [ ) 72]
ح 20577. باب 3931 ، همکحلا ، نازیم  (. 2 [ ) 73]

ص 331. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 67 ؛ فوهل ، (. 1 [ ) 74]
هک ار  یناسک  زونه  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دیوشیم  اهر  دوخ ) لاح  هب  هک ( دـیتشادنپ  نینچ  ایآ  همجرت «: هیآ 16 . هبوت ، هروس  (. 2 [ ) 75]

هتخاـسن صّخـشم  نارگید ) زا  دـندومنن (، باـختنا  شیوخ  رارـسا  مرحَم  ار  ناـنمؤم  شربماـیپ و  ادـخ و  زا  ریغ  و  دـندرک ، داـهج  امـش  زا 
«. تسا هاگآ  دینکیم ، لمع  هچنآ  هب  دنوادخ  و  دنوش )؛ هتخانش  یعقاو  نانمؤم  ات  دیوش ؛ شیامزآ  دیاب  تسا (!؟

ص 367. ج 44 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 76]
ص 90 و 91. البرک ، هّصق  (. 2 [ ) 77]

ص 313 و 328. ج 44 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 78]

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 
دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 

ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 

راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
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 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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