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تنس باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

باتک تاصخشم 

.1363  - 1270 دمحا ، يراسناوخ ، يوسوم  هسانشرس : 
. يراسناوخ دمحا  تنس /  باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 مق ،) هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  ) مق باتک  ناتسوب  مق : رشن :  تاصخشم 
199 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

.237 خیرات ؛ . 126 مالسلامهیلع ؛ تیبلها  . 1418 مق ؛ باتک  ناتسوب  تسورف : 
 : مود 0-497-548-964-978 پاچ  لایر :  19000 964-548-136-8 ؛  لایر :   17500 کباش : 

Ahmad-e Khwansari. Maghamat-e Hazrat-e Fatemeh A dar Ketab : ... هدـش ینیتال  ص.ع . تشاددای : 
va Sonnat =The Estates of Fatimah

.1386 مود : پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  199 ؛ [ - 196 .] ص همانباتک : تشاددای : 

. هیامن تشاددای : 
ینآرق ياههبنج  11ق -- . ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 
تنس لها  رظن  11ق -- . ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 
مق باتک  ناتسوب  یمالسا . تاغیلبت  رتفد  مق . هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانش 

ف17خ9 1385  / BP104 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/159 ییوید :  يدنب  هدر 

1159833 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

دنس دمحم  خیش  داتسا  همدقم 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
هبـسن و نابأ  يّذلا  هلـسر  لضفأ  یلع  مالّـسلا  ةالـصلا و  ّمث  ردقلا  ۀلیل  یف  لزانلا  هرما  ءایلوأ  ۀعاط  هلوسر و  ۀعاط  طرتشا  يذـّلا  هّلل  دـمحلا 

باتکلا مأ  نم  لزنتملا  رمالا  ءال  هلآ و  یلع  اهب و  مهتیوه  ملعأف  ردقلا  ةروسب  هتیب  لهأ  بسن 
داجا دقل  ءارهزلا … و  ۀمطاف  تاماقم  نم  ذبن  نم  هانثحاب  ام  ریرقتب  يراسناوخلا ) دـمحأ   ) خیـشلا مالـسالا  ۀـجح  لضافلا  ماق  دـقف  دـعب : و 

. هدهج رکشی  هیزجی و  نأ  هوعدا  یلاعت و  هّللا  دمحأ  فئاطللا و  طبض  یف  هبانج 
دنس دمحم 

مارحلا 1426 ه مرحم   28
10 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

10 دنس … ص : دمحم  خیش  داتسا  همدقم  همجرت 
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میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
تاولص مالـس و  تخاس و  بجاو  ددرگیم  لزان  اهنآ  رب  روما  ردق  بش  رد  هک  ار  شئایلوا  لوسر و  تعاطا  هک  ار  يادخ  ساپـس  دمح و 
هکرابم هروس  هب  ار  نانآ  تیعقاو  تقیقح و  ددرگیم و  نشور  ردـق  هروس  هب  شنادـناخ  وا و  هاگیاج  هک  دـمحم - شناربماـیپ - نیرترب  رب 

. ددرگیم لزان  نانآ  يوس  هب  باتکلا  ما  زا  یتسه  ملاع  روما  هک  شرّهطم  نادناخ  رب  تاولص  مالس و  دیناسانش و  ردق 
، يراسناوخ دمحا  خیـش  مالـسالا  ۀجح  یمارگ  لضاف  ار  مالّـسلا  اهیلع  ارهزلا  ۀمطاف  تاماقم  زا  یخرب  دروم  رد  ریقح  ياهثحب  دـعب ، اما 

دروم ناشیا  شالت  یعـس و  دـهد و  ریخ  يازج  ناشیا  هب  دـنوادخ  هّللا  ءاش  نا  دـناهدروآ . ار  ثحب  قیقد  تاکن  هدرک و  ریرقت  یلاع  رایـسب 
. ددرگ عقاو  یهلا  هاگراب  لوبق 

دنس دمحم 
مارحلا 1426 ه مرحم   28

11 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

ررقم ققحم و  همدقم 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
نایمدآ تادوجوم  همه  نایم  زا  دناشوپ و  یتسه  سابل  ار  ملاع  شاهغلاب  تمکح  ساسارب  هک  ار  لج  ّزع و  يادخ  یهانتمان  ساپس  دمح و 

: داد رارق  فرشا  لضفا و  یناسنا  تمارک  هب  ار 
. اًلیِضْفَت انْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک  یلَع  ْمُهاْنلَّضَف  َو  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َو  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َو  َمَدآ  ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََقل  َو 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نییصولا و  دیس  شمّرکم  ّیصو  هّللا و  دبع  نب  دمحم  ترضح  شنالوسر  متاخ  رب  تیحت  دورد و  و 
ۀمطاف اهیبا  ما  ناج ، سنا و  هوسا  نانز و  هدیس  رب  دورد  مالس و  مالّسلا و  مهیلع  نیضرالا  یف  هللا  ۀیقب  اصوصخم  نیموصعم  هّمئا  مالّـسلا و 

هلیل ییانـشور  قح و  رثوک  دـشابیم  نکممان  هکلب  تخـس  هک  هن  قلخ  رب  وا  ینارون  تقیقح  تفرعم  تخانـش و  هک  مالّـسلا  اـهیلع  ءارهزلا 
هب هراس  میرم و  هک  ياهنادرد  البرک  هب  مولظم  دیهـش  نیـسح  یبتجم و  نسح  ردام  یـضترم و  یلع  ياتمه  یفطـصم و  لوسر  همادا  ردـق ،

. دنقلخ رب  ادخ  تجح  هک  شنیموصعم  دالوا  رب  یهلا  یتجح  يولع و  تیاصو  يوبن و  تلاسر  رب  عطاق  یناهرب  هداتسیا و  وا  تمدخ 
12 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

قح لابند  هب  مه  تسا و  ردـپ  رادازع  مه  هک  تسوا  تسا ؛ ناگتـشرف  رب  دـنوادخ  تاـهابم  هیاـم  نآرق و  رد  وا  زا  یلیثمت  میرم  هک  تسوا 
. تسا رشب  همه  قح  هک  نتکی  قح  هن  هک  رسمه  هدشعیاض 

قادصم هب  یلو  درب ، یپ  شدوجو  يایاوز  همه  هب  ناوتیمن  ورنیازا  تسا ، تیناسنا  جورع  جوا  لامک و  تیاهن  فّرعم  ترضح  نآ 
دیشچ دیاب  یگنشت  ردقهب  مه  دیشک  ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ 

. مینکیم شرضحم  میدقت  ةاجزم » یتعاضب  »
مالّـسلا اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  يربک  هقیدـص  ترـضح  اهنآ  ردام  نیموصعم و  هّمئا  تلزنم  ماقم و  دروم  رد  دـیراد  ورشیپ  هک  يرثا  يراب ،
تاهبـش نیا  عفر  رد  ردقنارگ  ياملع  هک  تسا  هدیدرگ  حرط  نیدناعم  ای  ناهاگآان و  یخرب  طسوت  یتالاؤس  تاهبـش و  هرابنیارد  تسا .

. دناهدرک نشور  ار  بهذم  لوصا  نید و  قیاقح  دناهدومن و  ناوارف  ياهشالت 
یثحابم ناراوگرزب  نآ  تاماقم  حرـش  رد  هک  تسا  هّللا - هظفح  ینارحب - دنـس  دـمحم  خیـش  هللا  ۀـیآ  داتـسا  باـنج  ناـملاع ، نیا  زا  یکی 

. تسا هقباسیب  ای  هقباسمک  نونکات  هک  دناهدرک  ناونع 
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زا تسا ؛ هدـیدرگ  میظنت  هدـش ، تلفغ  اهنآ  زا  ییاـهلاؤس  یخرب  هب  خـساپ  يارب  هک  تسا  یثحاـبم  زا  یکی  هجیتن  تقیقح  رد  باـتک  نیا 
. تسا یهلا  يوناب  نآ  تیالو  تیجح و  تیهام  مالّسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  ماقم  هلمجنآ 

ناونع مهیلع - هللا  تاولص  يده - هّمئا  هّیوبن و  تنس  ّتیرسفم  میرک و  نآرق  تیروحم  اب  یثحابم  هل  مظعم  اهلاؤس  لیبق  نیا  تباجا  يارب 
. تسا نورقم  يدربراک  یهقف و  ياهلالدتسا  اب  الماک  هتبلا  هک  دناهدومرف 

13 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
ناگرزب تاملک  يالهبال  زا  ترضح  نآ  تاماقم  زا  يرایسب  اذل  تسا ، ینس  هعیش و  قافتا  دروم  ّهلدا  زا  مرتحم  فلؤم  هدافتسا  رگید  هتکن 

. تسا هدش  هدیشک  ریوصت  هب  تنس  لها 
تروص هب  ادـتبا  رد  هک  تسا  ترـضح  نآ  یهلا  تیالو  ّتیجح  تاماقم و  دروم  رد  یملع  یلالدتـسا و  الماک  یثحب  باـتک  نیا  عقاو  رد 

- ولحلا یلع  دمحم  دیـس  ياقآ  ردـقنارگ  لضاف  ملق  هب  ۀّنـسلا  باتکلا و  یف  مالّـسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀـمطاف  تاماقم  ناونع  هب  بلاطم  ریرقت 
اب يرگید  ياههسلج  نآ  یلـصا  بلاطم  ظفح  اب  دازآ و  هتبلا  لماک و  همجرت  زا  سپ  تسا و  هدـش  پاچ  یبرع  ناـبز  هب  هتاـقیفوت - تماد 

رارق گرزب  يوناب  نآ  هب  نادنمهقالع  همه  رایتخا  رد  کنیا  هک  دیدرگ  هفاضا  نادب  يدیدج  تاقیقحت  رازگرب و  دنس  دمحم  خیـش  داتـسا 
. دریگیم

تمحز هک  یمالسا ) تاغیلبت  رتفد  رشن  پاچ و  زکرم   ) باتک ناتسوب  هّسسؤم  ناراکردناتسد  نالوئـسم و  همه  زا  منادیم  مزال  نایاپ  رد 
. منک رکشت  دنتفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  رشن  يزاسهدامآ و  شیاریو ،

مرکم دـلاو  حور  هب  ار  نآ  باوث  منکیم و  میدـقت  هادـف - یحور  رمالا - بحاص  ترـضح  هیرثوک  هرجـش  هکراـبم  هرمث  هب  ار  باـتک  نیا 
. میامنیم ادها  هّرس  سدق  يراسناوخ  یفجن  لضفلا  وبا  خیش  جاح  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم 

رکشلا دمحلا و  و هللا 
يراسناوخ دمحا 

هام 1384 ریت  مق ،
15 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

نآرق رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  تلزنم  لوا : ماقم 

. تسا هدش  نایب  ینشور  هب  میرک ، نآرق  رد  مالّسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تلزنم  ماقم و 
هدرک بجاو  ار  اهنآ  رب  میلـست  نامیا و  یفلکم  ره  رب  هک  تسا  ترـضح  نآ  دنلب  ماقم  تلیـضف و  رب  دـهاش  « 1  » نآرق زا  هیآ  زا 60  شیب 

دنوادخ باتک  سپ  دشابیم . كرتشم  تراهط  تمصع و  تیب  لها  ریاس  اب  لئاضف  رد  ترضح  نآ  هک  یحیرص  تایآ  زا  ریغ  هتبلا  تسا .
؟ دراد دوجو  وا  تشادوکین  زا  رتالاب  ایآ  و  دراد ؟ دوجو  یهاوگ  دـهاش و  دـنوادخ  یهاوگ  تداهـش و  زا  رتالاب  ایآ  و  تسا ، یفاـک  ار  اـم 

! یهلا ماقم  نآ  داب  هبترم  دنلب  مادتسم و  هقیرط  نآ  داب  وکین  مادم و  رکذ  زا  هیکز  سفن  نآ  رب  داب  اراوگ 
17 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

یهلا يایبنا  همئا و  رب  ترضح  نآ  ندوب  تجح  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  مود : ماقم 

17 ناماما … ص : همه  رب  ارهز  همطاف  ندوب  تجح 

هراشا
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، ِنوُُدبْعَِیل اَّلِإ  َْسنِْإلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  ام  َو  تسا : دنوادخ  شتـسرپ  تدابع و  انامه  تادوجوم  همه  شنیرفآ  تقلخ و  ییاهن  فدـه  تلع و 
ایبنا و هلیـسو  هب  رگم  ددرگیمن  لـماک  شتخانـش  تفرعم و  وا و  تخانـش  تروص  رد  رگم  ددرگیمن  ماـمت  دـنوادخ  شتـسرپ  تداـبع و 

. دنیوا يوس  هب  لیبس  قیرط و  هک  دنناشیا  مه  ینامز و  ره  رد  دننامدرم  رب  دنوادخ  تجح  هک  دنناشیا  مه  اریز  یهلا ، يایلوا 
تباث هار  هچ  زا  ار  نالوسر  ناربمایپ و  دیسرپ : هک  یقیدنز  باوج  رد  ترضح  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مکح  نب  ماشه 

: دندومرف ینکیم ؟
دننک سمل  ای  دننیبب  ار  وا  شقلخ  هک  دشابن  راوازـس  تسا و  رترب  تاقولخم  مامت  ام و  زا  هک  میراد  یعناص  هدـننیرفآ و  میدرک  تباث  نوچ 

و
18 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

شناگدنب يارب  ار  وا  تساوخ  هک  دنشاب  شقلخ  نایم  رد  یناریفـس  وا  يارب  هک  دش  تباث  دننک  تبحـص  دروخرب و  رگیدکی  اب  هطـساویب 
يادخ فرط  زا  ناگدـننکیهن  رما و  دوجو  سپ  دـنیامن ، يربهر  ناشداسف  هابت و  تابجوم  ناشعفانم و  حـلاصم و  هب  ار  اهنآ  دـننک و  نایب 

هدش تیبرت  تمکح  هب  هک  دنتـسه  ینامیکح  دنیوا ؛ قلخ  ناگدیزگرب  ناربمایپ و  نامه  ناشیا  تشگ و  تباث  شقلخ  نایم  رد  اناد  میکح 
بناج زا  دـنراد ، قرف  مدرم  اب  قالخا  لاوحا و  رد  اما  دـنايواسم  مدرم  اب  مادـنا  تقلخ و  رد  هکنآ  اـب  دناهتـشگ  هتخیگنارب  تمکح  هب  و 

دندروآ هک  ینیهارب  لیالد و  ببس  هب  ینامز  رـصع و  ره  رد  ناربمایپ  ندمآ  سپـس  دنـشاب . دیؤم  ییاناد  تمکح و  هب  اناد  میکح  دنوادخ 
«1 . » دنامن یلاخ  دشاب  هتشاد  ياهناشن  شتلادع  زاوج  راتفگ و  قدص  رب  هک  یتجح  زا  ادخ  نیمز  ات  دوش  تباث 

یهلا تیجح  سپ  دـنکیم  ناشتیادـه  رود و  شاینامرفان  زا  ار  مدرم  نآ ، اـب  هک  دـنوادخ  يوس  هب  هناـشن  لـیلد و  ینعی  تجح  نیارباـنب ،
. دنکیم ادیپ  طابترا  مدرم  اب  یهلا  یندل  مولع  هار  زا  هک  تسا  یماقم 

ماما تیاور  تسا و  ناشیا  رب  دنوادخ  تجح  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ناشردام  دـننامدرم و  رب  دـنوادخ  تجح  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها 
«. تسام رب  تجح  همطاف  میتسه و  قلخ  رب  دنوادخ  تجح  ام  : » دیامرفیم هک  اجنآ  دنکیم  حیرصت  بلطم  نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع 

«2»
ساسا رداصم و  دروم  رد  هک  تسا  یتایاور  بلطم ، نیا  رب  دهاش 

19 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
هک تسا  نآ  تایاور  لولدـم  تسا . هدرمـشرب  هلمج  نآ  زا  ار  همطاف  فحـصم  تسا و  هدـمآ  هعماج  هفیحـص و  رفعج و  دـننام  همئا  مولع 

هدـمآ تمایق  زور  ات  عیاقو  همه  نآ ، رد  دـشابیم و  ظوفحم  ملع  رد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  همئا و  نیب  یملع  هطـساو  همطاف  فحـصم 
هطـساو هب  مرکا  ربمایپ  هک  هنوگنامه  دـشابیم ؛ تجح  راهطا  همئا  رب  مولع  ریگارف  عبنم  نیا  اب  مالّـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  هجیتن  رد  تسا ،

. تسا مالّسلا  مهیلع  همئا  رب  تجح  میرک  نآرق 
بوتکم دوجو  اریز  دـشابیمن ، نآ  بوتکم  دوجو  طخ و  شقن و  باب  زا  طقف  روکذـم  فحـصم  هلیـسوب  ارهز  همطاـف  ندوب  هطـساو  هتبلا 

هب ترـضح  نآ  تطاسو  سپ  تسا  هدـش  اقلا  يربک  هقیدـص  رهطم  بلق  هب  هک  تسا  یقیاقح  نآ  یلیزنت  یلّزنت و  دوجو  همطاـف  فحـصم 
. دشابیم راونا  ملاع  اب  يو  طابترا  ظاحل 

ِۀَْلَیل ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  : » دـندومرف ردـق  هروس  ریـسفت  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفوک  یتارف  ریـسفت  رد 
همطاف همطاف ، انامه  تسا و  هدرک  كرد  ار  ردق  بش  تخانش  اعقاو  ار  همطاف  سکره  سپ  تسا ، دنوادخ  ردق  تسا و  همطاف  بش ، ِرْدَْقلا 
همطاف ینعی  ٍرْهَش  ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُۀَْلَیل  ِرْدَْقلا * ُۀَْلَیل  ام  َكارْدَأ  ام  َو  تایآ : نیا  دنزجاع و  وا  تخانش  كرد و  زا  مدرم  اریز  دش ، هدیمان 

.« اهِیف ُحوُّرلا  َو  ُۀَِکئالَْملا  ُلَّزَنَت  تسا  نینمؤم  ردام  هک  تسوا  مه  تسا و  رتتلیضفاب  نمؤم  رازه  زا  ارهز ،
حور زا  دارم  دنهدیم و  رارق  دوخ  هکلم  ار  دمحم  لآ  ملع  هک  دنتـسه  ینینمؤم  هکئالم  زا  دارم  : » دندومرف ردق  هروس  ریـسفت  همادا  رد  ماما 
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. تسا ارهز  همطاف  انامه  سدقلا 
20 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

«. دنک مایق  مئاق  هک  یعقوم  ات  ینعی  ِرْجَْفلا  ِعَلْطَم  یَّتَح  َیِه  ٌمالَس  ٍْرمَأ * ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب 
زا جراخ  زیچنآ  ایآ  دوشیم ؟ ریبدت  ردق  بش  رد  يزیچ  هچ  قداص  ماما  زا  مدیـسرپ  هک  دنکیم  لقن  نارمح  زا  هرارز  يرگید  تیاور  رد 

ُقَْرُفی اهِیف  دیامرفیم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هنرگم  تسین  كرد  فصو و  لباق  دنوادخ  تردق  دندومرف : ماما  تسادخ ؟ تردـق 
فـصو لباق  ریغ  دنوادخ  تردق  دیامنن  ریبدـت  روما  تایئزج  رد  اّما  دـشاب  میکح  دـنوادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  « 1  » ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُّلُـک 

. دروآیم دوجو  هب  دهاوخب  هچره  اریز  تسا ،
ینینمؤم اجنیا  رد  هکئالم  زا  دارم  اهِیف  ُحوُّرلا  َو  ُۀَِـکئالَْملا  ُلَّزَنَت  هیآ  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  ینعی  ٍرْهَـش  ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْـقلا  ُۀَْـلَیل  هیآ  اـما  و 

. تسارهز همطاف  نامه  هک  دشابیم  سدقلا  حور  حورلا »  » زا دارم  دنریگیم و  ارف  ار  دمحم  لآ  مولع  هک  دنتسه 
«2 «. » دنک مایق  مالّسلا  هیلع  مئاق  هک  یعقوم  ات  ینعی  ِرْجَْفلا  ِعَلْطَم  یَّتَح  دنیوگیم  ار  یمّلسم  رما  ره  ینعی  ٌمالَس  ٍْرمَأ * ِّلُک  ْنِم 

زا تفگ  هک  دش  لقن  هرارز  زا  حیحص  یتیاور  رد  تسا  راهطا  همئا  هب  نآرق  لوصو  یملع  هطساو  ارهز  همطاف  دننام  مه  مرکا  ربمایپ 
21 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

: مدینش رقاب  ماما 
. دوریم نیب  زا  دوشیم و  دوبان  دنکن  ادیپ  شیازفا  ام  ملع  رگا 

هب ار  نآ  لوا  دـشاب  ملع  شیازفا  يانب  هاگره  : » دومرف تسنادیمن ؟ ار  نآ  ربمغیپ  هک  دوشیم  داـیز  يزیچ  امـش  ملع  هب  اـیآ  مدرک : ضرع 
«. دسرب ام  هب  ات  ناماما  هب  سپس  دننکیم  هضرع  ادخ  لوسر 

: دیامرفیم قداص  ماما  يرگید  تیاور  رد 
هب هاگنآ  نانمؤم  ریما  هب  سپس  دوش  دراو  ادخ  لوسر  رب  ادتبا  هکنیا  رگم  دوشیمن  جراخ  لج  ّزع و  دنوادخ  دزن  زا  ملع  زا  يرادقم  چیه 

(. تسا يواسم  همه  ملع  ینعی   ) دشابن رتاناد  لوا  ماما  زا  رخآ  ماما  هکنیا  ات  يرگید  زا  سپ  یکی  رگید  ناماما 
قیاقح لاقتنا  هطـساو  ترـضح  نآ  هکلب  تسا  هدوبن  همئا  ریاس  هب  نآرق  بوتکم  دوجو  لاقتنا  رد  طقف  مرکا  ربمایپ  ندوب  هطـساو  نیاربانب ،
بلطم نیمه  هب  ینآرق  تیآ  نیا  دشابیم . یتوکلم  يرون و  تقیقح  کی  لوبق  اقلا و  سپ  دـشابیم ، همئا  سدـقم  حاورا  هب  نآرق  ینارون 

. ٍنُونْکَم ٍباتِک  ِیف  ٌمیِرَک * ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  دنکیم : هراشا 
: دیامرفیم همئا  یهلا  مولع  ردصم  دروم  رد  يرگید  تیاور  رد  قداص  ماما 

تیلـست ردپ  گرم  رد  ار  وا  لیئربج  دوب ، كانهودـنا  رایـسب  ردـپ  قارف  زا  تسیز و  ایند  رد  زور  جـنپ  داتفه و  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  همطاف 
مالّسلا هیلع  یلع  تفگیم و  وا  زا  سپ  ار  شنادنزرف  تشذگرـس  دادیم و  ربخ  شردپ  ماقم  لاوحا و  زا  تخاسیم و  لدشوخ  دادیم و 

نآ تشونیم و  ار  اهنیا 
22 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

«1 . » تسا همطاف  فحصم  اههتشون 
: دیامرفیم دزاسیم و  نایامن  رگید  يرظنم  زا  ار  یهلا  مولع  میظع  ردصم  نیا  مالّسلا  هیلع  ماما  يرگید  تیاور  رد 

هب باتک ] نآ  دوجو  اب   ] ام تسا و  دوجوم  دـنراد  زاین  اـم  هب  مدرم  هک  هچنآره  نآ ، رد  تسین و  نآرق  هک  تسا  یباـتک  همطاـف  فحـصم 
«2 . » تسه زین  شارخ  همیرج  هدلج و  مکح  باتک  نآ  رد  یتح  یملع ] رظن  زا   ] میرادن جایتحا  یسک  چیه 

: دیامرفیم دزاسیم و  نایامن  ار  یهلا  ردصم  نیا  زا  يرگید  هبنج  مالسلا  هیلع  ماما  يرگید  تیاور  رد 
ماما تسیچ ؟ همطاف  فحصم  مدیسرپ : دیوگیم  يوار  تسیچ » همطاف  فحصم  هک  دننادیم  هچ  مدرم  تسام و  دزن  رد  همطاف  فحـصم  »
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: دومرف
«3 «. » تسین دوجوم  نآ  رد  مه  نآرق  زا  فرح  کی  یتح  هک  دنگوس  دنوادخ  هب  نآرق و  ربارب  هس  هزادنا  هب  تسا  یباتک  »

زا یلاخ  میرک  نآرق  هک  تسین  نیا  ترـضح  دارم  تسین  فحـصم  نآ  رد  نآرق  زا  فرح  کـی  یتح  دـندومرف  مالـسلا  هیلع  ماـما  هکنیا 
رد نآرق  تاملک  تاـیآ و  ظاـفلا و  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  تسا  زیچهمه  ناـیبت  نآرق  اریز  تسا ، هیمطاـف  فحـصم  رد  هک  تسا  یمولع 

تسا و هدش  لزان  نیما  لیئربج  بناج  زا  یمطاف  فحصم  رد  ارهز  همطاف  مولع  نوچ  تسا ، هدشن  هدرب  راک  هب  فحصم 
23 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

زا روما  همه  نآ  رد  هک  ظوفحم  حول  هب  نینچمه  نونکم و  باـتک  رد  هک  نآرق  هنک  هب  تسا و  هرهطم  ارهز  همطاـف  هک  دـش  دـهاوخ  ناـیب 
تسا نآرق  یتوکلم  يولع و  تقیقح  هب  ملع  ارهز  همطاف  مولع  عقاو  رد  سپ  دراد . یسرتسد  همه  همه و  سبای  بطر و  ناهن و  راکـشآ و 

. نآ زا  شیب  جراخ و  يزیچ  هن 
یلع نب  دمحم  رفعج  ابا  ماما  زا  : » تفگ هک  دنکیم  لقن  ریصب  یبا  زا  همامالا  لئالد  باتک  رد  يربط  هک  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  رب  دهاش 
لزان همطاف  رب  ادخ  لوسر  توف  زا  دعب  هک  تسا  یباتک  همطاف  فحصم  دندومرف : ترضح  مدیسرپ  همطاف  فحصم  دروم  رد  مالـسلا  هیلع 

. دش
؟ تسا هدمآ  مه  نآرق  زا  نآ  رد  ایآ  - 
. تسین نآرق  زا  يزیچ  نآ  رد  ریخ ؛ - 

. ناسانشب نک و  فیصوت  نم  يارب  ار  نآ  - 
. تسا زمرق  نآ ، قرو  ضرع  لوط و  هک  دشابیم  دوبک  توقای  زا  دراد و  دلج  ود  فحصم  نآ  - 

. نک فیصوت  نم  يارب  ار  نآ  ذغاک  قرو و  موش  تیادف  - 
. دوش نامه  یهاوخب  هچره  هک  تسا  دیفس  يّرد  زا  نآ  ذغاک  - 

؟ دشابیم هچنآ  بلاطم  و  تسیچ ؟ فحصم  نآ  رد  موش  تیادف  - 
نارگید و ناگتـشرف و  دادعت  تسا و  نآ  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رابخا  نینچمه  دـشابیم و  نآ  رد  تمایق  زور  ات  ثداوح  رابخا و  همه  - 

توعد ای  بیذکت و  ار  ناربمایپ  هکیناسک  همه  یماسا  ناربمایپ و  همه  یماسا  اهنآ و  ریغ  ناربمایپ و  زا  دنوادخ  تاقولخم  دادعت  نینچمه 
همه مان  ناینیسپ و  ناینیشیپ و  زا  نارفاک  نانمؤم و  زا  مدرم  همه  یماسا  و  دندرک . تباجا  ار  اهنآ 

24 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
ناگدـننکبیذکت و فاصوا  تاصخـشم و  يرهـش و  ره  نارفاک  نانمؤم و  دادـعت  اهنآ و  همه  فاـصوا  ملاـع و  برغ  قرـش و  ياـهرهش 
اهنآ و دادعت  يرادمامز و  تدم  دناهدرک و  تموکح  هک  ییاهتوغاط  ناشکرـس و  زا  سکره  اهنآ و  ياهناتـساد  هیلوا و  نورق  فاصوا 

. تسا هدرک  یگدنز  خیرات  راودا  لوط  رد  هک  یسکره  اهنآ و  ناگرزب  نارادمامز و  همه  اهنآ و  فاصوا  نایاوشیپ و  یماسا 
ادخ و قلخ  همه  یماسا  فحـصم ، نآ  رد  دـشابیم . هرود  تفه  رد  هک  لاس  رازه  هاجنپ  تسا -؟ لاس  دـنچ  خـیرات  راودا  موش  تیادـف  - 

هکنانچ نآرق ، ملع  نینچمه  تسا . هدمآ  اهنآ  همه  یماسا  شتآ و  ناگدنوش  لخاد  دادعت  ناشدادعت و  نایتشهب و  تفص  زین  اهنآ و  لجا 
تخرد و ره  دادـعت  روبز و  ملع  تسا و  هدـش  لزاـن  هکناـنچ  لـیجنا  ملع  تسا و  هدـش  لزاـن  هکناـنچ  تاروـت  ملع  تسا و  هدـش  لزاـن 

. دراد دوجو  نآ  رد  اهنیمزرس  همه  رد  یخولک 
فحصم نآ  ات  دومرف  لزان  ارهز ) ترضح   ) وا رب  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  درک ، هدارا  دنوادخ  نوچ  و  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

بـش همین  زا  دـعب  رخآ  موس  کی  رد  هعقاو  نیا  دومرف و  لزان  وا  رب  ار  باتک  هکئالم  نآ  هلیـسو  هب  دـندرک و  لـمح  ترـضح  نآ  يارب  ار 
لیئربج و لیئاکیم و   ) اهنآ دوب ، زامن  لوغشم  هداتـسیا  ارهز ) همطاف   ) وا هکیلاحرد  روکذم  فحـصم  اب  درک  طوبه  سپ  داتفا  قافتا  هعمج 
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مالـس وت  هب  دـنوادخ  دـنتفگ : دـندرک و  مالـس  وا  رب  زامن  زا  غارف  زا  دـعب  تسـشن و  وا  اـت  ترـضح ) مارتحا  هب   ) دـندوب هداتـسیا  لیفارـسا )
. دنداد رارق  شقاتا  رد  ار  فحصم  دعب  دناسریم و 

يوس هب  تسوا و  زا  تسوا و  يارب  اهینمیا  اهمالس و  همه  دومرف : همطاف 
25 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

. داب مالس  دنوادخ  ناگداتسرف  يا  امش  رب  تسوا و 
ات دومرف  تئارق  رهظ  عقوم  ات  حبص  زامن  زا  دعب  ار  فحصم  نآ  همطاف ، ترضح  سپ  دندرک ، جورع  نامسآ  يوس  هب  هتشرف  هس  نآ  سپس 

. دشابیم بجاو  ناگتشرف  ناربمایپ و  شوحو و  ناگدنرپ و  سنا و  نج و  زا  دنوادخ  تاقولخم  عیمج  رب  وا  زا  تعاطا  دناوخ و  رخآ  هب 
؟ داتفا هک  تسد  رد  و  دش ؟ هچ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نامز  زا  دعب  فحصم  نآ  موش  تیادف  - 

بحاص تسد  هب  ات  تسا  شلها  دزن  رد  وا  زا  دعب  دیسر و  نیـسح  ماما  سپـس  نسح و  ماما  هب  وا  زا  دعب  درپس و  نینمؤملا  ریما  هب  ار  نآ  - 
. دیسر دهاوخ  رمالا 

؟ تسا يریثک  میظع و  رایسب  ملع  نیا  - 
هچنآ همه  ینعی  . ) مدزن نآ  زا  شیب  فرح  کی  یتح  تسا و  باتک  نآ  لوا  قرو  ود  رد  مدرک  فیـصوت  تیارب  هچنآ  دـمحم  اـبا  يا  - 

«1 (. » تسا باتک  لک  زا  قرو  ود  رد  طقف  دش  رکذ 
نآ تاحفـص  دادـعت  هب  اـی  روکذـم  فحـصم  تیفیک  دروم  رد  تاـیاور  ناـیب  فـالتخا  هک  تسا  نیا  درک  هجوـت  نآ  هب  دـیاب  هچنآ  هتبلا 

نـشور مینک  هعلاطم  ار  لصف  نیا  رد  مالک  همه  عومجم  هکنیا  زا  دـعب  ناگدـنناوخ  رب  هک  يرگید  هوجو  ای  نآ و  فاصوا  اـی  ددرگیمرب 
. تشگ دهاوخ 

همه سباـی و  بطر و  یگرزب و  کـچوک و  رما  ره  رب  لمتـشم  همطاـف  فحـصم  هـک  تـسا  نـیا  روکذـم  تاـیاور  روـهظ  مّلـسم ، روـطهب 
دنوادخ تاقولخم 

26 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
اهیتشز و همه  زا  ترـضح  نآ  هک  اـجنآ  زا  و  دراد . ربرد  ار  ینامـسآ  ياـهباتک  ياـهشناد  همه  تسا و  هدـنیآ  لاـح و  هتـشذگ و  رد 

هدرک سمل  كرد و  ار  نآرق  یتوکلم  قیاقح  همه  اذـل  درک  میهاوخ  نایب  هعقاو  بازحا و  هروس  رد  هکنانچ  تسا  هزنم  كاپ و  اهيدـیلپ 
باتک تسا و  « 2  » ِنِیبُْملا ِباتِْکلا  َو  تسا  « 1  » ٍءْیَـش ِّلُِکل  ًاناْیِبت  هک  ظوفحم  حول  باتک و  رد  هک  ار  یقیاقح  َنوُرَّهَطُْملا  اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ال  تسا :

سپ « 4 . » تسا نآ  رد  یکشخ  رت و  ره  ایرد و  یکـشخ و  رد  هچره  و  « 3  » دشابیم نآ  رد  نیمز  نامسآ و  یناهنپ  رارـسا  همه  ینعی  نیبم 
همه نآرق  فراعم  اذـل  تسا  ینامـسآ  بتک  هیقب  نمیهم  نآرق  هکنیا  رب  هوـالع  تاـیآ  نیا  رب  دـنکیم  تلـالد  روکذـم  تیاور  نومـضم 

ياـهباتک قیاـقح  همه  دـنک  كرد  ار  نآرق  یتوـکلم  تـقیقح  هـک  یـسک  سپ  دریگیم ، رب  رد  ار  ینامـسآ  ياـهباتک  ریاـس  فراـعم 
. تسا هدرک  كرد  مه  ار  ینامسآ 

«5 .« » تسا همطاف  تیصو  نآ  رد  تشگ و  دهاوخ  رهاظ  همطاف  فحصم  : » دندومرف قداص  ماما  رگید  یتیاور  رد 
ار فراعم  مولع و  همه  هکلب  تسین  یملع  صاخ  هتـشر  کی  رد  همطاف  فحـصم  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  نینچ  تاـیاور  نیا  عومجم  زا 

یفیلکت ماکحا  یلوا  قیرط  هب  تمایق و  زور  ات  اهدادخر  ثداوح و  همه  دـننام  دناهتـشاد ، هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  همئا  هک  دریگیم  ربرد 
ربانب شدخ . شرا  لثم 

27 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
ترـضح نآ  تیـصو  هک  دوشیم  هدـیمهف  نینچ  ماما  هراشا  زا  دـشابیم و  نآ  رد  ارهز  همطاـف  يربک  هقیدـص  تیـصو  یتح  ریخا  تیاور 

دیدهت یعون  تشگ » دهاوخ  جراخ  رهاظ و  همطاف  فحصم  : » دیامرفیم هک  ماما  لوق  زا  تسا و  یساسح  مهم و  رایـسب  لئاسم  رب  لمتـشم 

تنس باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comتاماقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ زا  رتریطخ  رتمهم و  يرما  هک  تسا  یهلا  تماما  دروم  رد  ییاههیصوت  مهم  دنمشزرا و  تیـصو  نآ  لالخ  رد  اسبهچ  دوشیم . هدیمهف 
تلالد نیا  و  دشابیم . شکرابم  لسن  زا  همئا  تماما  هب  نتفرگ  دـهع  ارهز  همطاف  نوئـش  زا  یکی  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  درادـن و  دوجو 
تماما هب  ربمایپ  تیصو  ای  دنکیم و  تیصو  يدعب  ماما  هب  یلبق  ماما  هک  تسا  لیبق  نیمه  زا  و  راهطا . همئا  رب  ترضح  نآ  تیالو  رب  دراد 

. همئا ریاس  نینمؤملا و  ریما 
تسا ترـضح  نآ  رب  زبس )  ) رـضخا حول  لوزن  دروم  رد  یتیاور  دنکیم  تلالد  ترـضح  نآ  يامظع  ماقم  نیا  رب  هک  یلیلد  نیرتراکـشآ 

ماما هک  روطنامه   ) ارهز همطاف  ترـضح  هب  تبـسن  همئا  تیاـصو  هک  تسا  هنوگنیمه  زا  دراد و  رب  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  یماـسا  هک 
«( همطاف ثراو  ای  کیلع  مالـسلا   » هک تسا  هدـمآ  اضرلا  یـسوم  نبا  یلع  ماما  نیـسح و  ماما  ترایز  رد  تسا و  یلبق  ماـما  یـصو  يدـعب 

دننام تسا  یهلا  ریطخ  ماقم  ماما  هب  تیاصو  ماقم  تفگ  دـیاب  الامجا  نیموصعم . همئا  ترـضح و  نآ  نیب  یهلا  تثارو  رب  دـنکیم  تلالد 
هدش هدراذگ  وا  هدهع  رب  مدرم  هب  یسیع  توبن  هب  تراشب  تیلوئسم  دش و  اقلا  وا  هب  میرم  نب  یسیع  ینعی  ادخ  هملک  هک  نارمع  تنب  میرم 

. دوب
يربهر نییعت  رد  ار  ترـضح  نآ  هب  صتخم  شقن  عبتلاب  دراد و  یهلا  تماـما  بصنم  ندرک  نیعم  رد  یمهم  نأـش  یمطاـف  فحـصم  سپ 

تماعز رد  هک  مالسا 
28 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

هک دزاـسیم  نشور  همئا  رب  ار  ترـضح  نآ  تیجح  تمظع  اـههناشن  نیا  اـب  دـناسریم . تاـبثا  هب  دوشیم  هتـسجرب  نیموـصعم  همئا  هقح 
تما ياههمانرب  میـسرت  رد  ارهز  همطاف  میظع  تیلوئـسم  اجنیا  زا  درپس و  ارهز  همطاـف  هب  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  یتیـصو  زا  هتفرگ  تأـشن 
يارب دنوادخ  هک  دوب  يریسم  اب  تفلاخم  ارهز  همطاف  اب  اهنآ  تفلاخم  عقاو  رد  سپ  ددرگیم . حضاو  هدعاس  ینب  هفیقـس  ادتبا  زا  یمالـسا 

دشابیم و تماما  نییعت  رب  لمتشم  هک  یهلا  یتیصو  نمض  رد  دوب . هدرپس  همطاف  هب  دوب و  هدرک  میسرت  هدنیآ  مما  ماوقا و  همه  تما و  نیا 
مرکا ربمایپ  طسوت  هک  هدوب  یهلا  یحو  نآ  نمض  رد  تیصو  یمطاف و  فحـصم  هک  دزاسیم  نشور  ار  هتکن  نیا  دمآ  دهاوخ  هک  یتیاور 

. تسا هدش  اقلا  ارهز  همطاف  هب 
لزان وا  رب  هک  تسادخ  مالک  نکل  تسین و  نآرق  هک  دش  هتـشاذگ  ياج  هب  یفحـصم  همطاف  يارب  و  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

«1 «. » مالسلا هیلع  یلع  طخ  ادخ و  لوسر  يالما  هب  تشگ 
تسا هدوب  ارهز  همطاف  رب  شتافو - زا  دعب  ادخ - لوسر  صخش  يالما  هب  یمطاف  فحصم  زا  يرادقم  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  نومـضم 
هکنیا رگم  دوشیمن  لزان  ّیح  ماما  رب  دنوادخ  هیحان  زا  يدـیدج  ملع  چـیه  هک  تسا  قوف  تیاور  بلطم  نیا  دـیؤم  لیئربج ، هیحان  زا  هن 

. ددرگیم لزان  ّیح  مئاق  ماما  هب  ات  یلبق  ناماما  همه  رب  دـعب  نینمؤملا و  ریما  رب  سپـس  دوش و  لزان  ترخآ  هئـشن  رد  ادـخ  لوسر  رب  ادـتبا 
تیاور رد  نیموصعم . یندل  مولع  رد  ادخ  لوسر  ندوب  هطساو  رب  دنکیم  تلالد  هک  تسا  یتایاور  هلمج  زا  تیاور  نیا 

29 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
نیا تشونیم و  دومرفیم  الما  اقلا و  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  رب  ترخآ  هئـشن  رد  ربمایپ  هچنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  هدمآ  نینچمه 

هرابنیا رد  دـیدیم . مه  وا  دـیدیم  ربمایپ  هچره  و  یحو )  ) دینـشیم مه  وا  دینـشیم  ربمایپ  هچره  هک  تسا  نانمؤم  ریما  ماقم  نأش و  ریظن 
مونـشیم و نم  هچنآ  يونـشیم  یلع ) يا   ) وت  » دومرف مالـسا  ربمایپ  هک  تسا  تیاور  نیا  اهنآ  زا  یکی  تسا  هدش  لقن  ياهدـیدع  تایاور 

« یتسین یبن  وت  هک ) تسا  نیا  وت  نم و  نیب  قرف   ) طقف منیبیم  نم  هچنآ  ینیبیم 
اریز یتسه » یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  دـننامه  نم  هب  تبـسن  وت   » تسا تلزنم  ثیدـح  دافم  نامه  هک  هغالبلا  جـهن  هعـصاق  هبطخ  رخآ  رد 
دراد تلالد  ماقم  رد  كارتشا  نیا  رب  همیرک  تاـیآ  داـفم  دینـشیم . دـیدیم و  مه  نوراـه  دینـشیم  دـیدیم و  یـسوم  ترـضح  هچنآره 

رب دـنوادخ  بناج  زا  یحو  لوزن  رب  دـنکیم  تلالد  هک  یتایآ  دـننام  دینـشیم  نانمؤم  ریما  دـشیم  لزاـن  ارهز  همطاـف  رب  هچنآ  نیارباـنب 
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ار وا  یهلا  تیجح  ماقم  ترضح  نآ  رب  دنوادخ  یـسدق  مالک  لوزن  سپ  دوب  یهلا  تجح  نکل  دوبن و  یبن  میرم  هکنیا  اب  میرم  ترـضح 
. دزاسیم نشور 

. تسا راهطا  همئا  تماما  لیالد  زا  یکی  یمطاف  فحصم  نتشاد  رایتخا  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
ضبق ار  همطاف  فحـصم  هکنیا  رگم  درکن  تافو  رقاب ) ماما   ) رفعج وبا  : » دومرفیم قداص  ماـما  مدینـش  تفگ : هک  هدـش  لـقن  ریـصب  یبا  زا 

«1 «. » دومن
همئا هقح  تماما  لیلد  یملع و  عبانم  زا  یکی  یمطاف  فحصم  سپ 

30 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
دنوادخ و نیب  یملع  تطاسو  باب  زا  عقاو  رد  شموصعم  نادـنزرف  رب  ارهز  همطاف  تیجح  هک  ددرگیم  نشور  اجنیا  زا  دوریم . رامـشهب 

همئا مولع  ردـصم  هک  دـیجم  نآرق  هلیـسوب  ادـخ  لوسر  تیجح  دـننام  تسا  هدـش  رارقرب  یمطاف  فحـصم  هلیـسو  هب  هک  دـشابیم  ناـشیا 
. دشابیم

دوجو نیا  هکلب  دشابیمن  فحـصم  نآ  بوتکم  دوجو  زا  طقف  دننکیم  ذـخا  یمطاف  فحـصم  زا  راهطا  همئا  هک  یملع  نآ  تسا  ینتفگ 
ملاع ظاحل  هب  ترـضح  نآ  تطاسو  سپ  تسا ، هدـش  اقلا  ارهز  همطاف  رهطم  بلق  رب  هک  تسا  یقئاقح  نآ  زا  یلیزنت  دوجو  کی  بوتکم 

سپـس دش  قلخ  مرکا  ربمایپ  رون  ادتبا  هک  دشابیم  راهطا  همئا  راونا  تقلخ  شنیرفآ و  زاغآ  تایاور  بلطم  نیا  رب  دهاش  دـشابیم و  راونا 
رون نآ  زا  هّمئا  ریاس  راونا  اهنآ و  رون  زا  نینسح  رون  دعب  دش و  قتـشم  نانمؤم  ریما  ادخ و  لوسر  رون  زا  ارهز  همطاف  رون  نانمؤم و  ریما  رون 

عیفر و یماقم  نیا  هک  دـشابیم  راهطا  همئا  همه  یناسفن  تالامک  ینیوکت و  ضیف  هطـساو  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  سپ  دـیدرگ . قتـشم 
. دشابیم میظع  يّرس 

لج زع و  دنوادخ  ناملـس  يا  : » دومرف دنکفا  رظن  نم  هب  ات  ترـضح  مدیـسر  ادخ  لوسر  تمدـخ  يزور  هک  دـنکیم  لقن  یـسراف  ناملس 
: متفگ داد » رارق  بیقن  هدزاود  وا  يارب  هکنیا  رگم  دومرفن  ثوعبم  ار  یلوسر  ای  یبن و  چیه 

: دومرف لیجنا ؟) تاروت و   ) يدیمهف باتک  ود  زا  ار  بلطم  نیا  ادخ  لوسر  يا 
؟ یسانشیم تسا  هدرک  رایتخا  نم  زا  دعب  تماما  يارب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  ارم  هناگ  هدزاود  يابقن  ایآ  ناملس  يا 

. دنرتاناد شلوسر  ادخ و  متفگ :
ار ادخ  نم  دیرفآ و  شکاپ  رون  زا  ارم  دنوادخ  ناملس  يا  دومرف :
31 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

نم و رون  زا  درک و  ادـخ  تعاطا  مه  وا  و  دـناوخارف ، شیوخ  تعاطا  هب  ار  وا  سپ  درک  قلخ  نم  رون  زا  ار  یلع  دـنوادخ  مدرک و  تعاطا 
نسح و همطاف ، یلع و  نم و  رون  زا  درک و  ادخ  تعاطا  مه  وا  دناوخارف ، شیوخ  تعاطا  هب  ار  وا  سپ  دیرفآ  ار  همطاف  مالـسلا ، هیلع  یلع 

ءامـسا زا  مسا  جنپ  رب  ار  ام  لج  زع و  دنوادخ  سپ  دندرک  تعاطا  مه  اهنآ  دـناوخارف  شیوخ  تعاطا  هب  ار  ود  نآ  سپ  دـیرفآ  ار  نیـسح 
همطاف و نیا  تسا و  رطاف  دنوادخ  یلع و  نیا  تسا و  یلع  دنوادخ  دـمحم و  نم  تسا و  دومحم  دـنوادخ  سپ  درک  يراذـگمان  شدوخ 

. نیسح نیا  تسا و  نسحم  دنوادخ  نسح و  نیا  تسا و  ناسحا  دنوادخ 
نامـسآ تقلخ  زا  لبق  دندرک . شتعاطا  مه  اهنآ  دناوخ و  ارف  ار  اهنآ  سپ  دومرف  قلخ  ار  همئا  زا  رفن  هن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رون  زا  سپس 

میدینـشیم و ار  وا  نانخـس  میدرکیم و  وا  حـیبست  هک  میدوـب  يراوـنا  اـم  همه  رـشب  اـی  هتـشرف و  بآ ، اوـه ، هدرتـسگ و  نیمز  اـی  راوتـسا 
«1 «. » میدوب وا  رادربنامرف 

نأش ریطخ و  ماقم  نیا  دـش . باختنا  هدـیرفآ و  دـندش  هدـیزگرب  شنیرفآ و  ناـنمؤم  ریما  مرکا و  ربماـیپ  هک  هنوگناـمه  ارهز  همطاـف  سپ 
رون زا  نینـسح  رون  یلع و  رون  زا  همطاـف  رون  دـش  هتفرگ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  رون  زا  یلع  رون  هک  روطناـمه  و  دـشابیم . یمیظع 
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زا ضیف  يدعب  هکنیا  دنکیم و  اهنآ  تینارون  بتارم  رب  تلالد  هک  دش  ذخا  نیسح  ماما  رون  زا  نیسح  ماما  هناگهن  نادنزرف  راونا  همطاف و 
. تسا يدعب  ضیف  هطساو  یلبق  تسا و  هتفرگ  یلبق 

. تسه زین  اهنآ  رب  تجح  عبتلاب  دشابیم و  شموصعم  نادنزرف  ضیف  ینارون  هطساو  ارهز  همطاف  هک  تسور  نیمه  زا 
32 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

شترضح هک  تسا  نیا  تیاور  نآ  و  دنکیم ، دیکأت  ار  بلطم  نیا  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نبا  یلع  ماما  زا  یتیاور 
میرم هب  دیـشخب و  وا  هب  ار  میرم  سپ  منکیم  هیده  يرـسپ  دـنزرف  وت  هب  نم  هک : دومرف  یحو  نارمع  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  : » دومرف

نم و زا  مردپ  متسه و  مردپ  زا  نم  دنتقیقح و  کی  یسیع  میرم و  تسا و  یسیع  زا  میرم  تسا و  میرم  زا  یـسیع  سپ  دیـشخب  ار  یـسیع 
«1 «. » میتسه يدحاو  تقیقح  مردپ  نم و 

دیاب هچ  دنتفگیم - ادخ  حـیبست  ناهج  تقلخ  زا  لبق  لاس  نویلیم  ود  هک  همئا - تقیقح  دروم  رد  دـنتقیقح  کی  میرم  یـسیع و  رگا  سپ 
. تفگ

زین ناگتـشرف  میدرکیم و  دنوادخ  حیبست  ام  سپ  دیرفآ  ملاع  تقلخ  زا  رتولج  لاس ، نویلیم  ود  ار  ام  دنوادخ  : » هک دـش  تیاور  ناشیا  زا 
«2 «. » دنتفگیم حیبست  ام  هارمه  هب 

. دندحاو تقیقح  ياراد  همه  تسا و  ناشیا  زا  همطاف  همطاف و  زا  همئا  سپ 
رب ناشیا و  رب  ادـخ  مالـس  دورد و  تسا  راـهطا  همئا  تـالامک  ینیوکت و  ضیف  هطـساو  ترـضح  نآ  هک  اـم ، هدـیقع  رب  تسا  یناـهرب  نیا 

. ناهج ود  نانز  گرزب  ناشردام 

32 هجیتن … ص :

راـهطا همئا  دـنوادخ و  نیب  یملع  هطـساو  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  تسا و  همئا  مولع  رداـصم  زا  یکی  یمطاـف  فحـصم  . 1
. دشابیم

همطاف رهطم  كاپ و  رون  زا  تقلخ  يادتبا  رد  راهطا  همئا  سدقم  راونا  . 2
33 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

. دشابیم شموصعم  نادنزرف  رب  ترضح  نآ  تیجح  نیا ، همزال  تسا و  هدش  هتفرگ  ارهز 

33 یهلا … ص : يایبنا  همه  رب  ارهز  همطاف  ندوب  تجح 

هراشا

: مینکیم یسررب  تایاور ، نآرق و  هاگرگن  زا  ار  تلزنم  ماقم و  نیا 

33 نآرق … ص : فلا -

: درک هدافتسا  میرک  نآرق  زا  ناوتیم  هنوگود  هب  ار  روکذم  بلطم 
. دـنک كرد  تسا  ظوفحم  حول  رد  هک  ار  میرک  نآرق  یتوکلم  يوـلع  قیاـقح  دـناوتیم  اذـل  دـشابیم ، هرهطم  ترـضح  نآ  هکنیا  لوا :

هطاحا تسا  ینامسآ  ياهباتک  همه  « 1  » نمیهم هک  یباتک  رب  شملع  هکیـسک  دمآ ) دهاوخ  دـننکیم  تلالد  بلطم  نیا  رب  هک  یتایآ  )
. تسا لضفا  مه  اهباتک  نآ  باحصا  رب  سپ  دراد 
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: دیامرفیم  34 تایآ 31 - هرقب  هروس  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مود :
: دومرف تشاد و  هضرع  ناگتـشرف  هب  ار  اهنآ  دعب  تخومآ . مدآ  هب  یگمه  ار  تادوجوم ] يراذـگمان  شنیرفآ و  رارـسا  ملع   ] ملع سپـس  »

ياهداد میلعت  ام  هب  هچنآ  زج  يزیچ  ام  وت ! یهّزنم  دـندرک : ضرع  ناگتـشرف ) . ) دـیهد ربخ  نم  هب  ار  اـهنیا  یماـسا  دـییوگیم  تسار  رگا 
. یمیکح اناد و  وت  مینادیمن ؛

. نک هاگآ  تادوجوم  نیا  رارسا ) و   ) یماسا زا  ار  نانآ  مدآ ! يا  دومرف :
34 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

ار هچنآ  منادیم  زین  و  منادیم !؟ ار  نیمز  اهنامسآ و  بیغ  نم  هک  متفگن  امش  هب  ایآ  دومرف : دنوادخ ) ، ) درک هاگآ  ار  نانآ  هک  یماگنه 
: میتفگ ناگتشرف  هب  هک  ار  یماگنه  نک ) دای   ) و دیتشادیم . ناهنپ  ار  هچنآ  دینکیم و  راکشآ 

«. تشگ نارفاک  زا  دیزرو و  ربکت  دز و  زاب  رس  هک  سیلبا  زج  دندرک ؛ هدجس  یگمه  دینک ، عوضخ  هدجس و  مدآ  يارب 
: دیامرفیم هیآ 57  هط  هروس  رد  نینچمه 

ار تدوخ  اـی  يدـیزرو  ربکت  ینکن !؟ هدجـس  مدـیرفآ  دوخ  تسد  هب  نم  هچنآ  رب  هکنیا  زا  تشادزاـب  ار  وت  يزیچهچ  سیلبا  يا  دومرف  »
»!؟ یتشاد گرزب 

هراشا مسا  ریمض و  هکنیا  يارب  دناهدوب  اناد  لقاع و  هدنز و  یتادوجوم  ءامسا  نیا  هک  تسا  نیا  رگید  تایآ  نینچمه  هیآ و  ود  نیا  رهاظ 
تشگ و لئان  یهلا  تفالخ  فیرـش  ماقم  هب  رـشبلا  وبا  مدآ  هکنیا  تلع  ددرگیمرب . روعـش  يذ  هدـنز و  لقاع و  دوجوم  هب  تاـیآ  نیا  رد 

نآ ماقم  هجیتن  رد  دـشابیم و  تادوجوم  یهلا و  ءامـسا  نآ  دوجو  دـننک  هدجـس  عوشخ  عوضخ و  اب  وا  لباقم  ات  تشاداو  ار  هکئالم  همه 
. ناگتشرف همه  هب  دسر  هچ  تسا  لضفا  مدآ  زا  تادوجوم 

( مدآ زا  ریغ   ) ار تادوجوم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  نوچ  دـیامرفیم ، تراشا  نیلاع »  » مان اب  فیرـش  تادوجوم  نآ  هب  مه  هروس ص  رد 
رابکتسا سیلبا  دوجس  مدع  تلع  هک  ناگتشرف )  ) مدآ زا  نود  ام  تادوجوم  َنِیلاْعلا  َنِم  َْتنُک  ْمَأ  َتْرَبْکَتْسَأ  دیامرفیم : میسقت  هورگ  ود  هب 

هب مدآ  هک  دننکیم  هدجس  وا  هب  هن  دنیوا و  عیطم  هن  هک  مدآ  قوفام  تادوجوم  ای  دوشیم و 
35 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

. دیدرگ لئان  دنلب  ماقم  نادب  روعش  يذ  تادوجوم  نیا  تکرب 
هک تسا  نیا  دـیامرفیم  فیـصوت  اهنامـسآ  نیمز و  ناهن  رارـسا و  همه  هب  ملع  ار  تادوجوم  نآ  هب  مدآ  ملع  دـنوادخ ، هکنیا  ياضتقم 

اهنیا همه  ياضتقم  دوهشم و  ریغ  ینعی  بیغ  دنبیغ و  اهنامسآ  نیمز و  هب  تبسن  تادوجوم  نآ  اریز  دنتـسین ، ملع  نآ  هب  ياناد  ناگتـشرف 
هدـیرفآ مدآ  زا  لبق  هکئالم و  نامـسآ و  نیمز و  شنیرفآ  زا  لبق  هک  دنتـسه  يراونا  روعـش  يذ  لـقاع  هدـنز  تادوجوم  نآ  هک  تسا  نیا 

دشابن ایبنا  ریاس  مدآ و  رون  ینارون  تادوجوم  نآ  هکنآ  رگید  و  رباج » ای  کّیبن  رون  هّللا  قلخ  ام  لوأ  : » دیامرفیم مرکا  ربمایپ  دنشاب . هدش 
ءامسا نآ  نتسناد  هب  یجایتحا  یهلا  تفالخ  ماقم  رد  یهلا  ناربمایپ  ریاس  نینچمه  دوبن و  شدوخ  تاذ  هب  مدآ  ندرک  هاگآ  هب  زاین  هنرگ  و 

زا يدودعم  دارفا  هک  تسا  یماقم  یهلا  تفالخ  ماقم  هکنیا  رب  دننکیم  تلالد  میرک  نآرق  زا  يددـعتم  تایآ  هکنیا  رب  هوالع  دنتـشادن .
ار ماقم  نآ  يارب  تیلها  دناهتـشاد  هسدـقم  راونا  نآ  هب  تبـسن  هک  یتفرعم  تخانـش و  ظاحل  هب  تساهنآ  نیلوا  مدآ  دنـشاب و  ایبنا  هک  رـشب 

تراشا هتکن  نیا  رب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هدراو  تایاور  تایآ و  دوریم و  رامـش  هب  یهلا  تنـس  کی  نیا  عقاو  رد  دناهدرک و  ادیپ 
. دنراد

35 تایاور … ص : ب -

هب سپس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لسر  دیس  رون  دنوادخ  قولخم  نیلوا  هک  دنکیم  تلالد  دمآ - دهاوخ  هک  شنیرفآ - زاغآ  تایاور  لوا :
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تلالد تایاور  نیا  دنـشابیم . نیـسح  ماما  هناگهن  نادـنزرف  مالـسلا و  امهیلع  نینـسح  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  مالـسلا  هیلع  یلع  رون  بیترت 
مدقم ناربمایپ  ءایبنا و  همه  رب  موصعم  هدراهچ  رون  تقلخ  هک  دننکیم 

36 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
. دنشابیم تجح  ءایبنا  همه  رب  سدقم  راونا  نآ  عبتلاب  تسا و  هدوب 

وا تعاطا  نینچمه  دراد و  ار  یهلا  يایبنا  همه  رب  تیالو  ارهز  همطاف  هکنیا  رب  دننکیم  تلالد  هک  دنتسه  یتایاور  تایاور : زا  مود  هتسد 
وا زا  تعاـطا  : » دومرف نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـش و  لـقن  ریـصب  یبا  زا  هک  یتـیاور  تسا  هتـسد  نیا  زا  تسا . هدوب  بجاو  اـهنآ  همه  رب 

«1 «. » تسا بجاو  ناگتشرف  ایبنا و  همه  شوحو و  ناگدنرپ و  سنا و  نج و  زا  دنوادخ  تاقولخم  همه  رب  مالسلا ) اهیلع  ارهز  همطاف  )
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  : » دومرف ماما  هک  دش  لقن  دعسا  نب  ۀفیذح  زا  تسا ، یلاع  نآ  دنـس  هک  تاجردلا ، رئاصب  باتک  تیاور  رد  و 

ناشیا تیالو  تعاطا و  رب  ربمایپ  نآ  دش و  هضرع  وا  رب  متیب  لها  نم و  تیالو  هکنآ  رگم  دیدرگن  لماک  يربمایپ  چـیه  توبن  دومرف : هلآ 
«2 «. » تسا هدرک  رارقا 

زور اـت  وا  يارب  يوفک  چـیه  درکیمن  جاودزا  ارهز  همطاـف  اـب  ناـنمؤم  ریما  رگا  : » دـندومرف هک  هدـش  لـقن  نیموصعم  زا  هک  یتیاور  موس :
«3 «. » وا زا  دعب  مدآ و  زا  دشیمن  ادیپ  نیمز  رد  تمایق 

مالـسلا امهیلع  همطاـف  یلع و  هکنیا  رب  درک  لالدتـسا  تیاور  نیا  هب  ناوتیم  دـیوگیم  دراد و  هراـشا  بلطم  نیا  هب  مه  یـسلجم  همـالع 
. دنشابیم ادخ  لوسر  زا  ریغ  مزعلا  یلوا  ناربمایپ  همه  زا  فرشا 

. تسین اهنآ  همه  رکذ  لاجم  رصتخم  نیا  رد  هک  تسه  بابنیا  رد  مه  يرگید  تایاور  هتبلا 
37 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

مالسلا امهیلع  همطاف  زا  یلیثمت  میرم ، موس : ماقم 

هراشا

: دیامرفیم یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
«1 « ؛ َنِیِتناْقلا َنِم  َْتناک  َو  ِِهُبتُک  َو  اهِّبَر  ِتاِملَِکب  ْتَقَّدَص  َو  انِحوُر  ْنِم  ِهِیف  انْخَفَنَف  اهَجْرَف  ْتَنَصْحَأ  ِیتَّلا  َنارْمِع  َتَْنبا  َمَیْرَم  َو 

. میدیمد وا  رد  دوخ  حور  زا  ام  تشاد و  هگن  كاپ  ار  دوخ  ناماد  هک  نارمع  رتخد  میرم  هب  نینچمه  و 
: دیامرفیم هیآ  نیا  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

همطاـف اـنامه  دوـمرف  تسا و  هدز  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  رب  دـنوادخ  هک  تسا  یلثم  تشاد  كاـپ  ار  دوـخ  ناـماد  هـک  نارمع  تـنب  مـیرم  »
«2 «. » تسا هدرک  مارح  وا  لسن  هیرذ و  رب  ار  شتآ  دنوادخ  سپ  دوب  نمادكاپ 

دروم رد  هک  درک  شومارف  دیابن  ار  مهم  هتکن  کی  بلطم ، نایب  زا  لبق 
38 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

يارب دـنوادخ  هک  تسا  یلثم  دـش  رکذ  یهلا  ياـهتجح  ایـصوا و  ناربماـیپ و  اـیبنا و  ماـقم  رد  میرک  نآرق  رد  هـچنآ  تیبلـها  تـفرعم 
. دنراد تراشا  یلک  هدعاق  مهم و  بلطم  نیا  هب  تیبلها  تایاور  تسا و  هدز  شفیرش  تیبلها  مالسا و  ربمایپ  نوئش  تاماقم و 

ود نآ  نیب  يداـیز  هباـشت  دوشیم و  ماـمت  نآرق  تاـیآ  زا  یهوجو  هب  میرم  ارهز و  همطاـف  ياـهتلاح  نیب  یگنهآمه  یگنوگمه و  سپ 
. میباییم

38 مالسلا … ص : اهیلع  میرم  ترضح  تاماقم 

تنس باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comتاماقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

وا مه  دـیامنیم و  ناربمایپ  ایبنا و  ماقم  کیدزن  ار  وا  ماقم  هک  هدومرف  ناـیب  میرم  ترـضح  يارب  یلئاـضف  میرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
. دشابیم نیرخآلا  نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  هک  ارهز  همطاف  ترضح  تاماقم  هب  دسر  هچ  تسا ؛ هدوب  شدوخ  هرود  نانز  رورس 
وا انامه  هک  همطاف  دروم  رد  ادـخ  لوسر  هتفگ  دروم  رد  نک  هاگآ  هد و  ربخ  ارم  مدرک : ضرع  قداـص  ماـما  هب  دـیوگیم  رمع  نب  لـضفم 

نانز هدیس  میرم  : » دومرف ماما  تسا ؟ هدوب  شدوخ  هرود  نانز  هدیس  همطاف ) ترـضح   ) وا هک  تسا  نیا  دارم  ایآ  تسا ، نیملاع  نانز  هدیس 
«1 .« » دشابیم ناینیسپ  ناینیشیپ و  زا  نیملاع  نانز  هدیس  مالسلا  اهیلع  همطاف  نکل  دوب و  شدوخ  هرود 

تمایق زور  ات  اهنارود  همه  نیملاـع و  همه  « 2  » َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْـصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  همیرک : هیآ  دارم  نینچمه 
دارم هکلب  تسین 

39 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
یَلَع ْمُُکْتلَّضَف  یِّنَأ  َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا  تسا : هدش  لزان  لیئارـسا  ینب  دروم  رد  هچنآ  دننام  دـشابیم  شدوخ  نامز  ملاع 

«1 . » َنیَِملاْعلا
«2 . » َنیَِملاْعلا یَلَع  ْمُکَلَّضَف  َوُه  َو  ًاهلِإ  ْمُکیِْغبَأ  ِهَّللا  َْریَغ  َأ  َلاق  لیئارسا : ینب  هب  باطخ  یسوم  نابز  زا  همیرک  هیآ  نینچمه 

هک « 4  » َنیَِملاْعلا یَلَع  ٍْملِع  یلَع  ْمُهانْرَتْخا  ِدََقل  َو  زین : و  « 3 . » َنیَِملاْعلا یَلَع  ْمُهاْنلَّضَف  َو  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َو  یلاعت : دنوادخ  لوق  نینچمه 
، دشابیم ناشدوخ  نامز  ياهناسنا  رب  اهنآ  يرترب  دارم  هکلب  تسین  اهتما  همه  رب  لیئارسا  ینب  تلیضف  يرترب و  دارم  تایآ  نیا  همه  رد 

: دیامرفیم دنوادخ  رگید  ياج  رد  اریز 
. ًادیِهَش ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  َو  ِساَّنلا  یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو  نینچمه  و  « 5  » ِساَّنِلل ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک 

. تسا یمالسا  تما  زا  یضعب  روظنم  هتبلا  تسا و  لیئارسا  ینب  زا  لضفا  تما  نیا  هک  تسا  یمالسا  تما  هب  باطخ  هیآ  ود  نیا  « 6»
لیبق زا  اهتما  ملاوع  نامه  نیملاع  رب  میرم  یگدیزگرب  زا  روظنم  سپ 

40 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
. دناهدرک یگدنز  ملاع  برغ  قرش و  رد  وا  نامز  رد  هک  تسا  یبهاذم  للم و  ماوقا و 

اب دـشابیم و  زین  نیملاعلا  ءاسن  هدیـس  تاـماقم  اـنامه  میرم  ترـضح  ماـقم  هب  ینآرق  ياـهتراشا  هک  دـش  دـهاوخ  راکـشآ  ناـمیارب  اذـل 
. تسا تباث  زین  ترضح  نآ  يارب  یلوا  قیرط  هب  تسا  هدمآ  میرم  دروم  رد  هچنآ  تشذگ  هک  یتیولوا  زا  یشوپمشچ 

40 ناگتشرف … ص : اب  وا  يوگوتفگ  میرم و  لوا : تلیضف 

هراشا

یبن ریغ  رب  هک  تسا  یهلا  یحو  ياهتلاح  زا  یتلاح  دـش  نایب  ترـضح  نآ  رب  لیئربج  لوزن  تیفیک  یمطاف و  فحـصم  دروم  رد  هچنآ 
: دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  تسا ، هدیدرگ  تباث  لماک  نادرم  نانز و  زا  يدادعت  يارب  نآرق  عضوم  نیدنچ  رد  تسا و  هدش  لزان 

«1 « ؛ ًالوُسَر َلِسُْری  َْوأ  ٍباجِح  ِءارَو  ْنِم  َْوأ  ًایْحَو  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَشَِبل  َناک  ام  َو 
. دتسرفیم یلوسر  ای  باجح  تشپ  زا  ای  یحو  هار  زا  رگم  دیوگ  نخس  وا  اب  ادخ  هک  یناسنا  چیه  تسین  هتسیاش  و 

ار یحو  موس  لوا و  مسق  ود  ره  تشگ و  لزان  وا  رب  لیئربج  نوچ  تسا  یحو  ماسقا  نیرتالاب  زا  داتفا  قافتا  میرم  ترـضح  يارب  هچنآ  و 
: تسا هدش  رکذ  تیمها  بیترت  هب  هفیرش  هیآ  رد  هک  دوشیم  لماش 
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موس مود و  مسق  هب  تبسن  هک  ًایْحَو  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَشَِبل  َناک  ام  َو 
41 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

همیرک هیآ  میرم  يارب  یحو  هبترم  نیلوا  لوـصح  رب  دـهاش  تسا و  فرـشا  مظعا و  هتـشرف ) لوـسر  نداتـسرف  باـجح و  تـشپ  زا  یحو  )
: تسا نارمع  لآ  هروس 

«1 … « ؛ ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  ًاْرمَأ  یضَق  اذِإ  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  ُهَّللا  ِِکلذَک  َلاق  ٌرََشب  ِینْسَسْمَی  َْمل  َو  ٌَدلَو  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َْتلاق 
دنوادخ دومرف : تسا !؟ هتفرگن  سامت  نم  اب  یناسنا  هکیلاح  رد  دشاب  نم  يارب  يدـنزرف  تسا  نکمم  هنوگچ  اراگدرورپ ! تفگ : میرم ) )
دوجوم دوخبدوخ  زین  نآ  شاب » دوجوم  : » دـیوگیم نآ  هب  طقف  دراد  ررقم  ار  يزیچ  هک  یماـگنه  دـنیرفآیم  دـهاوخب  ار  هچره  هنوگنیا 

. دوشیم
بلطم نیا  نارمع  لآ  هروس  یلبق  تاـیآ  هب  هجوت  اـب  دـشابیم و  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  سفن  لاـق »  » رد هدـننکوگوتفگ  لـئاق و  هک 

: دوشیم نشور 
«2 « ؛ َنِیبَّرَقُْملا َنِم  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ًاهیِجَو  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  ُحیِسَْملا  ُهُمْسا  ُْهنِم  ٍۀَِملَِکب  ِكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُۀَِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ 

، حیـسم شمان  هک  دهدیم  تراشب  شدوخ  فرط  زا  ياهملک  هب  ار  وت  دنوادخ  میرم  يا  دنتفگ : ناگتـشرف  هک  ار  یماگنه  دیروآ ) دای  هب  )
. تسا نابرقم  زا  دوب و  دهاوخ  تیصخش  بحاص  رگید  ناهج  ناهج و  نیا  رد  هکیلاح  رد  تسا ، میرم  رسپ  یسیع 

. دشابیم یسیع  هب  شنداد  تراشب  و  میرم )  ) وا رب  ناگتشرف  لوزن  هب  هراشا  یلبق  تایآ  رد  هک 
42 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

لّثمت اریز  تسا ، هدش  مّهوت  هکنانچ  دشابیمن  لیئربج  هیحان  زا  هکنیا  تسا و  دنوادخ  بناج  زا  امیقتسم  لوق  باطخ و  هکنیا  رب  دهاش 
نیا بلطم  دهاش  تسا و  هدوب  هدنهدتراشب  هکئالم  لوزن  زا  دعب  ینامز  تدم  تسا  هدـمآ  میرم  هروس  رد  هک  ترـضح  نآ  يارب  لیئربج 

: ددرگیم رارکت  شبجعت  تریح و  میرم  هک  تسا 
َو اَّنِم  ًۀَـمْحَر  َو  ِساَّنِلل  ًۀَـیآ  ُهَلَعْجَِنل  َو  ٌنِّیَه  َّیَلَع  َوُه  ِکُّبَر  َلاق  ِِکلذَـک  َلاق  ایَِغب * َُكأ  َْمل  َو  ٌرََـشب  ِینْـسَسْمَی  َْمل  َو  ٌمالُغ  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  َْتلاـق 

«1 « ؛ ایِضْقَم ًاْرمَأ  َناک 
: تفگ ماهدوبن ! مه  ياهدولآ  نز  هتشادن و  سامت  نم  اب  یناسنا  نونکات  هکیلاح  رد  دشاب ؟ نم  يارب  يدنزرف  تسا  نکمم  هنوگچ  تفگ :
ام و يوس  زا  دـشاب  یتمحر  میهد و  رارق  ياهناشن  مدرم  يارب  ار  وا  تسا و  ناسآ  نم  رب  راک  نیا  هدومرف  تراـگدرورپ  تسا  نیمه  بلطم 

(. درادن وگوتفگ  ياج  و   ) هتفاینایاپ تسا  يرما  نیا 
باوج نامه  يروآدای  عقاو  رد  لیئربج  باوج  دشابیمن و  دنوادخ  هجوتم  میرم  باطخ  ّبر ) تلاق   ) یلبق هیآ  فالخرب  ریخا  هیآ  نیا  رد 

. تسا هکئالم  تراشب  هب  لصتم  هک  تسا  نارمع  لآ  هیآ 47  رد  دنوادخ 
تشپ زا  يوگوتفگ  هن  و  یحو ) موس  مسق   ) روآمایپ ناگتشرف  ندش  هطساو  نودب  دش  لصاح  میرم  يارب  هک  ییحو  دوشیم  نشور  سپ 
يارب تالاح  یـضعب  رد  مه  نآ  مزعلاولوا  يایبنا  ریغ  يارب  ابلاغ  هک  تسا  هدوب  یحو  ماسقا  نیرتـالاب  هکلب  مود ) مسق   ) تسا هدوب  باـجح 

تسا و هدشن  لصاح  یسک 
43 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

میرم يارب  یحو  دافم  هک  روطنامه  تسا . هدش  رکذ  نآرق  رد  هک  دشابیم  میرم  ترضح  يارب  گرزب  رایسب  تبقنم  تلیـضف و  کی  نیا 
حول هک  داتفا  قافتا  ارهز  همطاف  ترضح  يارب  بلطم  نیمه  ریظن  دشابیم  لیجنا  تعیرش  هب  شندش  هتخیگنارب  یسیع و  توبن  غالبا  انامه 

. دوب مادکره  تماما  هب  تیصو  همئا و  همه  یماسا  نآ  رد  هک  تشگ  لزان  ترضح  نآ  رب  رضخا )  ) زبس
. دندوبن ربمایپ  ای  یبن  مادکچیه  هکنیا  اب  دوب  نینچ  زین  ارهز  همطاف  درکیم  وگوتفگ  هکئالم  اب  ینعی  دوب ؛ هثدحم  میرم  هک  روطنامه 
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: دنکیم تیاور  مالّسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ماما  زا  قودص  خیش 
، نارمع تنب  میرم  يدانت  امک  اهیدانت  ءامـسلا  نم  طبهت  تناک  ۀکئالملا  ّنأل  ۀثدحم  ۀمطاف  تیّمـس  اّمنإ  لوقی : هّللا  دـبع  ابأ  تعمـس  : » لاق
، نیعکارلا عم  یعکرا  يدجـسا و  ّکبرل و  یتنقا  ۀـمطاف  ای  نیملاعلا  ءاسن  یلع  كافطـصا  كرّهط و  كافطـصا و  هّللا  ّنإ  ۀـمطاف  اـی  لوقتف 

: هلیل تاذ  مهل  تلاق  اهنوثدحی  مهثدحتف و 
ءاسن ةدیس  کلعج  لج  ّزع و  هّللا  ّنإ  اهملاع و  ءاسن  ةدیـس  تناک  میرم  ّنإ  اولاقف : نارمع ؟ تنب  میرم  نیملاعلا  ءاسن  یلع  ۀلـضفملا  تسیلأ 

«1 « ؛ نیرخآلا نیلّوألا و  ةدیس  اهملاع و  کملاع و 
رتخد میرم  هک  روطنامه  دندادیم  ادن  ار  وا  دنتـشگیم و  لزان  نامـسآ  زا  ناگتـشرف  اریز  دش ، هدیمان  هثدـحم  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  انامه 
يارب همطاف  يا  دیزگرب . ملاع  نانز  همه  رب  ار  وت  دیرفآ و  كاپ  دیزگرب و  ار  وت  دنوادخ  همطاف  يا  دنتفگیم : دندوب و  هداد  ادن  ار  نارمع 

رد وا . اب  مه  اهنآ  تفگیم و  نخس  اهنآ  اب  وا  سپ  يامن ، عوکر  ناگدننکعوکر  اب  امن و  هدجس  نک و  تونق  تراگدرورپ 
44 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

هرود نانز  رورس  میرم  انامه  دنتفگ : وا  هب  ناگتشرف  تسین ؟ نارمع  رتخد  میرم  ناهج  ود  نز  نیرتتلیضف  اب  ایآ  تفگ : اهنآ  هب  یبش  کی 
«. تسا هداد  رارق  ناگدنیآ  ناینیشیپ و  زا  نانز  رورس  وا و  هرود  تدوخ و  هرود  نانز  رورس  ار  وت  لج  ّزع و  دنوادخ  دوب و  شدوخ 

رگا هکلب  تسین  ایبنا  راصحنا  رد  ناگتشرف  اب  نخس  سپ  تفگیم  نخـس  هکئالم  اب  دش و  یحو  وا  هب  ربمایپ  هن  دوب و  یبن  هن  میرم  هکنیااب 
ار وا  ناگتـشرف  تفگیم و  نخـس  هکئالم  اب  میرم  هک  روطناـمه  دـتفایم ، قاـفتا  رما  نیا  دـشاب  زین  دـنوادخ  ياـهتجح  زا  صخـش  نآ 

: هلمج نآ  زا  دراد  ناگتشرف  اب  میرم  يوگوتفگ  رب  تلالد  دنچ  یتایآ  دندادیم و  تراشب 
َْتلاق ایِوَس * ًارََـشب  اَهل  َلَّثَمَتَف  انَحوُر  اْهَیلِإ  اْنلَـسْرَأَف  ًاباجِح  ْمِِهنوُد  ْنِم  ْتَذَخَّتاَف  اِیقْرَـش * ًاناکَم  اِهلْهَأ  ْنِم  ْتَذَبَْتنا  ِذِإ  َمَیْرَم  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 

ٌرََشب ِینْسَسْمَی  َْمل  َو  ٌمالُغ  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  َْتلاق  ایِکَز * ًامالُغ  َِکل  َبَهَِأل  ِکِّبَر  ُلوُسَر  اَنَأ  امَّنِإ  َلاق  ایِقَت * َْتنُک  ْنِإ  َْکنِم  ِنمْحَّرلِاب  ُذوُعَأ  یِّنِإ 
؛ ایِضْقَم ًاْرمَأ  َناک  َو  اَّنِم  ًۀَمْحَر  َو  ِساَّنِلل  ًۀَیآ  ُهَلَعْجَِنل  َو  ٌنِّیَه  َّیَلَع  َوُه  ِکُّبَر  َلاق  ِِکلذَک  َلاق  ایَِغب * َُكأ  َْمل  َو 

«1»
دوخ و نایم  تفرگ و  رارق  سدقملا ) تیب   ) یقرـش هیحان  رد  دش و  ادـج  شاهداوناخ  زا  هک  یماگنه  نآ  نک  دای  ار  میرم  باتک ، نیا  رد  و 
وا دـش  رهاظ  میرم  رب  صقن  بیعیب و  یناسنا  لکـش  رد  وا  میداتـسرف و  وا  يوس  هب  ار  دوخ  حور  ام  ماـگنه  نیا  رد  دـنکفا  یباـجح  ناـنآ 

هداتسرف نم  تفگ : يراکزیهرپ . رگا  مربیم  هانپ  نامحر  يادخ  هب  وت  ّرش  زا  نم  تفگ : دیسرت و ) )
45 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

نم اب  یناسنا  نونکات  هکیلاح  رد  دـشاب  يدـنزرف  نم  يارب  تسا  نکمم  هنوگچ  تفگ : مشخبب . وت  هب  ياهزیکاپ  رـسپ  ات  ماوت ، راـگدرورپ 
مدرم يارب  ار  وا  ات  تسا  ناسآ  نم  رب  راک  نیا  هدومرف  تراگدرورپ  تسا  نیمه  بلطم  تفگ : ماهدوبن . مه  ياهدولآ  نز  هتـشادن و  سامت 

. هتفای نایاپ  تسا  يرما  نیا  ام و  يوس  زا  دشاب  یتمحر  میهد و  رارق  ياهناشن 
رهاظ وا  رب  ناسنا  تروص  هب  لیئربج  هک  دزاسیم  نشور  ار  وا  یگدـیزگرب  هک  تسا  یهلا  کلم  میرم و  نیب  يوگوتفگ  ناـشن  هیآ  نیا 

، دیدرگ دـنوادخ  ياهتجح  زا  یکی  هک  دیـسر  یماقم  هب  میرم  هک  تسا  نیا  رگنایب  نیا  دـناسرب و  وا  هب  ار  دـنوادخ  تراشب  ات  ددرگیم 
ْدََقل َو  دـنداد : تراشب  وا  هب  هک  یماگنه  رد  تسا  میهاربا  ترـضح  رب  ناگتـشرف  ندـش  رهاـظ  لـّثمت و  ریظن  وا  رب  لـیئربج  لـّثمت  نیا  اریز 
هداد بوقعی  قاحسا و  توبن  تراشب  میهاربا  هب  هک  روطنامه  دشابیم . قایس  کی  هب  تراشب  ود  ره  و  « 1  » يرُْشْبلِاب َمیِهاْربِإ  اُنلُسُر  ْتَءاج 

تیمها تراشب  ود  ره  دندادیم و  ربخ  یمهم  رما  زا  تراشب  ود  ره  دش و  هداد  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  تلاسر  تّوبن و  تراشب  میرم  هب  دش ،
. دناسریم هدش  هداد  تراشب  وا  هب  هک  مه  ار  یسک 

یحو ود  ره  دنرادن و  يوهام  یتوافت  چیه  تسا و  سدقم  میرم  رب  لیئربج  لّثمت  دننام  ابلاغ  میهاربا  رب  ناگتـشرف  لّثمت  هکنیا  هب  هجوت  اب 
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ریغ زا   ) دـیزگرب درک و  ناشتیادـه  دـنوادخ  هک  دـهدیم  رارق  یناـسک  زا  اـیبنا  لاـبق  رد  ار  وا  هک  ار  میرم  تیلوئـسم  تـمظع  تـسا  یهلا 
توبن تلاسر و  لثم  یتایصوصخ  رد  رگم  تسا  ایبنا  تیجح  هب  کیدزن  هک  ار  میرم  یهلا  تیجح  ماقم  و  ناربمایپ )

46 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
. دزاسیم نشور 

َْمل َو  ٌَدلَو  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َْتلاق  دیدرگ : لیان  تسا ، دنوادخ  اب  میقتـسم  يوگوتفگ  رـشابم و  یحو  هک  یحو ، هبترم  نیرتالاب  هب  یتح 
ضراع میرم  ترضح  رب  هک  یهلا  یحو  سپ  « 1 . » ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  ًاْرمَأ  یضَق  اذِإ  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  ُهَّللا  ِِکلذَک  َلاق  ٌرََـشب  ِینْـسَسْمَی 
تاظحل یـضعب  رد  مه  نآ  ایبنا و  صوصخم  میقتـسم  رـشابم و  یهلا  یحو  اریز  دزاسیم ، راکـشآ  ار  ترـضح  نآ  تلزنم  ماقم و  دیدرگ 

وا رب  یمهم  قیاقح  دـنداد  تراشب  ییحی  دـلوت  هب  ار  وا  ناگتـشرف  هک  داتفا  قافتا  یبن  يایرکز  يارب  هچنآ  ریظن  دـشابیم  ساـسح  مهم و 
رد میرم  تیجح  ماقم  ایرکز و  توبن  ماقم  ینعی  تسا ؛ ود  نآ  ماـقم  یکیدزن  رب  لـیلد  میرم  اـیرکز و  نیب  تهباـشم  نیا  دـیدرگ و  نشور 

: تسا هدمآ  ایرکز  ترضح  دروم  رد  همیرک  هیآ 
َلاق َنیِِحلاَّصلا * َنِم  اِیبَن  َو  ًاروُصَح  َو  ًادِّیَس  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَِملَِکب  ًاقِّدَصُم  ییْحَِیب  َكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنَأ  ِبارْحِْملا  ِیف  یِّلَُـصی  ٌِمئاق  َوُه  َو  ُۀَِکئالَْملا  ُْهتَدانَف 

«2 « ؛ ُءاشَی ام  ُلَعْفَی  ُهَّللا  َِکلذَک  َلاق  ٌِرقاع  ِیتَأَْرما  َو  ُرَبِْکلا  َِینَغََلب  ْدَق  َو  ٌمالُغ  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر 
هملک هک  دهدیم  تراشب  ییحی  هب  ار  وت  ادخ  هک : دـندز  ادـص  ار  وا  ناگتـشرف  دوب  شیاین  لوغـشم  هداتـسیا  بارحم  رد  وا  هک  یماگنه  و 

: درک ضرع  تـسا . ناـحلاص  زا  يربماـیپ  راـنکرب و  شکرــس  ياـهسوه  زا  دوـب و  دـهاوخ  ربـهر  دـنکیم و  قیدـصت  ار  حیــسم )  ) ادـخ
تسا نکمم  هنوگچ  اراگدرورپ !

47 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
ماجنا دهاوخب  ار  يراک  ره  دنوادخ  هنوگنیدب  دومرف : تسا !؟ ازان  مرـسمه  هدمآ و  نم  غارـس  هب  يریپ  هکیلاح  رد  دشاب  نم  رب  يدـنزرف 

. دهدیم
هیآ رد  هک  روطنامه  تفرگ ؛ هجیتن  ار  میرم  تیّجح  ایرکز و  توبن  تلاح  نیب  ینطاب  يرهاظ و  هطبار  کی  ناوتیم  اهتلاح  تهباـشم  زا 

: دیامرفیم نایب  ار  شتدابع  يانثا  رد  ناگتشرف  اب  وا  يوگوتفگ  ایرکز و  هب  تراشب  یلبق 
ِبارْحِْملا ِیف  یِّلَُصی  ٌِمئاق  َوُه  َو  ُۀَِکئالَْملا  ُْهتَدانَف 

: دیامرفیم نایب  ار  دوب  هدیزگ  يرود  مدرم  زا  هکیلاح  رد  شتدابع  عقوم  رد  ناگتشرف  اب  وا  يوگوتفگ  میرم  هروس  رد  هک  روطنامه 
. ایِوَس ًارََشب  اَهل  َلَّثَمَتَف  انَحوُر  اْهَیلِإ  اْنلَسْرَأَف  ًاباجِح  ْمِِهنوُد  ْنِم  ْتَذَخَّتاَف  اِیقْرَش * ًاناکَم  اِهلْهَأ  ْنِم  ْتَذَبَْتنا  ِذِإ  َمَیْرَم  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 

«1»
: دیامرفیم ایرکز  نابز  زا  دنوادخ  هک  هطساو  نودب  میقتسم و  تروص  هب  یلاعت  دنوادخ  اب  ایرکز  ادخ  یبن  ملکت  نینچمه 

«2 . » ُءاشَی ام  ُلَعْفَی  ُهَّللا  َِکلذَک  َلاق  ٌِرقاع  ِیتَأَْرما  َو  ُرَبِْکلا  َِینَغََلب  ْدَق  َو  ٌمالُغ  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َلاق 
: دیامرفیم میرم  نابز  زا  دنوادخ  داتفا ، میرم  يارب  هک  تسا  یقافتا  ریظن  هیآ  نیا 

«3 . » ُءاشَی ام  ُُقلْخَی  ُهَّللا  ِِکلذَک  َلاق  ٌرََشب  ِینْسَسْمَی  َْمل  َو  ٌَدلَو  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َْتلاق 
48 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

يایرکز رـسمه  اریز  تسا ، نکمم  ریغ  اهنآ  هب  رـسپ  دنزرف  تراشب  هک  دنرادیم  هضرع  دنوادخ  هب  میرم ) ایرکز و   ) ود ره  هیآ  ود  نیا  رد 
مه وا  دزن  رد  يزیچ  نینچ  تسا و  هدرکن  جاودزا  زونه  زین  میرم  تسا و  هدوب  میقع  مه  یناوج  نینس  رد  هکیلاح  رد  تسا  لاسنهک  یبن 

. دسریم رظن  هب  لاحم 
تهباشم میرم  تلاح  ایرکز و  تلاح  نیب  لقادـح  هک  دـهدیم  ناشن  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  ُهَّللا  ِِکلذَـک  َلاق  اـهنآ : يود  ره  هب  دـنوادخ  باوج  و 

تنس باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comتاماقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشابیم هعقاو  تراشب و  ود  نیا  نیب  مات  یطابترا  هکنیا  هب  دسر  هچ  دراد  دوجو 
هک تسا  رارق  نیا  زا  ایرکز  هصق  ِهَّللا . َنِم  ٍۀَِملَِکب  ًاقِّدَصُم  ییْحَِیب  َكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنَأ  تسا : هدـمآ  میرم  هروس  رد  تراشب  ود  نیا  نیب  تهباشم 

دوش هدیشک  فارحنا  هب  شایهلا  توعد  ریسم  دشاب و  هتشادن  ياهتسیاش  نیشناج  وا  زا  دعب  دوب  كانفوخ  دوب و  هدیـسر  یلاسنهک  هب  يو 
ییحی و توعد  قیدصت  رد  شدـنزرف  میرم و  شقن  هک  تسا  اجنیا  رد  دنـسرب ، ناشموش  فادـها  هب  ات  دـندوب  وا  گرم  رظتنم  ياهدـع  و 

. ددرگیم نشور  دوهی  موش  ياههشقن  زا  ود  نآ  ظفح  ایرکز و  تلاسر  لیمکت 
طسوت تفالخ  بصغ  شموق و  بیذکت  زا  ییحی  تظفاحم  ایرکز و  تلاسر  قیدصت  عافد و  هاگیاج  رد  مالـسلا  اهیلع  میرم  عقاو  رد  سپ 

. دشابیم اهنآ 
یهلا تجح  هکنیا  هب  هجوت  اب  مه  ارهز  همطاف  دراد ؛ دوجو  میرم  ارهز و  همطاـف  نیب  ماـت  یتهابـش  مه  تهج  نیا  رد  هک  تفگ  میهاوخ  و 

لآ زا  تفالخ  بصغ  ددص  رد  هک  یناسک  مامت  ّتیدج  اب  دومرف و  تباث  دوب  هتفای  یّلجت  نینمؤملا  ریما  رد  هک  ار  ادخ  لوسر  تفالخ  دوب 
رد هک  روطنامه  دومرف . یهلا  تفالخ  تیالو و  زا  ار  اهعافد  نیرتشیب  دینادرگ و  حضتفم  ار  دندوب  تیبلا 

49 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
دندز زاب  رس  شتیالو  زا  دندیناسر و  تداهش  هب  ار  وا  هک  دیسر  اجنادب  ات  داتفا و  قافتا  ییحی  یهلا  تفالخ  ایرکز و  تثارو  هیضق 

49 ص : نارمع … : تنب  میرم  تیجح  تابثا 

: تسا هدرک  حیرصت  میرم  ّتیجح  هب  میرک  نآرق 
«1 « ؛ ًۀَیآ ُهَّمُأ  َو  َمَیْرَم  َْنبا  اَْنلَعَج  َو 

. میداد رارق  ياهناشن  تیآ و  ار  شردام  میرم و  دنزرف  ام  و 
ار اـنعم  نیمه  « 2  » مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  مه  یتـیاور  رد  میداد  رارق  تجح  ار  شرداـم  یـسیع و  اـم  ینعی  تسا  تّجح  ناـمه  هـیآ  و 

هکلب تسا  هداد  رارق  دوب  یهلا  گرزب  ربماـیپ  هک  شدـنزرف  تیجح  ضرع  رد  ار  میرم  تیجح  دـنوادخ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  و  دـیامرفیم .
اَْنلَعَج َو  دنوادخ  لوق  سپ  دشابیم . عیفر  تلزنم  گرزب و  تلیضف  کی  کش  نودب  نیا  تسا و  هدوب  یسیع  تیجح  زا  لبق  میرم  تیجح 
نادب دیاب  مه  نیملسم  هک  تسا  يدیاقع  هلمج  زا  نیا  دنتسه و  تیحیسم  نید  لوصا  زا  ود  ره  شردام  حیسم و  ینعی  ًۀَیآ  ُهَّمُأ  َو  َمَیْرَم  َْنبا 

، دشابیم بجاو  همه  رب  یهلا  ياهتجح  ناربمایپ و  ینامسآ و  ياهباتک  یهلا و  تایآ  یهلا و  تاملک  همه  هب  نامیا  اریز  دنشاب ، دقتعم 
ُقِّرَُفن ِِهلُـسُر ال  َو  ِِهُبتُک  َو  ِِهتَِکئالَم  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ٌّلُک  َنُونِمْؤُْملا  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  دیامرفیم : میرک  نآرق  رد  دنوادخ  اریز 

«3 . » ِِهلُسُر ْنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب 
50 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

تراشب وا  هب  دومن و  هطساو  نودب  يوگوتفگ  دنوادخ  اب  اریز  دوب ، یسیع  توبن  همدقم  هک  تسا  یهلا  گرزب  ياهتجح  زا  یکی  میرم 
: دراد تراشا  نادب  همیرک  هیآ  نیا  هک  دوب  لیئارسا  ینب  دزن  رد  تاملسم  زا  یکی  وا  تلیضف  ماقم و  مه  روطنامه  دش  هداد 

«1 « ؛ َمَیْرَم ُلُفْکَی  ْمُهُّیَأ  ْمُهَمْالقَأ  َنوُْقُلی  ْذِإ  ْمِْهیََدل  َْتنُک  ام  َو 
روضح دـنوش  رادهدـهع  ار  میرم  یتسرپرـس  مادـک  اـت  دـنتخادنایم  بآ  هب  یـشکهعرق ) يارب   ) ار دوـخ  ياـهملق  هک  ماـگنه  نآ  رد  وـت  و 

. یتشادن
: همیرک هیآ  نینچمه  و 

«2 « ؛ ًاقْزِر اهَْدنِع  َدَجَو  َبارْحِْملا  اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک  اَّیِرَکَز  اهَلَّفَک  َو  ًانَسَح  ًاتابَن  اهَتَْبنَأ  َو 
ياذـغ دـشیم  وا  بارحم  دراو  اـیرکز  ناـمز  ره  درپـس ، اـیرکز  هـب  ار  وا  تلاـفک  دــینایور و  ار  وا  دوـجو ) لاـهن   ) ياهتــسیاش زرط  هـب  و 
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. دیدیم وا  دزن  رد  یصوصخم 
تجح للع  زا  یکی  شتوبن  یـسیع و  دلوت  هزجعم  نتفریذـپ  دـنکیم ، دـیکأت  لیئارـسا  ینب  دزن  رد  میرم  ندوب  هنومن  وگلا و  رب  تایآ  نیا 
توبن تامدـقم  زا  یکی  جاودزا  نودـب  هزجعم و  هار  زا  یـسیع  لـمح  تیلوئـسم  لوبق  هب  دـنوادخ  رما  سپ  دوب . اـهنآ  دزن  رد  میرم  ندوـب 

یسیع و تثعب  غّلبم  نیلوا  سدقم  میرم  میباییمرد  هک  تساجنیا  زا  دوب و  ترضح  نآ  كرابم  تعیرش  یسیع و 
51 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

ات ردپ  دوجو  نودب  حیسم  یسیع  لمح  ياسرفتقاط  نیگنـس و  تیلوئـسم  لمحت  هب  درک  رما  ار  وا  دنوادخ  اریز  تسا ؛ تیحیـسم  تعیرش 
لفط هب  هراشا  دنکن و  یتبحص  چیه  اهنآ  اب  دورب و  لیئارسا  ینب  يوس  هب  هک  دومن  رما  ار  وا  نیا  زا  دعب  ددرگ و  وا  توبن  يارب  يزاسهنیمز 

نودـب دومن  دـیدج  نید  غیلبت  هب  عورـش  مالـسلا  اهیلع  میرم  دـنک و  ملکت  اهنآ  اب  تیلوفط  ناوا  رد  دـیآرد و  نخـس  هب  لفط  نآ  ات  دـیامن 
َو تسا : همیرک  هیآ  يانعم  نیا  دنـشاب و  هدراذگ  وا  هدهع  رب  ار  ریطخ  تیلوئـسم  یهلا و  رما  نیا  یـسیع  یتح  ای  یلوسر و  ای  یبن و  هکنآ 

. ًۀَیآ ُهَّمُأ  َو  َمَیْرَم  َْنبا  اَْنلَعَج 
زین ردپ  دوجو  نودب  یسیع  تدالو  یهلا  هزجعم  هک  اسبهچ  دوبن  وا  تلزنم  ماقم و  تشگ و  لزان  وا  رب  هچنآ  میرم و  تیجح  رگا  نیاربانب 

نیرتالاب نآ و  لاثما  هدرک و  جاودزا  یناهنپ  هکنیا  ای  هدرک  ادـیپ  هار  رد  ياهچب  وا  هک  هّللاب - ذایعلا  دوش - هتفگ  هکنیا  هب  تشگیم  لطاب 
«1 . » اِیبَص ِدْهَْملا  ِیف  َناک  ْنَم  ُمِّلَُکن  َْفیَک  اُولاق  ِْهَیلِإ  ْتَراشَأَف  دوشیم : هدافتسا  همیرک  هیآ  نیا  زا  ترضح  نآ  تیجح  هجو 

هب دناسریم  ار  میرم  دزن  رد  یهلا  هغلاب  تمکح  نیا  تسا و  رّـسیم  یلاعت  دنوادخ  رما  هب  اهنت  وربآ  نتخادنا  رطخ  هب  تدهاجم و  هنوگنیا 
دعب شتراهط و  تمـصع و  نتخادنا  رطخ  ضرعم  رد  شیوربآ و  ضرع و  هلیـسو  هب  رگم  دوبن  رودقم  ادـخ  نید  نتـشاد  اپرب  هک  ياهنوگ 

. ددرگیم توکس  هب  رما  دوخ  زا  ندرک  ههبش  عفر  ياج  هب  مه 
52 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

هّیما ینب  ندرک  اوسر  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  داتفا و  قافتا  ربمایپ  نادـناخ  يارب  البرک  هعجاف  زا  دـعب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ریظن  اـقیقد  نیا 
سلجم رد  يربک  بنیز  مشاه  ینب  هلیقع  روضح  اب  رگم  هّیما و  ینب  هیحان  زا  اهنآ  تراسا  يوبن و  نادـناخ  نداتفا  رطخ  اب  رگم  دوبن  نکمم 
. ناشراکهابت بزح  هّیما و  ینب  نالطب  ءادهشلا و  دیس  تیناّقح  نتخاس  نشور  يارب  ترضح  نآ  ياّرغ  ياههبطخ  دیزی و  دایز و  نبا 

رارکت زین  ارهز  همطاف  سدـقت  تمرح و  يارب  تخادـنا  رطخ  هب  ار  وا  سدـقت  تمرح و  داتفا و  قافتا  میرم  ترـضح  يارب  هچنآ  نیاربانب ،
ترـضح نآ  هناخ  هب  نامجاهم  تفرگ و  رارق  مجاهت  دروم  ترـضح  نآ  تسادـق  تمرح و  نانمؤم  ریما  تماما  زا  عاـفد  هار  رد  اریز  دـش ،
یتحاران تدش  زا  لوا  هفیلخ  هک  تساجنیمه  زا  درک و  حضتفم  ار  اهنآ  تخاس و  راکشآ  ار  هفیقس  باحـصا  ینورد  قافن  دندرب و  هلمح 

«1 . » دروآ نابز  هب  یکیکر  نانخس  هک  دش  روبجم  ادخ  لوسر  ربنم  يور  بضغ  و 
وا و ياسآهزجعم  لمح  عضو  هک  روطنامه  نآ . لیمکت  يوسیع و  تعیرـش  ناینب  يارب  دش  یببـس  تیجح  هبترم  هب  میرم  ياقترا  نیاربانب 
رد نیا  دوب و  شیوربآ  ضرع و  هلیسو  هب  داهج  انامه  هک  دوب  اهراک  نیرتهرطاخمرپ  نیرتلکشم و  زا  یکی  لیئارسا  ینب  يوس  هب  شندمآ 

غورد نیرتگرزب  ندینش  لمحت  نامز ، نانز  نیرتسدقم  يارب  اریز  تسا ، رتلکشم  مه  رتتخـس و  مه  ندش  هتـشک  زا  نادنمتریغ  دزن 
زا فوخ  ایح و  تدش  زا  میرم  هک  دیسر  اجنادب  راک  تسا و  لکشم  هتفاین  لماکت  ياهدع  زا  تمهت  و 

53 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
: دومن گرم  يوزرآ  ناگدننک  تمالم 

«1 « ؛ ایِْسنَم ًایْسَن  ُْتنُک  َو  اذه  َْلبَق  ُِّتم  ِینَْتَیل  ای  َْتلاق 
. مدشیم شومارف  یلک  هب  مدوب و  هدرم  نیا  زا  شیپ  شاک  يا  تفگ :

كاپ يدـب  زا  ار  وا  هک  تفاین  ار  یتسارفاب  دیـشر  ناسنا  شموق  ناـیم  رد  میرم )  ) وا اریز  : » دـیامرفیم دروم  نیا  رد  قداـص  ماـما  ترـضح 

تنس باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comتاماقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


«2 .« » دنک هزنم  درادب و 

54 هصالخ … ص :

یهلا تلاسر  رد  درف  هب  رـصحنم  شور  کـی  نیا  تسا و  میرم  درک  غیلبت  ار  یـسیع  ترـضح  توبن  تلاـسر و  هکیـسک  نیلوا  لوا : هتکن 
. دشاب نز  کی  نآ  لوا  لماح  هک  تسا 

ربمایپ نتفرگ  رارق  هطساو  نودب  میقتـسم و  تروص  هب  یهلا  رماوا  یحو و  تفایرد  دنکیم  تلالد  وا  نامیا  لامک  رب  هک  یبلطم  مود : هتکن 
. تسا یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نیب  وا و  نیب 

یحو هب  ناـمیا  میرم  دوش  ضرف  رگا  هک  تسا  نیا  هدـیزگرب ، كاـپ و  ینز  رب  یهلا  یحو  تیجح  رب  دـنکیم  تلـالد  هچنآ  موـس : هتکن 
وحم درکیم  تباـث  ار  یــسیع  تلاـسر  تیناـقح  هـک  یهلا  گرزب  هزجعم  نآ  قـیقحت  هـب  درکیمن  لاــثتما  ار  یهلا  رما  دروآیمن و  یهلا 

همیرک هیآ  رد  هک  روطنامه  دیدرگ  يوسیع  تعیرش  نید و  ياههناوتسا  زا  وا  هک  تساجنیا  زا  دیدرگیم ،
54 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

تایآ همه  هب  هک  تهجنیا  زا  تسا  داقتعالا  بجاو  مه  نیملسم  ام  دزن  رد  یتح  یهلا  تیآ  نیا  ًۀَیآ . ُهَّمُأ  َو  َمَیْرَم  َْنبا  اَْنلَعَج  َو  تسا : هدمآ 
يارب دنوادخ  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرهاط  هقیدص  ماقم  دننام  تشاد  داقتعا  دیاب  ناربمایپ  ینامـسآ و  ياهباتک  یهلا و  تاملک  و 
توعد ياههناوتسا  یلصا و  نابحاص  هلمج  زا  ار  وا  دنوادخ  و  هلهابم ) هیآ  رد   ) دومرف جاجتحا  ترضح  نآ  هب  نیلسرملا  دیس  توبن  تابثا 

. داد رارق  نیقداص  زا  يدمحم  توبن  یمالسا و  تعیرش  یهلا و  نید  غیلبت  رد  ار  ابع  لآ  نت  جنپ  داد و  رارق  مالسا  نید  هب 
همه دـیاب  هک  دنتـسه  یتـجح  ینعی  دـنایهلا ؛ تیآ  شرـسپ  وا و  اریز  تسا ، تیحیـسم  نید  لوـصا  زا  یکی  میرم  تیجح  هـک  روطناـمه 

تایآ رد  هک  مینیبیم  اذل  دشابیم . مالسلا  هیلع  یسیع  توبن  تلاسر و  مّمتم  عقاو  رد  سدقم  میرم  هب  داقتعا  دنشاب و  اهنآ  میلست  نیملسم 
هکلب دیامرفیمن  در  ار  یـسیع  میرم و  ندوب  تیحیـسم  نید  لصا  هناوتـسا و  ندوب و  تیآ  تیجح و  نیا  دنوادخ  میرک  نآرق  زا  يددـعتم 
هکلب دنکیمن ، هئطخت  راوگرزب  ود  نآ  هب  داقتعا  ببـس  هب  ار  نایحیـسم  دیامرفیم و  عنم  عدر و  دوخ  هب  تبـسن  ار  اهنآ  نداد  رارق  کیرش 

هک گرزب  ییاهناسنا  ار  نانآ  دراد و  ناشندوب  ناسنا  رب  دـیکأت  دـیامرفیم و  حـیبقت  ار  ناشندرمـش  ادـخ  ار و  اـهنآ  ییاـمنگرزب  ّولغ و 
: درامشیمرب دنایهلا  تجح  تیآ و 

«1 « ؛ ِهَّللا ِنُود  ْنِم  ِْنیَهلِإ  یِّمُأ  َو  ِینوُذِخَّتا  ِساَّنِلل  َْتُلق  َْتنَأ  َأ  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ  َو 
هک یتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ  دیوگیم : میرم  نب  یسیع  هب  دنوادخ  هک  هاگنآ  و 

55 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
!؟ دینک باختنا  ادخ ) زا  ریغ   ) دوبعم ود  ناونع  هب  ار  مردام  نم و 

: هیآ زین  و 
«1 « ؛ َماعَّطلا ِنالُکْأَی  اناک  ٌۀَقیِّدِص  ُهُّمُأ  َو  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیِسَْملا  اَم 

ود ره  دوب و  ییوگتسار  رایسب  نز  زین  شردام  دندوب ؛ يرگید  ناگداتـسرف  زین  يو  زا  شیپ  دوب ، ادخ )  ) هداتـسرف طقف  میرم  رـسپ  حیـسم 
. دندروخیم اذغ 

55 مالسلا … ص : اهیلع  میرم  باختنا  یگدامآ و  لحارم 

هراشا
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تعاطا و فقو  ار  شفیرـش  سفن  یتح  دومنیم و  ار  دوخ  شالت  یعـس و  تیاهن  دـنوادخ  تیاضر  بسک  رد  هراومه  میرم  هک  اجنآ  زا 
. دیشخب يرترب  نانز  همه  رب  دیزگرب و  ار  وا  دنوادخ  اذل  دوب  هدرک  وا  يوس  هب  عاطقنا  تدابع و 

یلاع جرادم  نادب  ات  دراذگ  رـستشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دشر  لحارم  میرم  داتفا و  قافتا  جـیردت  هب  میرم  باختنا  هک  تسا  حـضاو 
. دیسر

رارق ایرکز  ادخ  یبن  یتسرپرـس  تحت  ار  وا  دعب  دنایور و  هجو  نیرتهب  هب  ار  وا  دوجو  لاهن  سپـس  تفریذپ  ییوکین  هب  ار  وا  دنوادخ  ادـتبا 
فقو ار  دوخ  درک و  لمع  رذن  نیمه  قبط  مه  وا  دوخ  دـنک  ادـخ  هناخ  مداخ  ار  وا  هک  دوب  هدرک  رذـن  میرم  ردام  هکنیا  هب  هجوت  اب  داد و 
یناوج رتخد  هک  داتفایم  قافتا  مک  رایـسب  اریز  تسا ، سدقم  میرم  رد  تیلباق  روهظ  هلحرم  نیلوا  نیا  دومن و  دنوادخ  یگدـنب  تعاطا و 

دراذگب رانک  ار  ایند  ياهتذل  همه  دوش و  ایند  كرات 
56 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

یهلا تیلوئسم  قحتسم  ار  وا  هک  دوب  دنوادخ  یگدنب  هب  وا  قایتشا  قوش و  تافـص  نیمه  دشاب و  هدرک  لمع  شردام  رذن  هب  هکنیا  يارب 
. درک یگدیزگرب  افطصا و  تیجح و 

: دیامرفیم میسرت  نینچ  ار  میرم  لماکت  دشر و  لحارم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
یِّنِإ ِّبَر  َْتلاـق  اْهتَعـَـضَو  اَّمَلَف  ُمـِیلَْعلا * ُعـیِمَّسلا  َتـْنَأ  َکَّنِإ  یِّنِم  ْلَّبَقَتَف  ًارَّرَُحم  ِینَْطب  ِیف  اـم  َکـَل  ُتْرَذـَن  یِّنِإ  ِّبَر  َنارْمِع  ُتَأَْرما  َِتلاـق  ْذِإ 

اهَلَّبَقَتَف ِمیِجَّرلا * ِناْطیَّشلا  َنِم  اهَتَّیِّرُذ  َو  َِکب  اهُذیِعُأ  یِّنِإ  َو  َمَیْرَم  اُهْتیَّمَس  یِّنِإ  َو  یْثنُْألاَک  ُرَکَّذلا  َْسَیل  َو  ْتَعَضَو  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  یْثنُأ  اُهتْعَضَو 
َْتلاق اذه  َِکل  یَّنَأ  ُمَیْرَم  ای  َلاق  ًاقْزِر  اهَْدنِع  َدَـجَو  َبارْحِْملا  اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک  اَّیِرَکَز  اهَلَّفَک  َو  ًانَـسَح  ًاتابَن  اهَتَْبنَأ  َو  ٍنَسَح  ٍلُوبَِقب  اهُّبَر 

«1 « ؛ ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َوُه 
تمدـخ يارب  دازآ   ) رّرحم هک  مدرک  رذـن  وت  يارب  مراد  محر  رد  ار  هچنآ  ادـنوادخ  تفگ : نارمع  رـسمه  هک  یماگنه  دـیروآ ) داـی  هب  )

: تفگ دروآ  ایند  هب  ار  وا  هک  یماگنه  یلو  ییاناد . اونش و  وت  هک  ریذپب ، نم  زا  دشاب  وت ) هناخ 
میرم ار  وا  نم  تسین  رتـخد  دـننامه  رـسپ  و  دوب - رتملاـع  دوـب  هدروآ  اـیند  هب  وا  هچنآ  هب  دـنوادخ  و  مدروآ - رتـخد  ار  وا  نم  ادـنوادخ !

هتـسیاش ياهنوگ  هب  تفریذپ و  ییوکن  زرط  هب  ار  وا  دنوادخ  مهدیم . رارق  وت  هانپ  رد  هدش  هدـنار  ناطیـش  زا  ار  شنادـنزرف  وا و  مدـیمان و 
ار شدوجو ) لاهن  )

57 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
میرم يا  دیسرپ : وا  زا  دیدیم  اجنآ  رد  یصوصخم  ياذغ  دشیم  وا  بارحم  دراو  ایرکز  نامزره  درپس . ایرکز  هب  ار  وا  تلافک  دینایور و 

. دهدیم يزور  باسحیب  دهاوخب  سکره  هب  دنوادخ  تسادخ . يوس  زا  نیا  تفگ : ياهدروآ ؟ اجک  زا  ار  نیا 
. تشگ لصاح  جیردت  هب  یبن  يایرکز  یتسرپرـس  تحت  دنوادخ و  تیانع  اب  یهلا  تجح  لمح  يارب  میرم  تیبرت  یگدامآ و  ناسنیدـب ،

: دراد هلحرم  ود  مه  نیگنس  ياهتیلوئسم  لوبق  يارب  ارهز  همطاف  یگدامآ  لحارم  تفگ  دیاب  اج  نیمه  رد 
. یهلا هزجعم  تمارک و  نیا  یقلت  يارب  مرکا  ربمایپ  یگدامآ  لوا  هلحرم 

میرم حدـم  رد  دـنوادخ  هک  روطنامه  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  یتسرپرـس  تحت  ارهز  همطاـف  تیبرت  یگداـمآ و  مود  هلحرم 
میرم بقانم  زا  بتارم  هب  تبقنم  نیا  هک  داهن  ایـصوالا  ایبنالا و  دیـس  هدهع  هب  ارهز  همطاف  یتسرپرـس  تلافک و  اَّیِرَکَز  اهَلَّفَک  َو  دیامرفیم :

. تسا رتگرزب  رتالاب و 
تراشب وا  هب  ناگتـشرف  درک  زارحا  ار  یگدـیزگرب  ماقم  تیلباق  درک و  یط  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  لامک  بتارم  میرم  هک  ماگنه  نیا  رد 

: دنداد ءافطصا 
«1 « ؛ َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُۀَِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  َو 
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. تسا هدیشخب  يرترب  ناهج  نانز  مامت  رب  هتخاس و  كاپ  هدیزگرب و  ار  وت  دنوادخ  میرم  يا  دنتفگ  ناگتشرف  هک  یماگنه  دیروآ ) دای  هب  )
58 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

: لبق هیآ  دنچ  رب  تسا  فطع  هفیرش  هیآ  نیا  هک 
«1 « ؛ َنیَِملاْعلا یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ 

. دیزگرب نایناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دنوادخ 
. دشابیم میهاربا  لآ  حون و  مدآ و  دننام  یناربمایپ  يافطصا  باختنا و  ضرع  رد  میرم  يافطصا  باختنا و  ینعی 

58 تّیجح … ص : یناسکی  لیلد  تمعن ، یناسکی 

ینازرا اهنآ  رب  ادخ  هک  ییاهتمعن  رد  یـسیع  ترـضح  دـنوادخ  گرزب  ربمایپ  اب  میرم  هک  تسا  نیا  سدـقم  میرم  لیاضف  زا  رگید  یکی 
خنـس رد  میرم  یـسیع و  نیب  ینعی  دنکیم ؛ شریظنمک  تمارک  عیفر و  ماقم  دـنوادخ و  هب  وا  برق  رب  تلالد  نیا  تسا و  ناسکی  تشاد 

. دراد دوجو  یناسکی  تیهام 
: دیامرفیم میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

َُکتْمَّلَع ْذِإ  َو  اًلْهَک  َو  ِدْهَْملا  ِیف  َساَّنلا  ُمِّلَُکت  ِسُدُْقلا  ِحوُِرب  َُکتْدَّیَأ  ْذِإ  َِکتَِدلاو  یلَع  َو  َْکیَلَع  ِیتَمِْعن  ْرُکْذا  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ 
َصَْربَْألا َو  َهَمْکَْألا  ُئِْرُبت  َو  ِینْذِِإب  ًاْریَط  ُنوُکَتَف  اهِیف  ُخـُْفنَتَف  ِینْذِِإب  ِْریَّطلا  ِۀَْـئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ُُقلَْخت  ْذِإ  َو  َلیِْجنِْإلا  َو  َةارْوَّتلا  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباـتِْکلا 

ْنِإ ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاقَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُهَْتئِج  ْذِإ  َْکنَع  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ُْتفَفَک  ْذِإ  َو  ِینْذِِإب  یتْوَْملا  ُجِرُْخت  ْذِإ  َو  ِینْذِِإب 
59 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

«1 « ؛ ٌنِیبُم ٌرْحِس  اَّلِإ  اذه 
حور  » اب ار  وت  هک  ینامز  مدیـشخب  تردام  وت و  هب  هک  ار  یتمعن  نک  دای  تفگ : میرم  نب  یـسیع  هب  دـنوادخ  هک  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب  )

ار لیجنا  تاروت و  تمکح  باتک و  هک  یماگنه  یتفگیم و  نخـس  مدرم  اب  یگرزب  ماگنه  هب  هراوهاگ و  رد  هک  مدرک ، تیوقت  سدـقلا »
دشیم و ياهدنرپ  نم  نامرف  هب  يدیمدیم و  نآ  رد  یتخاس و  هدـنرپ  تروص  هب  يزیچ  لگ  زا  نم  نامرف  هب  هک  یماگنه  متخومآ و  وت  هب 

ینب هک  یماگنه  يدرکیم و  هدـنز  نم  ناـمرف  هب  ار  ناـگدرم  يدادیم و  افـش  نم  ناـمرف  هب  ار  یـسیپ  يراـمیب  هب  ـالتبم  دازرداـم و  روک 
اهنیا دنتفگ  اهنآ  نارفاک  زا  یعمج  یلو  يدروآ  اهنآ  يارب  نشور  لیالد  هک  عقوم  نآ  رد  متشادزاب و  وت  هب  ندناسر  بیسآ  زا  ار  لیئارـسا 

. تسین راکشآ  رحس  زج 
َتْمَْعنَأ ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  نامیلس : نخس  دننام  تسا  یهلا  يایلوا  زا  ناگدیزگرب  صوصخم  هک  تسا  یهلا  یتمعن  نیا 

نادـب میرم  هروس  رد  دروآیم  گرزب  يایبنا  ضرع  رد  ار  میرم  دـنوادخ  هک  یعقوم  هک  تسا  یتمعن  نامه  نیا  و  « 2  » َّيَِدلاو یلَع  َو  َّیَلَع 
َمَیْرَم ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  ای  اَّیِرَکَز و  ُهَْدبَع  َکِّبَر  ِتَمْحَر  ُرْکِذ  دراد : تراشا 

قاحـسا و يروآدای  سپـس  اِیبَن  ًاقیِّدِـص  َناک  ُهَّنِإ  َمیِهاْربِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  نآ  زا  دـعب  تسا و  یـسیع  ییحی و  رکذ  زا  دـعب  هیآ  نیا  هک 
ِباتِْکلا ِیف  ْرُکْذا  َو  دعب  دیامرفیم و  بوقعی 

60 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
َو ای  اِیبَن و  ًالوُسَر  َناک  َو  ِدْعَْولا  َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْـسِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  دیامرفیم : سپـس  اِیبَن  ًالوُسَر  َناک  َو  ًاصَلُْخم  َناک  ُهَّنِإ  یـسُوم 

تسا هدرک  اطعا  شدوخ  يایلوا  ربمایپ و  هب  هک  ار  ییاهزیچ  دنوادخ  تایآ  نیا  همه  رد  هک  اِیبَن  ًاقیِّدِص  َناک  ُهَّنِإ  َسیِرْدِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا 
اهنآ همه  هب  درک و  هبه  ار  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا  هب  ار و  یـسیع  میرم  هب  ای  دیـشخب و  ار  ییحی  ایرکز ، هب  ـالثم  دـیامرفیم ؛ يروآداـی 

. دیشخب ار  یبن  نوراه  شردارب  یسوم  هب  دومرف و  تیانع  نیتسار  ینابز  نانآ  همه  هب  تشاد و  ینازرا  ار  شدوخ  تمحر 
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: دیامرفیم تیاهن  رد  دنوادخ  سپس 
اذِإ اْنیَبَتْجا  َو  اْنیَدَـه  ْنَّمِم  َو  َلِیئارْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  َو  ٍحُون  َعَم  اـْنلَمَح  ْنَّمِم  َو  َمَدآ  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ 

«1 « ؛ ایُِکب َو  ًادَّجُس  اوُّرَخ  ِنمْحَّرلا  ُتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت 
زا میدرک و  راوس  یتشک ) رب   ) حون اب  هک  یناسک  زا  مدآ و  نادنزرف  زا  دوب  هداد  رارق  ناشتمعن  لومـشم  دـنوادخ  هک  دـندوب  یناربمایپ  اهنآ 

هدناوخ نانآ  رب  نامحر  دنوادخ  تایآ  یتقو  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  میدیزگرب  میدرک  تیاده  هک  یناسک  زا  بوقعی و  میهاربا و  نامدود 
. دندوب نایرگ  دندرکیم و  هدجس  هکیلاح  رد  دنداتفایم  كاخ  هب  دشیم 

تمعن لابق  رد  ار  تیادـه  یگدـیزگرب و  تمعن  دـیامرفیم و  نایب  یهلا  گرزب  يایبنا  راـنک  رد  میرک  نآرق  ار  سدـقم  میرم  هکنیا  سپ 
. دنشابیم دنوادخ  بناج  زا  یندل  ییاهتمعن  ود  ره  هک  تسا  تهجنیا  زا  دهدیم  رارق  تلاسر  توبن و 

61 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
: دیامرفیم دنوادخ  هک  اجنآ  دوشیم  هدیمهف  دیجم  نآرق  تایآ  دوخ  زا  تمعن  ود  نیا  تهباشم 

«1 « ؛ َِکتَِدلاو یلَع  َو  َْکیَلَع  ِیتَمِْعن  ْرُکْذا  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ 
. مداد ینازرا  تردام  وت و  رب  هک  ارم  تمعن  نک  دای  دومرف  میرم  نبا  یسیع  هب  دنوادخ  هک  یعقوم 

نیا رب  لیلد  تسا  هدش  رکذ  وا  تمعن  رد  کیرـش  مه  شردام  هکلب  تسا  هدـشن  رکذ  یـسیع  يارب  طقف  تمعن  همیرک  هیآ  رد  هکنیا  سپ 
رد سدقم  میرم  هک  دنکیم  اضتقا  یهلا  نانتما  تسا و  هدرک  لضفت  هتـشاد و  ینازرا  ود  نآ  رب  ار  یکرتشم  ياهتمعن  دـنوادخ  هک  تسا 

ندرک هدنز  جالعال و  نارامیب  يافـش  ای  هدنز و  يدوجوم  هب  همـسجم  لیدبت  تازجعم  دننام  تسا  هدش  رکذ  نآ  زا  دـعب  هک  يدراوم  همه 
. دشابیم یسیع  کیرش  هدرم 

61 سدقم … ص : میرم  تیجح  هب  داقتعا 

فینح نید  تایـصوصخ  زا  ترـضح  نآ  تاماقم  سدقم و  میرم  ندوب  یهلا  تجح  هب  داقتعا  هک  میاهدرک  دـیکأت  دوخ  ياج  رد  زین  البق 
يراکزیهرپ و دـنوادخ و  تعاـطا  هطـساو  هب  یلاـع  بتارم  هب  وا  لـماکت  دـشر و  ناـکما  نز و  ماـقم  مالـسا  نید  رد  اـساسا  تسا . مالـسا 

تـسین لئاق  نز  يارب  یلامک  دشر و  تیلباق  چیه  هک  دشاب  ياهدنبیرف  راعـش  افرـص  هک  برغ  ندمت  دننام  هن  تسا  هدش  دـیکأت  ینمادـکاپ 
، نمادکاپ نز  یلاعت  يارب  هتسیاش  ییاهوگلا  هک  مالسا  فالخرب 
62 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

. دنکیم هئارا  نایناهج  هب  ارهز  همطاف  سدقم و  میرم  دننام 
یناوهـش ياههدافتـسا  تهج  الاک  کی  ّدح  ات  ار  نز  رگید  فرط  زا  دنکیم و  نز  قوقح  زا  يرادفرط  ياعدا  فرطکی  زا  برغ  ندـمت 

. دهدیم لزنت 
یهلا تیجح  ماقم  تیحیسم و  تناید  رد  گرزب  يوناب  نآ  گرزب  تیلوئسم  تمظع و  تخانش  سدقم و  میرم  ماقم  هب  داقتعا  اجک و  نیا 

. اجک وا 
هاگیاج و رد  رگا  نز  درپسیم . یـشومارف  هب  دـشاب ، تما  تیبرت  هک  ار ، وا  یعقاو  تلاسر  نز  قوقح  هبلاطم  يرادـفرط و  ياعدا  اـب  برغ 

ماقم هطـساو  هب  میرم  هکنانچ  دـنکیم ، ادـیپ  ار  لطاب  زا  قح  صیخـشت  تیادـه و  ییاـناوت  یتح  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دوخ  یعقاو  رظنم 
رد ار  شیوخ  تقایل  تیاهن  ارهز  همطاف  ترـضح  نیملاـعلا  ءاـسنلا  ةدیـس  هکروطناـمه  درک و  تیادـه  ار  لیئارـسا  ینب  شایهلا  تیجح 

ياههمانرب زا  کیچیه  رد  اهوگلا  نیا  دیناسر . روهظ  هصنم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  تافو  زا  دعب  يداقتعا  تافارحنا  صیخشت 
نز يرهاظ ، ياهيدازآ  نداد  اب  دنداد و  رارق  شیوخ  بعل  وهل و  يارب  ياهلیسو  ار  وا  طقف  نانآ  اریز  دوشیمن ، تفای  نز  قوقح  نایعدم 
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. دندومن رود  شایهلا  تلاسر  زا  ار 

62 یحیسم … ص : طارفا  یمالسا و  لادتعا 

تفر شیپ  اجنادب  ات  تفرگشیپ و  ار  طارفا  بناج  حیسم  شدنزرف  میرم و  ماقم  صیخـشت  رد  قح  ریـسم  زا  فارحنا  ببـس  هب  تیحیـسم 
کیرش ار  شردام  حیسم و  و  « 1  » داد رارق  هناگهس  نایادخ  نیموس  ار  دنوادخ  هک 

63 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
عشاخ عضاخ و  ناگدنب  هک  ار  ود  نآ  تیهولا  ادتبا  رد  درک و  هجلاعم  ار  تیحیسم  يداقتعا  لکشم  نیا  مالسا  نیبم  نید  تفرگ . دنوادخ 

. دومن دیکأت  یبوبر  ماقم  ربارب  رد  ار  حیسم  تیدوبع  عوضخ و  درک و  لطاب  دندوب  دنوادخ 
: دیامرفیم میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

ْنِم َنیِِملاَّظِلل  ام  َو  ُراَّنلا  ُهاوْأَـم  َو  َۀَّنَْجلا  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَّرَح  ْدَـقَف  ِهَّللاـِب  ْكِرُْـشی  ْنَم  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  َو  یِّبَر  َهَّللا  اوُدـُبْعا  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  اـی  ُحیِـسَْملا  َلاـق  َو 
«1 « ؛ ٍراْصنَأ

دهد رارق  ادخ  يارب  یکیرش  سکره  اریز  دینک ، شتسرپ  تسامـش  نم و  راگدرورپ  هک  ار  هناگی  دنوادخ  لیئارـسا  ینب  يا  تفگ : حیـسم 
. دنرادن يروای  رای و  ناراکمتس  تسا و  خزود  وا  هاگیاج  تسا و  هدرک  مارح  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ 

ملظ كرـش و  ار  نآ  زا  ریغ  ددرگیم و  یفرعم  دحا  دحاو  دـنوادخ  زا  تعاطا  تیدوبع و  هب  توعد  یـسیع  تیرومأم  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 
تیجح ماقم  هب  هک  دندوب  ییاهناسنا  ود ، نآ  هک  دنکیم  دیکأت  هراشا و  شردام  حیسم و  ندوب  ناسنا  هب  سپس  دنادیم  شتآ  بجوتـسم 
هراـشا میرم  تیجح  یـسیع و  تلاـسر  ماـقم  هب  رگید  ياهیآ  رد  ود و  نآ  تداـبع  تعاـطا و  ببـس  هب  رگم  دوبن  نیا  دـندش و  لـئان  یهلا 

: دیامرفیم
یَّنَأ ْرُْظنا  َُّمث  ِتاـیْآلا  ُمَُهل  ُنِّیَبـُن  َْفیَک  ْرُْظنا  َماـعَّطلا  ِنـالُکْأَی  اـناک  ٌۀَـقیِّدِص  ُهُّمُأ  َو  ُلُـسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیِـسَْملا  اَـم 

«2 « ؛ َنوُکَفُْؤی
64 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

ود ره  دوب  ییوگتسار  رایـسب  نز  زین  شردام  دندوب  يرگید  ناگداتـسرف  زین  يو  زا  شیپ  دوب ، ادخ )  ) هداتـسرف طقف  میرم  دـنزرف  حیـسم 
. دنوشیم هدنادرگزاب  قح  زا  هنوگچ  رگنب  سپس  میزاسیم  راکشآ  اهنآ  يارب  ار  اههناشن  هنوگچ  رگنب  دندروخیم ، اذغ 

لصاح دنوادخ  یگدنب  تیدوبع و  هار  زا  هک  دنکیم  ناشتیجح  هب  هراشا  دعب  دیامنیم  دیکأت  ائادتبا  راوگرزب  ود  نآ  ندوب  رشب  هب  مالـسا 
هب مکح  تّدش  تحارـص و  هب  میرک  نآرق  تهج  نیمه  هب  تشادنرب  شگرزب  غورد  زا  تسد  تیحیـسم  اهدـیکأت  نیا  همه  اب  دوب و  هدـش 

: دومن دنتشادنپیم  ادخ  ار  حیسم  هک  یناسک  رفک 
«1 « ؛ َمَیْرَم ُْنبا  ُحیِسَْملا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََقل 

. دندش رفاک  نیقی  هب  تسا  میرم  دنزرف  حیسم  نامه  دنوادخ  دنتفگ  هک  اهنآ 
رد درک  رکذ  نایادـخ  نیمّوس  ار  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـناسر  ییاج  هب  ار  راک  درکن و  افتکا  مه  ّدـح  نیا  هب  یتح  هدـش  فیرحت  تیحیـسم 

: دراد داقتعا  نیا  ندوب  زیمآرفک  هب  هراشا  رگید  تایآ 
«2 « ؛ ٌدِحاو ٌهلِإ  اَّلِإ  ٍهلِإ  ْنِم  ام  َو  ٍۀَثالَث  ُِثلاث  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََقل 

. تسین هناگی  دوبعم  زج  يدوبعم  دندش ؛ رفاک  نیقی  هب  تسادخ  هس  زا  یکی  دنوادخ  دنتفگ  هک  اهنآ 
تیحیسم يداقتعا  فارحنا  نتخاس  راکشآ  اجنیا  رد  میرک  نآرق  شور 
65 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
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مـالعا اـهنآ  یهارمگ  ّوـلغ و  رد  ار  یلطاـب  رکفت  نینچ  هشیر  ماـمت  تحارـصاب  تسا و  اـهنآ ) بلج  يارب   ) یفطاـع هظحـالم  چـیه  نودـب 
: دیامرفیم ءاسن  هروس  رد  الثم  درادیم ؛

َو َمَیْرَم  یلِإ  اهاْقلَأ  ُُهتَِملَک  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  ُحیِـسَْملا  اَمَّنِإ  َّقَْحلا  اَّلِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  ـال  َو  ْمُِکنیِد  ِیف  اُوْلغَت  ـال  ِباـتِْکلا  َلـْهَأ  اـی 
ِیف ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ٌَدلَو  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ُهَناْحبُـس  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  ُهَّللا  اَمَّنِإ  ْمَُکل  ًاْریَخ  اوُهَْتنا  ٌۀـَثالَث  اُولوُقَت  َو ال  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  ُْهنِم  ٌحُور 

«1 « ؛ اًلیِکَو ِهَّللِاب  یفَک  َو  ِضْرَْألا 
تسادخ و هداتـسرف  میرم  نب  یـسیع  حیـسم  دـییوگن ، قح  زا  ریغ  ادـخ  هرابرد  دـینکن و  يورهدایز ) و   ) ّولغ دوخ  نید  رد  باتک ! لها  يا 
دـیروایب و نامیا  وا  ناربمایپ  ادـخ و  هب  نیاربانب  دوب . وا  فرط  زا  هتـسیاش )  ) یحور دومن و  اقلا  میرم  هب  ار  وا  هک  تسوا  قولخم ) و   ) هملک
هک تسا  هزنم  وا  تسا  هناگی  دوبعم  اهنت  ادخ ، تسا  رتهب  امـش  يارب  هک  دینک  يراددوخ  نخـس ) نیا  زا   ) تسا هناگهس  دنوادخ )  ) دییوگن

. تسا یفاک  دنوادخ  اهنآ  یتسرپرس  ریبدت و  يارب  تسا و  نیمز  رد  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسوا  نآ  زا  هکلب ) ( ؛ دشاب هتشاد  يدنزرف 
طیرفت و ببـس  هب  ار  دوهی  مه  هنوگنامه  درادیم  رذـحرب  شرداـم  یـسیع و  دروم  رد  ّولغ  طارفا و  زا  ار  تیحیـسم  هک  روطناـمه  نآرق 

ناشنتـسناد ادخ  مزلتـسم  اهنآ  تیجح  هن  هک  تسا  نیا  نآرق  هنایم  هار  دیامرفیم ، شنزرـس  راوگرزب  ود  نآ  هب  تبـسن  توادع  ینمـشد و 
اهنآ ندوب  رشب  هن  تسا و 

66 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
رد اذل  دـیامنیم ، راکـشآ  یهلا  يایبنا  ناربمایپ و  زا  يرایـسب  دروم  رد  میرک  نآرق  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسا . ناشتّیجح  مدـع  مزلتـسم 

«1 . » ََّیلِإ یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  دیامرفیم : مالسا  مرکا  ّیبن  هب  میلعت  ماقم 
: دیامرفیم میهاربا  نابز  هب  نآرق  رد  ار ، یحو  لوزن  ناربمایپ  ندوب  ناسنا  هن  دنکیم و  یفن  ار  یسک  ندوب  ناسنا  یهلا  یحو  لوزن  هن  سپ 

«2 . » ایِوَس ًاطارِص  َكِدْهَأ  ِینِْعبَّتاَف  َِکتْأَی  َْمل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  ِینَءاج  ْدَق  یِّنِإ  َِتبَأ  ای 
نامگ دنتفرگیم و  ار  ریـصقت  طیرفت و  بناج  ناراوگرزب  نآ  دروم  رد  ای  اهنآ  موق  هک  تسا  نینچ  ناتـساد  مه  یهلا  يایبنا  هیقب  دروم  رد 

ار ّولغ  طارفا و  بناج  ای  درادن و  يراگزاس  بیغ  اب  طابترا  يربمایپ و  اب  رهاظ ) بسح  هب   ) ندوب یلومعم  مدآ  ندوب و  ناسنا  هک  دندربیم 
نینچ ریزع  دروم  رد  لیئارـسا  ینب  دوهی و  هکنانچمه  دراد  تافانم  ندوب  ناسنا  اب  ندوب  یهلا  تجح  هک  دـندرکیم  ناـمگ  دـنتفرگیم و 

هک دندوب  ییاهناسنا  اهنآ  هک  تسا  بلطم  نیا  لوبق  تسا و  یطیرفت  یطارفا و  داقتعا  ود  ره  یفن  لادـتعا  قح و  هار  اما  دـندرکیم ، رکف 
اب ینمـشد  توادع و  هک  روطنامه  مالـسا  دنکیمن . یفن  ار  يرگید  مادکچیه  دناهدوب و  زین  بیغ  اب  طابترا  ياراد  مه  ادخ و  تجح  مه 

دروم رد  هن  هک  تسا  نیا  یهلا  ياهتجح  لاـبق  رد  سکره  هفیظو  سپ  دـنکیم  ّدر  مه  ار  يورهداـیز  ّولغ و  دریذـپیمن  ار  یهلا  ياـیلوا 
ترایز رد  هکنانچ  دـیامن . کش  یهاتوک و  اهنآ  قح  رد  هن  دـیامن و  توادـع  ینمـشد و  اهنآ  هراـبرد  هن  دـنک و  يورهداـیز  ّولغ و  اـهنآ 

: تسا هدمآ  هریبک  هعماج 
67 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

؛ قهاز مکّقح  یف  رّصقملا  قحال و  مکل  مزاللا  قرام و  مکنع  بغارلاف  »
«. تسا دوبان  امش  قح  رد  رّصقم  هدیسر و  امش  هب  امش  مزالم  هدیهج و  نید  زا  امش  زا  نادرگور 

. دراگنایم لطاب  ار  هریاد  نیا  زا  جورخ  دنکیم و  هراشا  وا  تلاسر  هب  دناسانشیم  ار  حیسم  يرشب  تیهام  هکنآ  زا  دعب  میرک  نآرق 
. تشاد ینازرا  اهنآ  يود  ره  هب  دنوادخ  هک  دوب  یتامعن  رد  میرم  شردام  حیسم و  كارتشا  هب  عجار  اجنیا  ات 

: تسا هدمآ  همیرک  هیآ  رد  دنکرتشم  تیجح  رد  ود  ره  هکنیا  دروم  رد  اما 
«1 . » تسا هدومرف  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روطنامه  تسا  تجح  يانعم  هب  تیآ  هک  ًۀَیآ  ُهَّمُأ  َو  َمَیْرَم  َْنبا  اَْنلَعَج  َو 

67 همطاف … ص : میرم و  ماقم  نیب  تهابش 
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ارهز همطاف  ترـضح  ماقم  تنـس ، لها  هعیـش و  نیب  یعطق  تیولوا  اب  هک  تسا  نآ  باتک ، نیا  رد  میرم  ترـضح  ماـقم  رکذ  زا  اـم  هزیگنا 
نآرق هک  ار ، ییالاو  تاـماقم  نینچ  دوب ، شدوخ  ناـمز  ناـنز  هدیـس  هک  سدـقم ، میرم  یتقو  هک  تروص  نیدـب  ددرگ ؛ راکـشآ  ناـمیارب 
نـشور اهنارود  همه  رد  نانز  رورـس  هدیـس و  ارهز  همطاـف  ماـقم  یگبترمدـنلب  تعفر و  دـشاب ، هدرک  زارحا  دـهدیم ، یهاوگ  نادـب  میرک 

ییاهزیچ زا  رتگرزب  رتالاب و  رایـسب  هک  تسا  هدـش  تباث  رهطا  يارهز  ترـضح  يارب  یتاماقم  میرک  نآرق  رد  هکنیا  رب  هوـالع  ددرگیم ؛
نایب و هب  یجایتحا  اذل  تسا ، هدمآ  سدقم  میرم  دروم  رد  هک  تسا 

68 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
بناج زا  یتعدب  دراد و  دوجو  نیقیرف  تایاور  رد  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  درادن و  دوجو  سدقم  میرم  هب  تبسن  ارهز  همطاف  تیولوا  تابثا 

. تسین ارهز  همطاف  دروم  رد  هیماما  هعیش 
رد دشابیم  تیحیسم )  ) ینامسآ نایدا  زا  یکی  رد  وا  تیجح  تسا  هتشگ  حیرصت  نآ  هب  میرک  نآرق  رد  هک  سدقم  میرم  لیاضف  زا  یکی 

نیا دـشابیم و  نآ  ياضعا  زا  رگید  یکی  مه  متاخ  ربمایپ  هک  دوشیم  هدرمـش  یتیب  لـها  هرمز  رد  میرک  نآرق  رد  ارهز  همطاـف  هکیلاـح 
: دیامرفیم یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دشابیم ، تیب  لها  ّصتخم  هک  تسا  یهلا  ماقم  کی 

«1 « ؛ ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ 
. دزاس كاپ  ار  امش  الماک  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخیم  طقف  دنوادخ 

. دنراد رظن  قافتا  نیسح ) نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و   ) تیب لها  دروم  رد  هیآ  نیا  لوزن  رب  نیملسم  همه 
ادخ لوسر  تفگ : مالـسا  ربمایپ  تاجوز  زا  یکی  هملـس  ما  هک  دنکیم  لقن  هیودرم  نبا  یناربط و  متاح و  یبا  نبا  زیرج و  نبا  زا  یطویس 

: دومرف ادـخ  لوسر  دـمآ ، ناـشیا  دزن  ارهز  همطاـف  هک  دوب  هدـیمرآ  رتـسب  رد  تشاد  نت  رب  يربـیخ  ءاـسک  هکیلاـح  رد  شدوخ  هناـخ  رد 
لوانت اذـغ  هکیلاح  رد  دـناوخارف و  ار  ناشیا  همه  همطاف  ناوخب ، اـجنیا  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  و  ناـنمؤم ) ریما   ) ترـسمه

ِْتیَْبلا َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  هیآ  دندرکیم 
69 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

زا ار  شتـسد  سپـس  دیناشوپ  اهنآ  همه  رـسيور  تفرگ و  ار  شـسابل  هشوگ  ادخ  لوسر  سپ  دش ، لزان  ادخ  لوسر  رب  ًاریِهْطَت  ْمُکَرِّهَُطی  َو 
: دومرف دومن و  هراشا  نامسآ  هب  دومن و  جراخ  ءاسک )  ) ابع

ار اعد  نیا  هبترم  هس  يامرفب .» ناشرهاط  كاپ و  امن و  رود  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  همه  سپ  دنتـسه  نم  ّصاوخ  نم و  تیب  لها  نانیا  ادنوادخ  »
امـش تیب  لها  مه  نم  ینعی   ) متـسه امـش  اب  مه  نم  ایآ  ادـخ  لوسر  يا  متفگ : مدرک و  لخاد  ار  مرـس  دـیوگیم  هملـس  ما  دومرف . رارکت 

«1 . » دهد تریخ  دنوادخ  دومرف : ادخ  لوسر  متسه )
. تسا هدش  تیاور  رتاوت  هب  قیرط  اههد  زا  دناهدرک و  نایب  ریهطت  هیآ  لوزن  نأش  رد  ّتنس  لها  ار  تیاور  نیا 

هدـمآ ناهرب  ریـسفت  رد  هچنآ  لاجم  نیا  رد  ام  هک  دـناهدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  ثیدـح  نایوار  زا  يدایز  هدـع  هیماما  هعیـش  دزن  رد  هتبلا 
. مییامنیم افتکا  نادب  باختنا و  ار  تسا 

َو َهَّللا  اوُعیِطَأ  هیآ  دروم  رد  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  ماما  زا  ریـصب  یبا  هک  تسا  هدـمآ  روکذـم  ریـسفت  رد 
هدـش لزان  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  بلاـط و  یبا  نب  ّیلع  دروم  رد  دومرف : مدرک  لاؤس  ماـما  زا  ْمُْکنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ 

هب دومرف : تسا . هدماین  لج  ّزع و  دنوادخ  باتک  رد  مالسلا  مهیلع  شتیب  لها  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  یمـسا  دنیوگیم  مدرم  متفگ : تسا .
ادـخ لوسر  هک  یعقوم  ات  تعکر  راهچ  اـی  تسا و  تعکر  هس  دومرفن  ناشیدـب  دـنوادخ  اـما  دـش  لزاـن  زاـمن  ادـخ  لوسر  رب  وگب  ناـشیا 

ریسفت ار  هلئسم  نیا  مدرم  يارب  شدوخ 
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70 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
تخادرپ دیاب  مهرد  کی  مهرد  لهچ  ره  زا  هک  دوب  هدماین  نآرق  رد  اما  دـش ، لزان  ادـخ  لوسر  رب  تاکز  وگب ] ناشیا  هب   ] دومرف و نایب  و 

راب تفه  هک  دشن  هتفگ  ناشیدب  اما  دش  لزان  جح  هیآ )  ) دومرف و نایب  ریـسفت و  مدرم  يارب  ار  نآ  ادـخ  لوسر  صخـش  هک  یعقوم  ات  درک 
قح رد  دـش  لزان  مه  ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  هیآ  درک . ناـیب  ار  نآ  هک  دوب  ادـخ  لوسر  صخـش  دـینک و  فاوط 

يالوم مه  یلع  میوا  يالوم  نم  سکره  : » دومرف یلع  دروم  رد  ادخ  لوسر  هک  دوب  تهج  نیمههب  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و 
ود نیا  نیب  هک  ماهدرک  تساوخرد  لـج  ّزع و  دـنوادخ  زا  نم  هک  متیب  لـها  ادـخ و  باـتک  هب  منکیم  تیـصو  ار  امـش  دومرف : و  تسوا .»

ناشیا هب  دومرف : ادـخ  لوسر  دومرف و  تباجا  ارم  تساوخرد  مه  دـنوادخ  دـیامن و  هضرع  نم  رب  ضوح  رد  ار  ود  ره  ات  دـنکفین  ییادـج 
چیه لخاد  دننکیمن و  جراخ  یتیادـه  رد  چـیه  زا  ار  امـش  تیب ) لها  : ) دومرف دـنرتهاگآ و  امـش  زا  اهنآ  هک  دـیزوماین  يزیچ  تیب ) لها  )

نادناخ نالف  اسبهچ  دنتسه  یناسک  هچ  تیب  لها  زا  دارم  هک  درکیمن  مولعم  دنامیم و  تکاس  ادخ  لوسر  رگا  سپ  دنیامنیمن ، یتلالض 
ُدیُِری امَّنِإ  دومرف : شربمایپ  قیدصت  تهج  هب  شباتک  رد  لج  زع و  دنوادخ  نکیل  میتسه و  تیب  لها  ام  هک  دندرکیم  اعدا  نادناخ  نالف  و 
ییابع ریز  رد  دندیسر  ادخ  لوسر  تمدخ  همطاف  نیـسح و  نسح و  یلع و  سپ  ًاریِهْطَت  ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا 

ما دنتـسه .» نم  هداوناخ  لها و  نانیا  دراد و  ياهداوناخ  لها و  يربماـیپ  ره  ایادـخ  : » دومرف ادـخ  لوسر  سپـس  دوب  هملـس  ّما  لزنم  رد  هک 
«. دنتسه نم  هداوناخ  لها و  نانیا  اما  داهد  تریخ  ادخ  : » دومرف ربمایپ  متسین ؟ امش  لها  زا  نم  ایآ  تفگ : هملس 

71 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
ار وا  هک  وا  هب  ادـخ  لوسر  شرافـس  يدایز  تهج  هب  تسا » لضفا  یلوا و  مدرم  همه  زا  یلع  : » دومرف تافو  ادـخ  لوسر  هک  مه  یماـگنه 
وا نادـنزرف  تشذـگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نارود  هک  یتـقو  سپ  درک ) یفرعم  مدرم  هب  ار  وا  و   ) تفرگ ار  شتـسد  دومرف و  دـنلب  مدرم  ناـیم 
زا رگید  سکچیه  هن  و  لضفلا ) وبا  ترضح   ) یلع نب  سابع  ای  و  هیفنح ) نبا   ) یلع نب  دمحم  الثم  هک  دننک  نینچ  دنتـساوخن  دنتـسناوتن و 
ام تعاطا  هب  رما  دنوادخ  ردـپ ، يا  زین  وت  قح  رد  هدومرف  لزان  هیآ  ام  قح  رد  دـنوادخ  دـنتفگیم  نیـسح  نسح و  هک  یعقوم  ار  شدالوا 

ریما لـئاضف  رد  لـخاد  ار  دوخ  نینـسح  زا  ریغ  مالـسلا  هیلع  یلع  نادـنزرف  زا  مادـکچیه  ینعی   ) دومرف وت  تعاـطا  هب  رما  هکناـنچ  هدومرف 
«1 (. » دنتسنادیمن نانمؤم 

هک دـنایهلا  تجح  اهنآ  همه  دـنکرتشم و  تیجح  تهج  زا  ءاـسک  لـها  هک  تسا  نیا  درک  كرد  ینـالوط  تیاور  نیا  زا  ناوتیم  هچنآ 
یلع و ادـخ و  لوسر  هب  دـناهدرک  رـصحنم  ار  ریهطت  هیآ  لومـشم  صاخـشا  نیقیرف  تایاور  تسا و  هتـشگ  لزان  اهنآ  دروم  رد  ریهطت  هیآ 

هیآ ام  قح  رد  دـنوادخ  دـنتفگ  نیـسح  نسح و  هک  یعقوم  : » دـیامرفیم قداص  ماما  ورنیمه  زا  مالـسلا . مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف و 
ار اهيدیلپ  ام  زا  دنوادخ  دومرف … و  وت  تعاطا  هب  رما  هکنانچ  هدومرف  ام  تعاطا  هب  رما  دـنوادخ  و  ردـپ ، يا  زین  وت  قح  رد  دومرف  لزان 
ار اهنآ  ندوب  تجح  هک  تسا  یتیـصوصخ  اهنآ  زا  يدیلپ  سجر و  ندینادرگ  رود  ینعی  دنادرگ » رود  وت  زا  هک  روطنامه  دـینادرگ  رود 
مه ارهز  همطاف  دـندومنیم  کّسمت  ریهطت  هیآ  هب  ناـشندوب  تّجح  تاـبثا  يارب  مالـسلا  اـمهیلع  نینـسح  هک  روطناـمه  دـنکیم و  تباـث 

. دشابیم ریهطت  هیآ  زا  عزتنم  شتیجح 
72 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

َّنِإ ُمَیْرَم  ای  ُۀَِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  َو  دیدرگ : تباث  ترضح  نآ  ریهطت  افطصا و  هب  میرم  ترـضح  تیّجح  هک  هنوگنامه  هکنآ  مالک  هصالخ 
اریز ددرگیم ، تباث  ارهز  همطاف  ترضح  ریهطت  ءافطـصا و  یلوا  قیرط  هب  « 1  » َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْـصا  َهَّللا 

نانمؤم و ریما  مرکا و  ربمایپ  هارمه  ار  وا  هک  ددرگیم  تباث  ياهیآ  هلیـسو  هب  اهیتشز  اهيدیلپ و  همه  زا  شریهطت  ءافطـصا و  ارهز  همطاف 
. تسین ياههبش  کش و  چیه  اهنآ  تیّجح  رد  هک  دنکیم  رکذ  مالسلا  مهیلع  نینسح 

نونکم و باتک  ّسم  ناـمه  هک  تسا  هدـمآ  مه  يرگید  تفـص  یمالـسا ، تما  نیب  رد  نارّهطم  ناـکاپ و  يارب  تیّجح  فصو  رب  هوـالع 
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: تسا هدمآ  هعقاو  هکرابم  هروس  رد  دشابیم  نورّهطم  صوصخم  زاب  مه  تفص  نیا  تسا . نآ  تقیقح  هب  یبایتسد 
ِّبَر ْنِم  ٌلـیِْزنَت  َنوُرَّهَطُْملا * اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ـال  ٍنُونْکَم * ٍباـتِک  ِیف  ٌمیِرَک * ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  ٌمیِظَع * َنوُمَْلعَت  َْول  ٌمَسََقل  ُهَّنِإ  َو  ِموُجُّنلا * ِِعقاوَِمب  ُمِْسقُأ  ـالَف 

«2 « ؛ َنُوبِّذَُکت ْمُکَّنَأ  ْمُکَقْزِر  َنُولَعَْجت  َو  َنُونِهْدُم * ُْمْتنَأ  ِثیِدَْحلا  اَذِهبَف  َأ  َنیَِملاْعلا *
تسا و یظوفحم  باتک  رد  هک  تسا  یمیرک  نآرق  نآ  هک  دینادب ، رگا  تسا  گرزب  رایسب  يدنگوس  نیا  و  ناگراتس ، هاگیاج  هب  دنگوس 
تسـس و ار  نخـس  نیا  ایآ  تسا . هدـش  لزاـن  ناـیملاع  راـگدرورپ  يوس  زا  نآ  دـنبای .) تسد   ) دـننز تسد  نادـب  دـنناوتیمن  ناـکاپ  زج 

دیرمشیم و کچوک 
73 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

!؟ دینکیم بیذکت  ار  نآ  هدش  هداد  امش  هب  هک  ییاهيزور  رکش  ياجهب 
ات دناوتیم  دشاب  تایآ  ظافلا  بیکرت  هب  هاگآ  هکیسک  تسا و  هدرک  دای  یگرزب  ياهمسق  هجو  نیدنچ  هب  دنوادخ  هفیرـش  تایآ  نیا  رد 

نآرق هکنیا  یکی  دـشیم : هداد  ربخ  زیچ  ود  هب  تایآ  نیا  رد  تسارجاـم و  ّتیمها  هب  نداد  هجوت  يارب  همه  هک  دـبایرد  مسق  هجو  تفه 
فحـصم و نیا  سپ  دوشیم ، رکذ  هیئاـشنا  هن  هیربخ و  هلمج  تروص  هب  مـالک  نیا  تسا و  یجراـخ  یتوکلم  تقیقح  کـی  ياراد  میرک 

. تسا یتوکلم  يولع  تقیقح  نآ  زا  یلیزنت  دوجو  کی  تسام  تسد  رد  هک  یباتک 
تـسد نادـب  دـننک و  كرد  ار  یتوکلم  يولع  تقیقح  نآ  دـنناوتیم  مالـسا  تعیرـش  رد  ناکاپ  نورّهطم و  طـقف  هک  تسا  نیا  مود  ربخ 

. دنبایب
هدمآ یکشخ  رت و  ره  نآ  رد  هک  تسا  یباتک  هک  هدش  فیصوت  ماعنا  هروس  رد  نآرق  یتوکلم  تقیقح  زا  دشاب  ترابع  هک  نونکم  باتک 

: تسا مولع  همه  لماش  ینعی  تسین  ناهنپ  نآ  رد  يزیچ  چیه  تسا و 
َو ٍبْطَر  َو ال  ِضْرَْألا  ِتاُملُظ  ِیف  ٍۀَّبَح  َو ال  اهُمَْلعَی  اَّلِإ  ٍۀَقَرَو  ْنِم  ُطُقْـسَت  ام  َو  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َو  َوُه  اَّلِإ  اهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُِحتافَم  ُهَْدنِع  َو 

«1 « ؛ ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ٍِسبای  ال 
رگم دتفایمن  یگرب  چیه  دنادیم  تسایرد  یکشخ و  رد  ار  هچنآ  وا  دنادیمن  ار  اهنآ  یسک  وا  زج  تسوا و  دزن  رد  اهنت  بیغ  ياهدیلک 
تبث نیبم  باتک  رد  هکنیا  زج  درادـن  دوجو  یکـشخ  رت و  چـیه  هن  نیمز و  ياـهیکیرات  رد  ياهناد  چـیه  هن  تسا و  هاـگآ  نآ  زا  هکنیا 

. تسا
74 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

: یلاعت كرابت و  دنوادخ  لوق  روطنیمه  و 
«1 « ؛ ِباتِْکلا ُّمُأ  ُهَْدنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی 

. تسوا دزن  رد  باتکلا  ّما  دنکیم و  تابثا  دهاوخب  ار  هچره  وحم و  دهاوخب  ار  هچره  دنوادخ 
: یلاعت كرابت و  دنوادخ  لوق  روطنیمه  و 

«2 « ؛ ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  ِیف  ٍۀَِبئاغ  ْنِم  ام  َو 
. تسا تبث  نیبم  باتک  رد  هکنیا  رگم  تسین  نیمز  نامسآ و  رد  یناهنپ  دوجوم  چیه  و 

: رگید هیآ  و 
«3 « ؛ َنیِِملْسُْمِلل يرُْشب  َو  ًۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ٍءْیَش  ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو 

. تسا نیملسم  يارب  تراشب  تمحر و  تیاده و  هیام  زیچهمه و  رگنایب  هک  میدرک  لزان  وت  رب  ار  باتک  نیا  ام  و 
: رگید هیآ  و 

«4 « ؛ ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ُرَبْکَأ  َو ال  َِکلذ  ْنِم  ُرَغْصَأ  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  َو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍةَّرَذ  ُلاْقثِم  ُْهنَع  ُبُْزعَی  ِْبیَْغلا ال  ِِملاع 
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نآ و زا  رتکچوک  هن  دنام و  دهاوخن  رود  وا  ملع  زا  نیمز  اهنامسآ و  رد  ياهّرذ  ینیگنس  هزادنا  هب  تسا و  هاگآ  بیغ  زا  هک  يدنوادخ 
رتگرزب هن 

75 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
. تسا تبث  راکشآ  یباتک  رد  هکنیا  رگم 

: یلاعت دنوادخ  لوق  و 
«1 « ؛ ٌریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ِهِرُمُع  ْنِم  ُصَْقُنی  َو ال  ٍرَّمَعُم  ْنِم  ُرَّمَُعی  ام  َو  ِهِْملِِعب  اَّلِإ  ُعَضَت  َو ال  یْثنُأ  ْنِم  ُلِمَْحت  ام  َو 

هتـساک شرمع  زا  اـی  دـنکیمن  ینـالوط  رمع  سکچـیه  وا و  ملع  هب  رگم  دـنکیمن  لـمح  عضو  دوـشیمن و  رادراـب  ياهداـم  سنج  چـیه 
. تسا ناسآ  دنوادخ  يارب  همه  اهنیا  تسا  تبث  باتک  رد  هکنیا  رگم  دوشیمن 

- هدنیآ رد  هچ  هتشذگ و  رد  هچ  تقلخ - ناهن  راکـشآ و  رابخا  همه  لماش  هک  دیامرفیم  رکذ  نآرق  يارب  یفاصوا  دنوادخ  تایآ  نیا  رد 
نآ رد  هدـنیآ  رابخا  همه  هک  یمطاف - فحـصم  هک  ددرگیم  نشور  هک  تساـجنیا  زا  تسا ؛ یتوکلم  يولع و  تآـشن  رد  بویغ  همه  و 
هک ریهطت  هیآ  رب  انب  تشگ  نشور  اریز  تسا ، رتتسم  نونکم  باتک  رد  هک  دنکیم  ینآرق  تقیقح  هب  ترضح  نآ  هطاحا  رب  تلالد  تسا -

باتک دـناوتیم  طقف  تعیرـش  نیا  رد  يرهطم  ره  هک  تفگیم  مه  هعقاو  هروس  تسا و  كاـپ  اهيدـیلپ  اـهیتشز و  همه  زا  ترـضح  نآ 
صوـصخم ماـقم  نیا  هکلب  تفاـین  تسد  نادـب  شتاـماقم  همه  اـب  سدـقم  میرم  هک  تـسا  یماـقم  نـیا  دـنک و  سمل  كرد و  ار  نوـنکم 

. ددرگیمن لماش  زین  ار  هتشذگ  ناربمایپ  نیموصعم و  یتح  تسا و  مالسا  نید  رد  ناکاپ  نورّهطم و 

75 تسا … ص : راربا  ماقم  زارفرب  مالسلا  اهیلع  همطاف 

: دیامرفیم راربا  فیصوت  رد  دنوادخ 
76 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

ُهُّرَـش َناک  ًامْوَی  َنُوفاخَی  َو  ِرْذَّنلِاب  َنُوفُوی  ًاریِْجفَت * اهَنوُرِّجَُفی  ِهَّللا  ُدابِع  اِهب  ُبَرْـشَی  ًاْنیَع  ًارُوفاک * اهُجاِزم  َناـک  ٍسْأَـک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َراْربَأـْلا  َّنِإ 
«1 « ؛ ًاروُکُش َو ال  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدیُِرن  ِهَّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  ًاریِسَأ * َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  ًاریِطَتْسُم *

زا دنـشونیم و  نآ  زا  ادخ  صاخ  ناگدـنب  هک  ياهمـشچ  زا  تسا . هتخیمآ  یـشوخ  رطع  اب  هک  دنـشونیم  یماج  زا  ناکین  راربا و  نیقی  هب 
ياذغ و  دنـسرتیم . تسا  هدرتسگ  شباذع  ّرـش و  هک  يزور  زا  دننکیم و  افو  دوخ  رذن  هب  اهنآ  دـنزاسیم . يراج  ار  نآ  دـنهاوخب  اجره 
شاداپ چیه  مینکیم و  ماعطا  ادخ  يارب  ار  امش  ام  دنیوگیم ) و  . ) دنهدیم ریسا  میتی و  نیکـسم و  هب  دنراد  هقالع  نآ  هب  هکنآ  اب  ار  دوخ 

. میهاوخیمن امش  زا  یساپس  و 
دیاـمرفیم ناـیب  ار  اـهنآ  تاـماقم  تاـمارک و  دـناهدش و  یهلا  ناوـضر  تـمعن  لومـشم  هـک  تـسا  یناـکین  راربا و  تافــص  تاـیآ ، نـیا 

. تسا هتخیمآ  روفاک  اب  هک  دنشونیم  یماج  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  راربا )  ) میرک ماقم  نیا  قادصم  نیرتراکشآ 
نآ تیلوئسم  ادخ  هتسیاش  ناگدنب  هک  تسا  ياهمشچ  نآ  دشونیم و  نآ  زا  نیبّرقم  هک  دوشیم  فیصوت  ياهمـشچ  يدعب  هیآ  رد  سپس 
هک دنتسه  یناسکهچ  صاخـشا  نیا  هک  دوشیم  حرطم  یلاؤس  اجنیا  رد  دوشیم . يراج  اجنامه  دننک  هدارا  اجره  هک  دنراد  هدهع  رب  ار 

؟ دنشونیم نآ  زا  ناکین  راربا و  هک  دنتسه  ياهمشچ  یلوتم 
77 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

اهنآ هب  تفرعم  اههناشن  تافص و  نیا  يور  زا  دنراد و  یتافص  هچ  رطعم ، همـشچ  رما  یلوتم  نیبّرقم »  » هک دوشیم  نشور  يدعب  تایآ  رد 
: تسا نیا  اهنآ  تافص  دوشیم  ادیپ 

؛ دننکیم افو  دوخ  رذن  هب  . 1
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؛ دنسرتیم تسا  كانلوه  هدرتسگ و  شباذع  رش و  هک  یتمایق  زور  زا  . 2
مه رکـشت  یتح  شاداپ و  چیه  راظتنا  لمع  نیا  لباقم  رد  اهنآ  زا  دنهدیم و  اذغ  ار  ریـسا  میتی و  نیکـسم و  ییادخ  الماک  ییاهتین  اب  . 3

. دنرادن
؟ دنتسه یناسکهچ  هدع  نیا 

. دنتسه نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، نانیا  هک  دنراد  رظنقافتا  تنس  لها  هعیش و 
هک تسا  نیا  هصق  هصالخ  « 1 . » تسا هدش  لزان  نینسح  همطاف و  یلع ، قح  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدرک  لقن  قیرط  زا 24  یناکسح  مکاح 

یعقوم دنریگب ، هزور  زور  هس  هّللا  هجول  اصلاخ  دنوادخ و  يارب  دندرک  ادیپ  تیفاع  ضرم  زا  نینـسح  رگا  دندرک  رذن  راوگرزب  راهچ  نیا 
اذغ تساوخرد  دمآ و  ناشدزن  ینیکـسم  لوا  زور  رد  دنتفرگ ، هزور  دـندرک و  لمع  دوخ  رذـن  هب  دـنتفای  تمالـس  يرامیب  زا  نینـسح  هک 

رد دنداد ، وا  هب  ار  دوخ  ياذـغ  مه  زاب  درک  تساوخرد  دـمآ و  یمیتی  مود  زور  رد  دـنداد ، وا  هب  يراطفا )  ) ار دوخ  ياذـغ  اهنآ  همه  درک 
يرپس اذغ  نودب  دـندوب  هزور  هکیلاح  رد  ار  یپایپ  زور  هس  دندیـشخب . ار  دوخ  ياذـغ  مه  زاب  درک  تساوخرد  دـمآ و  يریـسا  موس  زور 

. دندرک
هّللا دابع  هک  دوشیم  مولعم  تایآ  نیا  زا  دش . لزان  اهنآ  قح  رد  تایآ  نیا  هک 

78 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
. دنایناسک هچ  دنتشهب  رد  بآ  همشچ  یلوتم  هک 

نیا بآ  زا  یمک  رادقم  زا  اهنآ  بارش  هک  تروص  نیا  هب  دننکیم  هدافتسا  نآ  زا  راربا  دنزاسیم و  يراج  ار  روفاک  همشچ  هک  دننانآ  مه 
( نوبرقم  ) اهنآ عقاو  رد  دـنراد و  رما  نیا  هب  لماک  مات و  یتیمومیق  دـنراربا و  ضیف  هطـساو  اـهنآ  عقاو  رد  دوشیم . اراوگ  رطعم و  همـشچ ،

. دنراد راربا  رب  تیالو  یتسرپرس و 
: تسا هدمآ  همیرک  هیآ  رد 

«1 « ؛ َنُوبَّرَقُْملا ُهُدَهْشَی  ٌمُوقْرَم * ٌباتِک  َنوُّیِّلِع * ام  َكارْدَأ  ام  َو  َنیِّیِّلِع * یَِفل  ِراْربَْألا  َباتِک  َّنِإ  اَّلَک 
تـسا ياهمان  تسیچ ؟ نییلع  ینادیم  هچ  وت  تسا و  نییّلع  رد  تاین  لامعا  همان  هکلب  دـنرادنپیم ) داعم  دروم  رد  اـهنآ  هک   ) تسین ناـنچ 

. دننآ دهاش  نابرقم  هک  تسا  یعطق  یتشونرس  هدروخ و  مقر 
هریبـک هعماـج  تراـیز  رد  اذـل  تساـهنآ  رب  نیبرقم  تیـالو  رب  لـیلد  دنتـسه  راربا  لاـمعا  هماـن  باـتک و  رب  دـهاش  هاوگ و  نیبرقم  هکنیا 

: میناوخیم
.« دیتسه ترخآ  ناعیفش  ایند و  رد  ناهاوگ  و  تسار ، هار  امش  ءاقبلا ؛ راد  ءاعفش  ءانفلا و  راد  ءادهش  موقألا و  طارصلا  متنأ  »

.« شناگدنب ناگرزب  شقلخ و  رب  ناهاوگ  و  هدابعل ؛ امالعأ  هقلخ و  یلع  ءادهش  : » میناوخیم ترایز  زا  رگید  ياج  رد  و 
نوقباـس ناوـنع  هب  نآرق  زا  رگید  ياـج  رد  نیبرقم  تسا و  راربا  ناـکین و  لاـمعا  رب  یهلا  هاـگرد  نیبرقم  یهاوـگ  تداهـش و  ناـمه  نیا 

: دناهدش فیصوت  دناهدمآ و 
79 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

«1 « ؛ َنُوبَّرَقُْملا َِکئلوُأ  َنوُِقباَّسلا * َنوُِقباَّسلا  َو 
. دننابرقم اهنآ  دنماگشیپ ، ناماگشیپ  و 

: دنکیم نایب  دننکیم  رذن  هب  يافو  هک  ار  یهلا  هاگرد  نیبّرقم  فاصوا  زین  ناسنالا )  ) رهد هروس  همادا  هتبلا 
َنِیئِکَّتُم ًاریِرَح * َو  ًۀَّنَج  اوُرَبَص  اِمب  ْمُهازَج  َو  ًاروُرُس * َو  ًةَرْضَن  ْمُهاََّقل  َو  ِمْوَْیلا  َِکلذ  َّرَـش  ُهَّللا  ُمُهاقَوَف  ًاریِرَطْمَق * ًاسُوبَع  ًامْوَی  انِّبَر  ْنِم  ُفاَخن  اَّنِإ 

َو ٍۀَِّضف  ْنِم  ٍۀَِـینِآب  ْمِْهیَلَع  ُفاُطی  َو  اًلِیلْذـَت * اُهفوُُطق  ْتَلِّلُذ  َو  اُهلالِظ  ْمِْهیَلَع  ًۀَِـیناد  َو  ًاریِرَْهمَز * ـال  َو  ًاسْمَـش  اـهِیف  َنْوَرَی  ـال  ِکـِئارَْألا  یَلَع  اـهِیف 
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«2 « ؛ اًلِیبَْسلَس یَّمَُست  اهِیف  ًاْنیَع  اًلِیبَْجنَز * اهُجاِزم  َناک  ًاسْأَک  اهِیف  َنْوَقُْسی  َو  ًاریِدْقَت * اهوُرَّدَق  ٍۀَِّضف  ْنِم  اَریِراوَق  اَریِراوَق * َْتناک  ٍباوْکَأ 
هگن زور  نآ  ّرـش  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  لمع ) هدـیقع و  نیا  رطاخ  هب   ) تسا تخـس  سوبع و  هک  يزور  نآ  رد  میفئاخ  نامراگدرورپ  زا  ام 

شاداپ اهنآ  هب  ار  یتشهب  ریرح  ياهسابل  تشهب و  ناشربص ، ربارب  رد  و  دنرورـس . يداش و  قرغ  هکیلاح  رد  دریذپیم  ار  اهنآ  درادیم و 
. دهدیم

هک تسا  یلاح  رد  و  ار . امرـس  هن  دـننیبیم و  اجنآ  رد  ار  باتفآ  هن  دـناهدرک ، هیکت  ابیز  ياـهتخت  رب  تشهب  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
. تسا ناسآ  رایسب  شیاههویم  ندیچ  هداتفاورف و  اهنآ  رب  یتشهب  ناتخرد  ياههیاس 

. دننادرگیم نیرولب  ياهحدق  نیمیس و  ییاهفرظ  اهنآ  درگادرگ  رد  و 
دناهدرک و هدامآ  بسانم  هزادنا  هب  ار  اهنآ  هک  هرقن  زا  ینیرولب  ياهفرظ 

80 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
لیبسلس شمان  هک  تشهب  رد  ياهمـشچ  زا  تسا . لیبجنز  اب  هتخیمآ  يروهط  بارـش  زا  زیربل  هک  دنوشیم  باریـس  ییاهماج  زا  اجنآ  رد 

. تسا
: دیامرفیم رکذ  نینچ  ار  راربا  هب  تبسن  اهنآ  ماقم  يدنلب  هّللا و  دابع  فاصوا  مه  نیففطم  هروس  رد  تسا  یهلا  هاگرد  نیبّرقم  لاح  نیا 

ِِکئارَأـْلا یَلَع  ٍمـیِعَن * یَِفل  َراْربَأـْلا  َّنِإ  َنوـُبَّرَقُْملا * ُهُدَهـْـشَی  ٌموـُقْرَم * ٌباـتِک  َنوُّیِّلِع * اـم  َكارْدَأ  اـم  َو  َنـیِّیِّلِع * یَِفل  ِراْربَأـْلا  َباـتِک  َّنِإ  اَّلَک 
ْنِم ُهُجاِزم  َو  َنوُِسفانَتُْملا * ِسَفانَتَْیلَف  َکـِلذ  ِیف  َو  ٌکْـسِم  ُهُماـتِخ  ٍمُوتْخَم * ٍقیِحَر  ْنِم  َنْوَقُْـسی  ِمیِعَّنلا * َةَرْـضَن  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ُفِْرعَت  َنوُرُْظنَی *

«1 « ؛ َنُوبَّرَقُْملا اَِهب  ُبَرْشَی  ًاْنیَع  ٍمِینْسَت *
تـسا ياهماـن  تسیچ ؟ نییّلع  ینادیم  هچ  وـت  و  تسا . نـییلع  رد  راربا  لاـمعا  هماـن  هـکلب  دـنرادنپیم ) داـعم  هراـبرد  هـک   ) تـسین ناـنچ 

هدرک و هیکت  یتشهب  يابیز  ياهتخت  رب  دـنتمعن . عاونا  رد  ناکین  املـسم  دـننآ . دـهاش  ناـبرقم  هک  یعطق . تسا  یتشونرـس  هدروخمقر و 
باریـس ياهتـسبرس  هدروخنتسد و  لالز  بارـش  زا  اهنآ  یـسانشیم . ینیبیم و  ار  تمعن  طاـشن  توارط و  ناـشیاههرهچ  رد  دـنرگنیم .

بارـش نیا  دـنریگب . یـشیپ  رگیدـکی  رب  دـیاب  نابغار  یتشهب ) تامعن   ) نیا رد  و  تسا . کشم  زا  هدـش  هداهن  نآ  رب  هک  يرهم  دـنوشیم .
. دنشونیم نآ  زا  نابرقم  هک  ياهمشچ  نامه  تسا  مینست  اب  هتخیمآ  روهط ) )

دنتسه و راربا  ضیف  هطساو  نیبرقم  هکنیا  رب  دنراد  هراشا  زین  تایآ  نیا 
81 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

دهاش و اذل  دنراربا  هب  ضیف  هطساو  اهنآ  نوچ  دنیامنیم و  هتخیمآ  مینست »  » زا يرادقم  اب  ار  راربا  صوصخم  روهط  بارش  هک  دنناشیا  مه 
هک مالـسا  نید  رد  ناـکاپ  نیرهطم و  دروـم  رد  میتـفگ  هک  تسا  يزیچنآ  دـننام  اـقیقد  ماـقم  نـیا  دنـشابیم و  زین  اـهنآ  لاـمعا  رب  هاوـگ 

روما همه  هک  تسا  یظوفحم  حول  باتک ، رد  نونکم  قیاقح  هلمج  زا  دـناهدرک و  كرد  سم و  ار  باـتک  تقیقح  هک  دنتـسه  ینیموصعم 
زا دنهاوخب  اجره  ار  ناکین  راربا و  هک  دنتسه  هّللا  دابع  ای  نیبرقم و  نامه  نیرهطم  سپ  تسا . نآ  رد  ناگدنب  لامعا  هلمج  نآ  زا  یناهن و 

صوصخم لیبسلس  همشچ  دراد و  رارق  راربا  ماقم  زا  رتالاب  هک  تسا  روفاک  همشچ  نامه  همشچ  نیا  دننکیم و  باریس  صوصخم  همـشچ 
. دشابیم شتیب ) لها  نامه   ) نیبرقم ّیلو  مّیق و  ادخ  لوسر  اریز  دیامرفیم ، باریس  ار  نیبّرقم  نآ  اب  ادخ  لوسر  صخش  هک  تسا  نیبّرقم 

: هکنآ هصالخ 
هک تسا  نیبرقم  ردصم  لیبسلـس  همـشچ  دنراربا و  ردصم  نیبرقم  تسا و  هتخیمآ  روفاک  اب  هک  دنوشیم  باریـس  یبآ  ياهفرظ  زا  راربا 

رون و اهنآ  هب  هک  دنراربا  رب  هضافا  هطـساو  نیبرقم  عقاو  رد  سپ  دنهدیم  نآ  زا  يرادقم  مه  راربا  هب  دـنوشیم و  باریـس  نآ  زا  ناشدوخ 
امهیلع نیـسح  نسح و  ارهز ، همطاف  مالـسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  زا : دـنترابع  نیبرقم  هدـع  نیا  دـننکیم و  اـطعا  تیادـه  تمکح و  ملع و 
تایاور رد  هکنانچ  تسادخ  لوسر  زا  ناشیا  مولع  سپ  دسریم ، ضیف  ادخ  لوسر  هطساو  هب  لیبسلس  همشچ  زا  نانآ  دوخ  هب  هک  مالسلا 
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تأـشن ادـخ  تیـالو  زا  ناـشتیالو  اریز  دـنراد ، مدرم  رب  تیـالو  مه  دـنقلخ و  رب  ادـخ  تّجح  مه  نیبرقم  ینعی  تسا ؛ هدـش  لـقن  ناـنآ  زا 
تیالو و هک  دریگیم 

82 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
. تسا یلاعت  كرابت و  يادخ  رما  هب  ياههبش  کش و  چیه  نودب  وا  تیجح 

ترـضح نآ  هک  ددرگیم  راکـشآ  دوشیم و  نشور  تسا  مدرم  رب  یهلا  ضیف  طئاسو  زا  یکی  هک  ارهز  همطاف  ماقم  تامدقم  نیا  همه  اب 
كرد ار  ظوفحم  حول  رد  نونکم  باتک  هک  تسا  ملع  رد  نیخـسار  زا  تسا و  تما  يداه  تسا و  قلخ  لامعا  رب  دنوادخ  هاوگ  دـهاش و 

. تسا هدومرف  سمل  و 
. ددرگیم هضرع  وا  هب  دابع  لامعا  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  ترضح  نآ  عقاو  رد  سپ 

82 ص : تسا … : هدومرف  كرد  ار  باتک  هک  تسا  ینیرهطم  زا  یکی  ارهز  همطاف 

: زا دنترابع  ریهطت  هیآ  مکح  هب  نورهطم  ناکاپ و  هک  دیدرگ  تباث  اجنیا  ات 
تـسد نآرق  تقیقح  هب  هک  تسا  نیا  ناشتایـصوصخ  زا  مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف ، یلع ، هلآ ، هیلع و  هـّللا  یّلـص  دـمحم 

«1 . » َنوُرَّهَطُْملا اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ال  ٍنُونْکَم * ٍباتِک  ِیف  ٌمیِرَک * ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  دناهتفای :
هکلب دـناسریمن  ار  ییاـنعم  نینچ  هیآ  تسین و  میرک  نآرق  یبـتک  یطخ و  دوجو  دوـخ  ّسم  ندز و  تسد  اـجنیا  رد  ّسم »  » زا دارم  هتبلا 

ال»  » ظفل هیئاشنا و  هن  دـیامرفیم  اقلا  هیربخ  هلمج  اب  ار  یبلطم  نینچ  هک  تسا  باـتک  نیا  ندوب  یفخم  تینونکم و  هب  هراـشا  ماـقم  رد  هیآ 
هک دنکیم  فیـصوت  یباتک  هب  ار  نونکم  باتک  هک  روطنامه  دنک و  یهن  هکنیا  هن  دـهدیم  رابخا  هیهان و  هن  تسا و  هیفان  هّسمی » ال   » رد

ار یسک  موصعم  رهطم  ریغ  هک  دراد  یتوکلم  يولع  تقیقح  کی  تسا  نونکم  باتک  رد  هک  ینآرق  سپ  هدش ، لزان  نآ  زا  نآرق 
83 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

نیموصعم و هطـساو  هب  رگم  تسین  كرد  لباق  دراد و  اههلـصاف  مدرم  لوقع  زا  نآرق  یتوکلم  تقیقح  سپ  تسین  نادب  یبایتسد  يارای 
: دنهاگآ ملاع و  نآ  نایاپیب  مولع  نآرق و  نطب  هب  هک  دنناشیا  مه  دنراد و  هدهع  رب  ار  نآ  تخانش  ریـسفت و  نایب و  هک  تما  نیا  نیرهطم 

«1 . » ٌمیِکَح ٌِّیلََعل  اْنیََدل  ِباتِْکلا  ِّمُأ  ِیف  ُهَّنِإ  َو 
: تسا ملع  رد  نوخسار  دزن  رد  طقف  طقف و  نآرق  تایآ  لیوأت  هب  ملع 

«2 . » ِْملِْعلا ِیف  َنوُخِساَّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو 
؛» هلیوأت ملعن  نحن  ملعلا و  یف  نوخسارلا  نحن  : » دیامرفیم قداص  ماما 

.« مینادیم ار  نآرق  لیوأت  ام  میرادیاپ و  خسار و  ملع  رد  ام  »
« مالـسلا مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف ، یلع ،  » اـنامه یهلا  هاـگرد  نیبّرقم  دنتـسه و  نوـبّرقم  ناـمه  نورّهطم  هک  دـش  تباـث  نیا  زا  لـبق 

ربمایپ زا  دـسریم  سابع  نبا  هب  وا  نایوار  دنـس  هک  هیودرم  نبا  زا  یطویـس  دـننکیم . كرد  نورّهطم  طقف  ار  نونکم  باـتک  دنـشابیم و 
كاپ ییاههفیحـص  رد  دنوادخ  دزن  رد  دومرف : ترـضح  هک  ٍنُونْکَم  ٍباتِک  ِیف  ٌمیِرَک * ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  همیرک : هیآ  دروم  رد  دنکیم  لقن  مرکا 

«3 . » دننیبرقم نامه  نورّهطم  ینعی  نوبّرقم  دومرف : َنوُرَّهَطُْملا  اَّلِإ  ُهُّسَمَی  هیآ ال  دروم  رد  دعب  رهطم . و 
هک ددرگیم  تباث  دـنهاگآ  ار  نآرق  نوطب  دـناهدرک و  كرد  سم و  ار  باتک  تقیقح  هک  دـننوبرقم  نامه  نورهطم  دـش  نشور  هکلاح 

تجح ناشیا  مه 
84 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

همه هب  تارضح  نآ  ملع  هطاحا و  میباییمرد  هک  تساجنیا  زا  ادخ و  تفرعم  تخانش و  ریـسم  قیرط و  ینعی  تجح  اریز  دنقلخ ، رب  ادخ 
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هیآ دشابیم . ظوفحم  ریگارف  یملع  باتک  رد  زیچهمه و  هب  ملع  اب  تسا  يواسم  یهلا  باتک  هب  ملع  اریز  تساهنآ ، تیجح  رب  لیلد  ءایشا 
: دیامرفیم همیرک 

«1 « ؛ ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ٍِسبای  َو ال  ٍبْطَر  َو ال  ِضْرَْألا  ِتاُملُظ  ِیف  ٍۀَّبَح  َو ال 
تبث ادـخ ] ملع  باتک  رد   ] راکـشآ یباتک  رد  هکنیا  زج  درادـن  دوجو  یکـشخ  رت و  چـیه  هن  نیمز و  ياـهیکیرات  رد  ياهناد  چـیه  هن  و 

. تسا
دـنیامنیم و تباث  مالـسلا  مهیلع  ناـشیا  يارب  ینیوکت  تیـالو  مه  یعیرـشت و  تیـالو  مه  ار  تیـالو  هنوگ  ودره  نیموصعم  تیّجح  سپ 

. دوشیم لماش 
تروص رد  رگم  ددرگیمن  مامت  یعیرـشت  تیالو  اریز  دوشیم ، ثعبنم  تسا  زیچهمه  هب  ملع  هک  باـتک  ملع  زا  ناـشیا  یعیرـشت  تیـالو 
باـتک زومر  هب  اـهنآ  یهاـگآ  ملع و  ببـس  هب  زین  قلخ  رب  ناـشیا  ینیوکت  تیـالو  تسا و  ملع  مزاوـل  زا  نیا  يزیچره و  مکح  هب  تفرعم 

رد دنوادخ  هک  تسا  ییاهتیلباق  ياراد  دنهاگآ  نادب  نورّهطم  طقف  هک  ار  نآرق  یتوکلم  ینیوکت  نونکم  یملع  تقیقح  اریز  تسادخ ،
: تسا هداهن  هعیدو  هب  نآ 

«2 … « ؛ یتْوَْملا ِِهب  َمِّلُک  َْوأ  ُضْرَْألا  ِِهب  ْتَعُِّطق  َْوأ  ُلابِْجلا  ِِهب  ْتَرِّیُس  ًانآُْرق  َّنَأ  َْول  َو 
دنوش هعطق  هعطق  اهنیمز  ای  دنیآرد  تکرح  هب  اههوک  نآرق  هلیسو  هب  رگا 

85 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
 … دوش هتفگ  نخس  ناگدرم  اب  نآ  هلیسوهب  ای 

: همیرک هیآ  نینچمه 
«1 « ؛ َُکفْرَط َْکَیلِإ  َّدَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  َلاق 

. دروآ مهاوخ  وت  دزن  ار  نآ  ینز ، مهرب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  تفگ : تشاد  باتک  زا  یشناد  هکیسک 
رد رگید  یماگ  بلاطم  نیا  هب  هجوت  اب  دـنادرگیم  تباث  نیموصعم  يارب  ار  یهلا  تیالو  مسق  ودره  هک  یهلا  تسا  یماـقم  تیّجح ، سپ 
نآ هکنیا  تسا و  نآ  مولع  نطاب و  ادـخ و  باتک  هب  ملاع  ترـضح  نآ  میتسناد  میتشادرب و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تفرعم  تخانش و 

. تسا یعیرشت  ینیوکت و  تیالو  ياراد  زین  ترضح 
«2 . » تسا هدمآ  ءاسک  لها  تیالو  ضرع  رد  قئالخ  رب  ترضح  نآ  تیالو  تابثا  هرابرد  يدایز  تایاور 

85 مالسا … ص : نید  رد  ترضح  نآ  تیجح  همطاف و 

هراشا

: دوشیم ثحب  تهج  ود  رد  لصف  نیا  رد 
 … «. كالفالا تقلخ  امل  كالول  : » یسدق ثیدح  یسررب  مود  تهج  تسا و  هلهابم  ردقلا  میظع  هیآ  یسررب  لوا  تهج 

86 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

86 ص : هلهابم … : ردقلا  میظع  هیآ  یسررب  لوا : تهج 

نیب ییادج  ماقم  رد  شترـضح  هیآ  نیا  رد  اریز  دنادرگیم ، تباث  ار  ارهز  همطاف  تیجح  هک  تسا  یتایآ  نیرتمهم  زا  هلهابم  هفیرـش  هیآ 
. دریگیم رارق  هتشذگ  نایدا  ریاس  خسن  مالسا و  نید  تیناقح 
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دومرف نایب  اهنآ  يارب  ار  مالـسا  نید  تیناقح  نوگانوگ  ياههار  زا  ادـخ  لوسر  هک  نارجن  ياراصن  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ناتـساد  هصالخ 
توعد ار  اهنآ  ادخ  لوسر  هکنیا  ات  دنداد  همادا  يوبن  توعد  مالـسا و  دروم  رد  دوخ  کیکـشت  بیذکت و  هب  دندیدرگن و  عناق  رهاظ  رد 
لوسر صخش  هکنیا  ات  دندرکن  ناعذا  مالسا  تیناقح  هب  مه  توعد  نیا  اب  یتح  نارجن  ياراصن  ددرگ  نشور  وگغورد  ات  درک  هلهابم  هب 

؛ دندرک ناعذا  نآ  هب  دندیدرگ و  تقیقح  میلـست  اهنآ  هک  دوب  اجنیا  رد  دندیدرگ  جراخ  هنیدم  زا  هلهابم  يارب  شمّرکم  تیب  لها  ادخ و 
: تسا هدمآ  نارمع  لآ  هروس  رد 

ْلَعْجَنَف ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف 
«1 « ؛ َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل 

ار دوخ  نادنزرف  ام  دییایب  وگب : اهنآ  هب  دنزیخرب  زیتس  هّجاحم و  وت  اب  یناسک  دیسر  وت  هب  حیـسم ) هرابرد   ) هک یـشناد  ملع و  زا  دعب  هاگره 
مه امـش  مینک  توعد  دوخ  سوفن  زا  ام  ار ، دوخ  نانز  مه  امـش  مییامن  توعد  ار  شیوخ  نانز  ام  ار  دوخ  نادنزرف  مه  امـش  مینک  توعد 

دوخ سوفن  زا 
87 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
. میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  مینک و  هلهابم  هاگنآ 

هب ار  ود  نآ  ادخ  لوسر  دندیـسر و  ربمایپ  تمدخ  نارجن ) گرزب  ود   ) دیـس بقاع و  : » هک دـنکیم  لقن  رباج  زا  روثنملا  ّردـلا  رد  یطویس 
زیچ هچ  هکنیا  زا  داد  مهاوخ  ربخ  ار  امـش  دیهاوخب  رگا  دییوگیم  غورد  دومرف : میدروآ . مالـسا  ام  دمحم  يا  تفگ : دناوخارف و  مالـسا 

: دنتفگ دوشیم . امش  ندروآ  مالسا  عنام 
. كوخ تشوگ  ندروخ  رمخ و  ندیشون  بیلص و  تبحم  دومرف : يزیچ ؟ هچ 

دعب زور  دـنداد . رارق  ار  درف  ود  نآ  سپ  نک  توعد  رگیدکـی ) رب  ندرک  تنعل   ) هنعـالم هب  ار  اـهنآ  رباـج  يا  دوـمرف : ادـخ  لوـسر  دـعب 
هب دندرک و  يراددوخ  ندمآ  زا  اهنآ  یلو  داتـسرف  اهنآ  يوس  هب  ار  یـسک  تفرگ و  ار  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  تسد  ادخ  لوسر 

( دندمآیم هلهابم  يارب  ینعی   ) دندادیم ماجنا  رگا  دومرف  ثوعبم  قح  هب  ارم  هکیسک  هب  مسق  دومرف : سپس  دندومن  رارقا  مالـسا  تیناقح 
رباـج خـلا  ْمُکَءاـْنبَأ  َو  اـنَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاـعَت  دـش  لزاـن  هک  تسا  ناـشیا  دروم  رد  دومرف : رباـج  هب  دـعب  دـیرابیم  شتآ  ود  نآ  رب  ناـبایب  رد 

: دیوگیم
«1 . » دشابیم ارهز  همطاف  انءاسن »  » نیسح و نسح و  انءانبأ »  » دنتسه و یلع  ادخ و  لوسر  مکسفنأ » انسفنأ و  »

رد زین  ریثک  نبا  « 2 . » دنکیم تیاور  قیرط  هن  زا  ار  هصق  نیا  لیزنتلا  دهاوش  باتک  رد  يروباشین  مکاح  هک  تسا  ملسم  هیـضق  نیا  ردقنآ 
«3 . » دیامنیم لقن  رباج  زا  ار  هیضق  نیا  زاب  شریسفت 

88 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
لباقم رد  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ارهز و  همطاف  نانمؤم و  ریما  هارمه  هب  مالـسا  مرکم  یبن  هلهاـبم  زا  دـشاب  تراـبع  هک  هیـضق  نیا  هجیتن 

. تسا ترضح  نآ  تثعب  يوبن و  توعد  قدص  ناگرزب  نیا  هب  جاجتحا  يراصن و 
توعد تیلوئـسم  رگید ، ترابع  هب  داد ؛ رارق  شدوخ  توعد  رد  کیرـش  ار  هدـع  نیا  مرکا  لوسر  عقاو  رد  هک  تسا  نیا  هلهاـبم  تقیقح 

نانآ و نیب  یتیلوئسم  میسقت  دضاعت و  یعون  هکنیا  هب  دراد  تراشا  نیا  تخادنا و  نانآ  ندرگ  رب  اهنآ  ماقم  تیجح و  هطـساو  هب  شیوخ 
دروم رد  ادخ  لوسر  زا  صاقو  یبا  نب  دعـس  زا  نیقیرف  ار  تیاور  نیا  دراد ، تلالد  نادـب  تلزنم  ثیدـح  تسا و  هتـشاد  دوجو  مرکا  یبن 
یسوم هب  تبـسن  نوراه  دننامه  نم  هب  تبـسن  وت  « 1 « ؛ يدعب ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  تنأ  : » دـیامنیم لقن  یلع  ماما 

.« تسین يربمایپ  نم  زا  دعب  طقف  یتسه 
ریما دوب  وا  کیرش  یـسوم  تلاسر  توعد و  رد  نوراه  هک  روطنامه  تسا و  یـسوم  ردارب  نوراه  دننام  نانمؤم  ریما  ماقم  تلزنم و  سپ 
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. تسا نینچمه  نانمؤم 
اب نانآ  یعاسم  کیرـشت  تیجح و  رب  لیلد  ربماـیپ  هارمه  هب  هلهاـبم  رد  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  همطاـف و  یلع و  تکراـشم  مه  روطناـمه 

. تسا يوبن  تثعب  تیناقح  غیلبت  رد  ربمایپ 
ناربمایپ ایبنا و  دـننام  ارهز  همطاف  میرک  نآرق  صن  حیرـص و  هب  هک  دـیدرگ  نشور  اهنآ  ریـسافت  ینآرق و  تایآ  یخرب  قیرط  زا  اجنیا  اـت 

زین يرکسعلا  یلع  نب  نسح  رفعج  یبا  ماما  زا  تسا . یهلا  گرزب  ياهتجح  زا  یکی  یهلا 
89 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

«1 « ؛ ۀکئالملا ءایبنألا و  شوحولا و  ریطلا و  سنالا و  ّنجلا و  نم  هّللا  قلخ  نم  عیمج  یلع  ۀعاطلا  ۀضورفم  ۀمطاف  تناک  دـقل  و  : » دـش لقن 
.« تسا بجاو  ناگتشرف  ایبنا و  شوحو و  ناگدنرپ و  سنا و  ّنج و  زا  ادخ  تاقولخم  همه  رب  همطاف  تعاطا 

هلیسو هب  ربمایپ  هک  تسا  مالـسا  نید  تیناقح  رب  ناهرب  تجح و  کی  دنوادخ  بصن  هب  ارهز  همطاف  هلهابم  هیآ  رب  انب  هکنآ  مالک  لصاح 
مرکا یبـن  هـب  رـصحنم  مالـسا  نـید  رد  ار  شیوـخ  تـیجح  دـنوادخ  و  دـیامنیم . جاـجتحا  باـتک  لـها  يراـصن و  رب  وا  فیرـش  دوـجو 

همطاف و یلع ، یهارمه  هک  تسا  نآ  مالک  نیا  ياضتقم  دهدیم و  رارق  شدوخ  نید  رب  تجح  ار  ابع  لآ  نت  جـنپ  همه  هکلب  دـیامرفیمن 
نید يوبن و  توعد  تیناقح  رب  یفاو  یفاک و  لیلد  ییاـهنت  هب  وا  قیدـصت  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  اـب  مالـسلا  مهیلع  نینـسح 

: دنوادخ لوق  دننام  تسا  مالسا 
«2 « ؛ ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک 

. دشاب هاوگ  امش  نم و  نایم  تسوا  دزن  باتک  ملع  هکیسک  دنوادخ و  هک  تسا  یفاک 
هک نآرق  میظع  هزجعم  تداهش  یهاوگ و  لیبق  زا  ار  يوبن  توعد  قدص  رب  دراد  باتکلا  ملع  هکیسک  تداهش  یهاوگ و  هیآ  نیا  رد  هک 

مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دروم  رد  دشابیم  یکم  هک  دعر  هروس  هیآ  نیا  دهدیم و  رارق  دـشاب  دـنوادخ  یهاوگ  تداهـش و  نامه 
هک تسین  یفخم  جنـسهتکن  كریز و  صخـش  رب  هکلب  دـندرواین  نامیا  مالـسا  هب  هکم  رد  سکچـیه  باتک  لها  زا  اریز  تسا ، هدـش  لزان 

مالسا تعیرش  رد  نیرّهطم  ناکاپ و  باتک ، ملع  نابحاص 
90 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

دراد تراشا  نادب  هعقاو  هروس  دناهدرک و  كرد  ّسم و  ار  باتک  تقیقح  هک  دنیاهنآ  طقف  اریز  تسه ، زین  ریهطت  هیآ  دافم  هک  دنـشابیم 
رهطم سدقم و  عمج  نآ  تسا و  هلهابم  هیآ  دافم  نامه  شدافم  ًادیِهَـش  ِهَّللِاب  یفَک  هیآ : میباییمرد  هک  تساجنیا  زا  تشذـگ . الـصفم  و 
ربمایپ تازجعم  زا  یکی  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دراد  تراشا  انعم  نیمه  هب  مه  يدقاو  دنتـسه و  يوبن  تثعب  رب  تجح  ارهز  همطاف  اصوصخ 

«1 . » دوب نانآ  تازجعم  یسیع  مد  یسوم و  ياصع  هک  روطنامه  تسا ؛ مالسا 
هب ای  دـنانینمؤملا - ما  هک  شنارـسمه - توعد  هب  ار  شربمایپ  دـنوادخ  هتـشذگ  نایدا  لها  رب  جاـجتحا  ماـقم  رد  هک  تسا  تلع  نیمه  هب 
رما هب  هکلب  هدوبن  ربمایپ  رایتخا  هب  هلهابم  يارب  نت  جنپ  نییعت  هک  تسین  یفخم  دهدیمن . نامرف  مشاه  ینب  ای  باحصا  زا  مادکچیه  توعد 

هدوب ادـخ  بناج  زا  رگید  نت  راهچ  نآ  توعد  هب  رومأم  طـقف  مرکا  ربماـیپ  تسا و  هدوب  هدـش  لزاـن  میرک  نآرق  رد  هک  دـنوادخ  حـیرص 
. تسا

هک دوـشیم  ماـجنا  لـمع  نیا  یعقوـم  تسا و  رگید  فرط  رب  فرطره  نیرفن  هنعـالم و  ياـنعم  هب  تغل  رد  هلهاـبم  رتحـضاو ، تراـبع  هـب 
« َکَّجاَـح ْنَمَف   » هیآ ردـص  بلطم  نیا  هب  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  یتـجح  هکنیا  هن  دـشاب  هدرک  ماـمت  رگید  فرط  رب  ار  شتجح  فرطره 
ود زا  یکی  ندـنام  خـساپیب  ندادـن و  باوج  يارب  هکلب  رگید ، فرط  ياـعدا  لـباقم  رد  فرط  ره  جاـجتحا  ماـقم  رد  ینعی  دراد ؛ هراـشا 

لیجعت عون  کی  تسادخ و  فرط  زا  مکح  یعون  عقاو  رد  تسا . راک  نیرخآ  هلهابم  دوخ ، لطاب  فرح  رب  تجاجل  دانع و  فرط و 
91 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
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نآ دروم  رد  هک  دراد  یبـلطم  تیمها  هب  یگتـسب  هلهاـبم  تیمها  کـشیب  تسا . يویند  هئـشن  نیا  رد  وـگغورد  يورخا  مکح  يارجا  رد 
دوشیم و رتمهم  راـگدرورپ  بناـج  زا  تموـصخ  لـصف  یهلا و  مکح  دـشاب  مهم  بلطم  هک  رادـقمره  سپ  دوـشیم  هلهاـبم  تساوـخرد 
ار رخآ  فرط  توعد  اعدا و  مه  فرطره  تسا  شدوخ  هب  صوصخم  توعد  یعّدـم  فرطره  هک  تسا  نیا  هلهابم  تیهام  هک  روطنامه 

تـسرد شیاعدا  رگا  یفرط  ره  هک  تسا  اههورگ  صاخـشا و  نیب  ياهینمـشد  تاعزانم و  همه  تعیبط  نیا  هتبلا  هک  دـیامنیم  بیذـکت 
رد دـیاب  اصخـش  دریگب و  بیان  دـناوتیمن  یفرطچـیه  نتفگ ، دـنگوس  فلح و  ماقم  رد  اذـل  ددرگیم ، قح  بحاص  ددرگ  تباث  دـشاب و 

ناشدوخ نیب  مکاح  ار  دـنوادخ  فرط  ود  هک  دراد  قرف  تهجنیا  زا  طقف  تسا  لیبق  نیا  زا  مه  هلهابم  و  دروخب . دـنگوس  شیاعدا  دروم 
. دنهدیم رارق 

لها نت  جـنپ  هک  ددرگیم  نشور  دـیدرگ  حـضاو  نآ  قـلعتم  یعوـضوم و  تهج  زا  مه  یمکح و  تهج  زا  مه  هلهاـبم  تیهاـم  هک  لاـح 
نید تیناقح  رد  نأش  بحاص  مادـک  ره  دـناهدوب و  مالـسا  نید  هب  توعد  بحاص  یگمه  اتباین  هن  اتلاصا و  مهیلع - هّللا  تاولـص  ءاـسک -

هب دندادیم  ربخ  ناشدوخ  ملع  اب  مادکره  ینعی  دناهدوب  قداص  ناشیاعدا  رد  مادکره  مییوگیم  هکنیا  دـناهدوب و  يوبن  توعد  مالـسا و 
ّیندـل و مولع  اـهشناد و  دوشیم  مولعم  هک  تساـجنیا  زا  مالـسا  نید  هب  شندـش  ثوعبم  مرکا و  یبن  رب  یحو  لوزن  تلاـسر و  یتسرد 

یهلا یحو  لوزن  هب  عالطا  ناوتیم  هک  تسا  ّیندـل  ملع  هلیـسو  هب  طقف  اریز  دوب ، هدیـشخب  اهنآ  هب  ار  یماـقم  نینچ  تیلها  اـهنآ  هدادادـخ 
هک هدش  هدراذگ  نانآ  همه  هدهع  رب  نآ  زا  تیامح  نید و  ظفح  تیلوئسم  هجیتنلاب  تشاد و 

92 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
نانآ هیعرش  تیالو  نامه  هک  مرکا - لوسر  ترضح  توبن  ماقم  ریغ  دشابیم - خنس  کی  زا  نانآ  یعرـش  بصنم  ماقم و  دزاسیم  نشور 

. تسا مالسا  نید  رد 

92 ص : كالول … ] یسدق  ثیدح  یسررب  : ] مود تهج 

هراشا

ار ناهج  دوبن  وت  رطاخهب  رگا  اعیمج ؛ امکتقلخ  امل  ۀـمطاف  الول  کتقلخ و  امل  ّیلع  الول  كالفألا و  تقلخ  امل  كـالول  : » یـسدق ثیدـح 
.« مدرکیمن شنیرفآ  ار  نت  ود  امش  دوبن  همطاف  رطاخهب  رگا  مدیرفآیمن و  ربمایپ ) يا   ) ار وت  دوبن  یلع  رطاخهب  رگا  مدرکیمن و  قلخ 

. دوشیم نایب  هجو  هس  ردقنارگ  ثیدح  نیا  ریسفت  يارب 

92 مالک … ص : ملع  رظنم  زا  لوا : هجو 

هکلب تسین  نینچ  ثیدح  يانعم  نکل  دنتسه و  لضفا  ادخ  لوسر  زا  همطاف  یلع و  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  ثیدح  نیا  قبط  لوا  رظن  رد 
: تسا نیرخآ  نیلوا و  دیس  تانئاک و  لضفا  ادخ  لوسر 

«1 « ؛ ینْدَأ َْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق  َناکَف  یَّلَدَتَف * انَد  َُّمث 
. دوب رتمک  ای  نامک  ود  هلصاف  هزادنا  هب  ربمایپ ) اب   ) وا هلصاف  هکنآ  ات  دش  رتکیدزن  رتکیدزن و  سپس 

دمحم ناگدنب  زا  یکی  نم   » ینعی هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  دیبع  نم  دـبع  انأ  : » دـیامرفیم ادـخ  لوسر  هرابرد  نانمؤم  ریما  دوخ  یتح 
ياهنامرف زا  تعاطا  و  متسه »
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93 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
لقن ادـخ  لوسر  زا  ینـس  هعیـش و  زا  هک  تیاور  نیا  ریظن  یـسدق  ثیدـح  يانعم  هکلب  تسا  بجاو  زین  ناـنمؤم  ریما  رب  یتح  ادـخ  لوسر 

زا یکی  هب  ناوتیم  ار  تیاور  بلاطم  نیا  هب  هجوت  اب  دـشابیم  نیـسح » نم  انأ  یّنم و  نیـسح   » اـی یلع » نم  اـنأ  یّنم و  ّیلع   » هک هدـیدرگ 
: درک انعم  هوجونیا 

هب رگم  ددرگیمن  لماک  ترضح  نآ  نتشگ  ثوعبم  يویند و  هئـشن  نیا  رد  ادخ  لوسر  رهطم  ندب  مسج و  شنیرفآ  زا  تیاغ  ضرغ و  . 1
قیرط دندومن و  حیضوت  ریسفت و  دوب  هدروآ  ادخ  لوسر  هک  ار  ینید  فراعم  دنتـشاداپرب و  ار  نید  هک  همطاف  ترـضح  یلع و  ماما  دوجو 

: دومن بصن  تماما  هب  ار  نانمؤم  ریما  ادخ  لوسر  دش و  لزان  مخ  ریدغ  دروم  رد  هک  ياهیآ  ریظن  دنداد  همادا  ار  تیاده 
؛ َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای 

«1»
دنوادخ ياهدادـن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن  رگا  ناسرب و  مدرم ) هب   ) الماک تسا  هدـش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربمایپ ! يا 

. دنکیمن تیاده  ار  جوجل )  ) نارفاک تیعمج  دنوادخ  درادیم و  هاگن  مدرم  یلامتحا ) تارطخ   ) زا ار  وت 
. دشاب یبن  هار  هدنهد  همادا  یلع  ات  دیامرفیم  تماما  هب  نانمؤم  ریما  بصن  هب  فوقوم  ار  مرکا  یبن  تلاسر  دنوادخ 

: دیامرفیم نینچمه 
ِنْوَشْخا َو  ْمُهْوَشَْخت  الَف  ْمُِکنیِد  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلا 

94 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
«1 « ؛ ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا 

مدرک و لماک  ار  امش  نید  زورما  دیـسرتب ، نم  تفلاخم )  ) زا دیـسرتن و  اهنآ  زا  نیاربانب  دندش  سویأم  امـش  نییآ  لاوز )  ) زا نارفاک  زورما 
. متفریذپ امش  نییآ  ناونع  هب  ار  مالسا  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن 

طونم زور  نآ  هب  نیملسم  يارب  مالـسا  یلوبق  دروم  رد  دنوادخ  تیاضر  طرـش  تسا و  هدش  لزان  مخ  ریدغ  دروم  رد  زین  هفیرـش  هیآ  نیا 
مرکا یبن  تافو  اب  نید  رما  هماـقا  هکنیا  يارب  دـندشیم و  دـیماان  مالـسا  يدوباـن  زا  راـفک  هک  دوب  تروصنیا  رد  طـقف  اریز  تسا ، هدـش 

: همیرک هیآ  دننام  دش و  نینچ  هکنانچ  دنامیم  یقاب  تسایند  ایند  ات  هکلب  تشگیمن  هتسسگ 
«2 « ؛ یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 

(«. تیب لها   ) مناکیدزن نتشاد  تسود  زج  منکیمن  تساوخرد  متلاسر  رب  امش  زا  یشاداپ  چیه  نم  وگب 
. تسا هداد  رارق  نآ  لداعم  ياهفک  فرط و  رد  ار  تیب  لها  تبحم  فرطکی و  رد  ار  تلاسر  هیآ  نیا  رد 

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  دنوادخ 
«3 « ؛ ْمَُکل َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام 

.« تسامش دوخ  يارب  ماهتساوخ  امش  زا  یشاداپ  رجا و  ره 
95 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

: رگید هیآ  و 
«1 « ؛ اًلِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذِخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَم  اَّلِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام 

نم شاداـپ  نیا   ) دـنیزگرب شراـگدرورپ  يوـس  هب  یهار  دـهاوخب  هکیـسک  رگم  مبلطیمن  امـش  زا  یـشاداپ  هنوگچـیه  نآ  ربارب  رد  نـم 
(«. تسا

قیرط رگنشور  نایم  نیا  رد  ارهز  همطاف  ترضح  هاگیاج  دنتسه و  وا  ناوضر  یلاعت و  يادخ  يوس  هب  قیرط  لیبس و  ناشیا  عقاو  رد  سپ 
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دیامن و رود  ار  تاهبش  تسناوتیمن  ترضح  نآ  دننام  زین  سکچیه  دوب و  هتفرگارف  ار  نیملسم  میظع  ياهنتف  هک  تسا  ینامز  رد  تیاده 
اریز دزاسیم ، زاتمم  اهنارود  همه  نیملـسم و  همه  نایم  رد  ار  ناشیا  هک  تسا  تیـصوصخ  نیمه  دزاس  دوباـن  ار  یهارمگ  ياـهیکیرات 

تسا یماقم  مرکا  ربمایپ  يردام  تفرگ و  بقل  اهیبا  ما  هک  دوب  وا  مه  دیدرگ و  لزان  « 2  » رهد هروس  ریهطت و  هیآ  شقح  رد  هک  دوب  وا  مه 
ثیداحا تایآ و  نیا  همه  دوب و  شدبلاک  رد  ربمایپ  حور  هک  دوب  وا  مه  تسین و  سایق  لباق  ربمایپ ) نارسمه  بقل   ) نیملـسم يردام  اب  هک 

. دشابیم نیملسم  رظنم  یئرم و  رد 
ار سنا  ّنج و  نم  « » 3  » ِنوُُدبْعَِیل اَّلِإ  َْسنِْإلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  ام  َو  همیرک  هیآ  دافم  هیبش  روکذم  یسدق  ثیدح  هدش  هتفگ  بلاطم  هب  هجوت  اب 

هطـساو هب  رگم  تسین  نیا  دننک و  تعاط  تدابع و  دعب  دننک  ادـیپ  تفرعم  تخانـش و  لوا  ینعی  دـننک » متدابع  هکنیا  يارب  زج  مدـیرفاین 
. دش هتشاداپرب  مالسلا  مهیلع  همئا  نیموصعم و  تدهاجم  هب  هک  فینح  نید  مرکا و  لوسر  تیاده 

96 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

96 هفسلف … ص : تمکح و  رظنم  زا  یسدق : ثیدح  ریسفت  يارب  مود  هجو 

نکمم هک  هدـیدرگ  تباث  طسوتم و  تیاغ  ییاهن و  تیاغ  هلمج  نم  دـشابیم . تایاغ » دّدـعت   » یلاـعتم هفـسلف  تمکح و  لـئاسم  زا  یکی 
شناد اـت  موریم  هسردـم  هب  نم  دـیوگب  یلّـصحم  تسا  نکمم  ـالثم  دـشاب ؛ رگید  ياـج  رد  طـسوتم  تلع  اـجکی  رد  ییاـغ  تلع  تسا 

متفرگیمنارف و يزیچ  متفریمن  هسردم  هب  رگا  دیوگب : یسک  نینچ  هک  دشابیم  تسرد  مدرگ  دنمشناد  ات  مریگیمارف  شناد  مریگبارف و 
. مدشیمن ملع  بحاص  متفرگیمنارف  يزیچ  رگا 

: هک تسا  تسرد  زاب  دیوگب  مه  نینچ  رگا  و 
نتفر تیرترب  تیلضفا و  راتفگ  نیا  زا  ام  هکنآ  هجیتن  متفریمن  هسردم  هب  متفرگیمنارف و  يزیچ  دوبن  ندش  دنمشناد  تبغر  قوش و  رگا 
کی نایب  عقاو  رد  لیلعت  نیا  هکلب  میمهفیمن  ار  ندـش  دنمـشناد  يالاب  هبترم  زا  نتخومآ  شناد  يرترب  هن  نتخومآ و  شناد  زا  هسردـم  هب 

. دناسریم ار  رتنییاپ  تایاغ  فادها و  زا  ییاهن  فادها  تایاغ و  يریذپرثا  دشابیم و  طئاسو  تایاغ و  هلسلس 
رکذ مرکا  ربمایپ  زا  رتـالاب  شنیرفآ و  ییاـغ  تلع  ار  همطاـف  ترـضح  هک  دـسریم  رظن  هب  روکذـم  یـسدق  ثیدـح  رهاـظ  رد  هچنآ  سپ 

فده و نآ  زا  دعب  هک  تسا  ياهفیرـش  تایاغ  طئاسو و  زا  ترـضح  نآ  هکنیا  هب  دراد  تراشا  هکلب  تسین  ثیدح  یعقاو  دارم  دـنکیم 
. دیآیم مرکا - لوسر  شنیرفآ  ینعی  تقلخ - ییاهن  تیاغ 

97 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

97 نافرع … ص : رظنم  زا  موس : هجو 

دننام دیرفآ  ار  تاقولخم  هیقب  دنوادخ  هبیط  هسمخ  ینارون  دوجو  هطـساو  هب  هکنیا  هب  دراد  تراشا  ثیدح  هک  تسا  نآ  هجو  نیا  لصاح 
« ءام  » هب نآرق  رد  هدش و  لقعلا »  » هب ریبعت  رگید  تیاور  رد  و  رباج » ای  کّیبن  رون  هّللا  قلخ  ام  لّوأ  : » هدش لقن  ینس  هعیـش و  زا  هک  یتایاور 

هیطرش هلمج  رد  طرش  مه  یسدق  ثیدح  رد  میدیرفآ .» ار  ياهدنز  زیچره  بآ  زا  ام  و  « » 1  » ٍّیَح ٍءْیَش  َّلُک  ِءاْملا  َنِم  اْنلَعَج  َو  تسا : هدمآ 
، نآ زا  روظنم  كالفألا .» تقلخ  امل  كالول  : » ترضح نآ  شنیرفآ  تقلخ و  هن  هدش  هداد  رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  تاذ  لوا 

يویند هئـشن  نیا  رد  تقلخ  زا  معا   ) دشابیم معا  يانعم  هب  قولخم  دشابیم و  رمأ »  » ملاع زا  هک  تسا  مرکا  لوسر  فیرـش  كرابم و  رون 
َدارَأ اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  ای  ُْرمَْألا و  َو  ُْقلَْخلا  َُهل  دـیامرفیم : تراشا  نآ  هب  یتایآ  هک  يویند ) هئـشن  طقف   ) صخا ياـنعم  هب  هن  راونا ) ملاـع  رد  اـی  و 
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«2 . » َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ٍءْیَش  ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َناْحبُسَف  ُنوُکَیَف * ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش 
تاذ لوا ، هیطرش  هلمج  رد  تسا ، يویند  هئشن  هک  ظیلغ  هدام  كاخ و  ملاع  زا  راونا و  ملاع  زا  دناهنوگ : ود  رب  دنوادخ  تاقولخم  نیاربانب 
ریما كراـبم  رون  کـتقلخ » اـمل  ّیلع  ـالول   » مود هیطرـش  هلمج  رد  دـیامنیم و  یفرعم  كـالفا  تقلخ  ضیف  هطـساو  ار  مرکا  لوسر  يرون 

هلمج رد  دیامرفیم و  یفرعم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رهطم  دسج  ندب و  شنیرفآ  ضیف  هطساو  ار  نانمؤم 
98 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

ریما مرکا و  ربمایپ  يویند  ندـب  شنیرفآ  ضیف  هطـساو  ار  ارهز  همطاـف  ترـضح  كراـبم  رون  اـمکتقلخ » اـمل  ۀـمطاف  ـال  ول  و   » موس هیطرش 
. دناسانشیم نینمؤملا 

تـسا هدادن  رارق  رهطم  دوجو  هس  نآ  تقلخ  هناگهس ، هیطرـش  تالمج  رد  ار  طرـش  تقد ، تفارظ و  تیاهن  رد  یـسدق  ثیدـح  نیا  سپ 
تقلخ اـمل  کـقلخ  ـال  وـل  : » هک تسین  نیا  تیاور  ریبـعت  تـسا و  هداد  رارق  تـقلخ  ار  طرـش  يازج  اـهنآ و  هیروـن  تاوذ  ار  طرـش  هـکلب 

ارهز همطاف  تاماقم  هب  هراشا  زیگنامه ، ثیدـح و  نیا  بولـسا  هکلب  امکتقلخ » امل  ۀـمطاف  قلخ  ول ال  کتقلخ و  امل  ّیلع  ول ال  كالفألا و 
. تسا مدقم  نیلسرم  ایبنا و  همه  زا  تسا و  مالسلا  امهیلع  یصو  یبن و  ولت  ترضح  نآ  هکنیا  تسا و 

رد مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  رون  نآ  زا  دعب  نانمؤم و  ریما  رون  سپس  تسا ، مرکا  ربمایپ  رون  دنوادخ  تاقولخم  لوا  هکنآ  مالک  لصاح 
. ددرگیم زین  نیموصعم  ياهندب  لماش  هک  تقلخ  تائشن  ملاوع و  هیقب  رون  دعب  هبترم 

شنیرفآ ملاوع  هلـسلس  رد  نیموصعم  هفیرـش  داـسجا  مظعا و  یبـن  رون  نیب  هطـساو  هرهاـط  هقیدـص  ناـنمؤم و  ریما  كراـبم  رون  نیارباـنب ،
مالـسا مرکم  یبن  ندـب  تقلخ  ضیف  هطـساو  مالـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  رون  مییوگیم  هک  تسا  ام  مالک  يانعم  نامه  نیا  و  دـشابیم .

. تسا راوگرزب  ود  نآ  ندب  تقلخ  هطساو  همطاف  رون  هک  روطنامه  تسا 
99 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

نینمؤملا ّما  اهیبا و  ّما  مراهچ : ماقم 

«1 ، » ْمُُهتاهَّمُأ ُهُجاوْزَأ  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  تسا : هداد  رارق  هجوت  دروم  نینمؤملا » ّما   » بقل اب  ار  ربمایپ  نارـسمه  دنوادخ ،
هب ارهز  همطاف  نیا ، لباقم  رد  دراد  ناسنا  یقیقح  ردام  دـننام  اـهنآ  میرکت  مارتحا و  لـثم  ندوب  رداـم  راـثآ  زا  یـضعب  هب  هراـشا  بقل ، نیا 

« دشابیم شردپ  ردام  همطاف  « » اهیبأ ّمأ  ۀمطاف   » دومرف ادخ  لوسر  صخـش  هک  دـسریم  ربمایپ  يردام  ماقم  هب  شیهلا  تیّجح  ماقم  تهج 
ّما  » دراد و وا  تیّجح  رد  مکحم  یطاـبترا  هقـالع و  زا  ناـشن  اـجنیا  رد  ندوب  رداـم  و  دـهدیم . یهاوـگ  وا  تلزنم  ماـقم و  یگرزب  هب  هک 

میرم هکروطنامه  دشابیم  زین  يوبن  توعد  قیدصت  فارشا و  ظاحل  زا  هکلب  تسا  يرهاظ  مارتحا  شرافـس و  کی  اهنتهن  شندوب  ّیبنلا »
. تشاداپرب ار  شتلاسر  نوئش  زا  یضعب  یتح  دومن و  وا  توعد  قیدصت  هک  تشاد  یسیع  ادخ  ّیبن  رب  فارشا  یعون  سدقم 

100 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
تدالو زا  دـعب  یتح  لمح  يادـتبا  زا  تشاد  هیکت  سدـقم  میرم  ماقم  رب  يوسیع  توعد  تلاسر و  ياـقب  دوجو و  هکروطناـمه  نیارباـنب 

ضرع رد  ریهطت  هیآ  رد  اریز  دـمآرب ، يوبن  توعد  دـییأت  قیدـصت و  ماـقم  رد  يرگید  رظنم  دـعب و  زا  ارهز  همطاـف  مه  روطناـمه  یـسیع 
ضیف راربا  هب  هک  دـیدرگ  رکذ  ینیبرقم  هلمج  زا  ناـسنا )  ) رهد هروـس  رد  دـیدرگ و  ناـیب  وا  کیرـش  هلهاـبم  هیآ  رد  دـمآ و  ادـخ  لوـسر 

شتیجح هب  دنتسم  هک  ار  وا  ندوب  یبنلا » ّمأ   » اهنیا همه  تسادخ و  لوسر  هب  طوبرم  هک  دننکیم  هدافتسا  لیبسلـس  همـشچ  زا  دنناسریم و 
. نینمؤم يردام  ربمایپ و  يردام  نیب  تسا  یگرزب  قرف  هچ  بلاطم  نیا  هب  هجوت  اب  دیامنیم  دیکأت  تسا ،

رون هکنیا  زا  دشاب  ترابع  هک  تشذـگ  لبق  ماقم  رد  یـسدق  ثیدـح  ریـسفت  رد  هک  تسا  نامه  یبنلا » ّما   » يانعم دروم  رد  رگید  لامتحا 
لامعتـسا لـصا »  » ياـنعم هب  ّما »  » مه برع  تغل  رد  تسا و  مرکا  ربماـیپ  رهطم  ندـب  دـسج و  دوجو  هشیر  لـصا و  ترـضح ، نآ  كراـبم 

تنس باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comتاماقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


«. ۀمحرلا هّما  رونلا و  هوبأ  نمؤملا  ّنإ  : » هک تیاور  نیا  دننام  تسا  هدیدرگ 
101 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

مالسلا اهیلع  همطاف  بضغ  يدونشخ و  مجنپ : ماقم 

هراشا

دنوادخ بضغ  بجوم  ترـضح  نآ  بضغ  دـنوادخ و  تیاضر  بجوم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تیاضر  هک  هدـیدرگ  لقن  ینـس  هعیـش و  زا 
. تسا

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  بقانم  باتک  زا 
«1 «. » كاضرل یضری  کبضغل و  بضغیل  هّللا  ّنإ  ۀمطاف  ای  »

«. ددرگیم دونشخ  وت  يدونشخ  زا  كانبضغ و  وت  یتحاران  بضغ و  زا  دنوادخ  همطاف  يا  »
: هدیدرگ تیاور  مرکا  یبن  زا  شردپ  زا  نیسح  ماما  زا  ۀّمغلا  فشک  باتک  زا  و 

«2 «. » كاضرل یضری  کبضغل و  بضغیل  هّللا  ّنإ  ۀمطاف  ای  »
لقن ادـخ  لوسر  زا  نانمؤم  ریما  زا  يربط  نیدـلا  بحم  قیرط  دـننام  دـناهدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  ینوگاـنوگ  ياـههار  زا  مه  تنـس  لـها 

هک دنکیم 
102 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

: دومرف ترضح 
«1 «. » كاضرل یضری  کبضغل و  بضغی  لج  زع و  هّللا  ّنإ  ۀمطاف  ای  »

. ددرگیم هدافتسا  ترضح  نآ  تمصع  ماقم  تابثا  دروم  رد  ریهطت ) هیآ  رب  هوالع   ) هک تسا  یثیداحا  هلمج  زا  فیرش  ثیدح  نیا 
بضغ و رگید ، ترابع  هب  دنوادخ ؛ بضغ  تیاضر و  رب  دنکیم  تلالد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تیاضر  بضغ و  فیرـش  ثیدح  نیاربانب ،

نـشور ترـضح  نآ  تمـصع  ندربیپ ) لولعم  هب  تلع  زا   ) ّینإ لیلد  هب  نیاربانب  تسا و  یهلا  بضغ  تیاـضر و  رب  عرف  همطاـف  تیاـضر 
. ددرگیم

همه دشاب و  یبیعره  زا  يرب  موصعم و  صخش  نیا  هک  یتروص  رد  رگم  ددرگیمن  یهلا  بضغ  تیاضر و  ناسنا ، بضغ  تیاضر و  اریز 
نینچ هب  ارهز  همطاف  ندـش  لیان  دـشاب و  یهلا  بضغ  تیاضر و  ّدـح  رد  وا  بضغ  تیاضر و  ات  دـشاب  لاـحم  وا  زا  اهيدـیلپ  اـهیتشز و 

رب تلـالد  فیرـش  ثیدـح  نیا  هکروطناـمه  تسا . ترـضح  نآ  تیّجح  یلوا  قیرط  هب  تراـهط و  تمـصع و  رب  لـیلد  نیرتـهب  یماـقم 
دوش نینچ  رگا  هک  ددرگ  لصاح  وا  يدونـشخ  تیاـضر و  اـت  دراد  تاـقولخم  همه  رب  شتعاـطا  بوجو  ترـضح و  نآ  تیـالو  شریذـپ 

تیجح ماقم  هب  هک  دیآیم  تسدهب  یـسک  يارب  طقف  عیفر  ماقم  نیا  هک  ددرگیم  رود  یهلا  بضغ  ددرگیم و  لصاح  زین  یهلا  تیاضر 
. دشاب هدیسر  اهیتشز  اهيدیلپ و  همه  زا  یکاپ  و 

تیعقاو هب  هراشا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دروم  رد  مرکا  ربمایپ  ریبعت  هک  تسا  نیا  تشاد  نایب  ماقم  نیا  رد  ناوتیم  هک  يرگید  لالدتسا 
رد تیّجح  تیهام  و 

103 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
مه بلطم  ّرـس  دوشیم . ثحب  نآ  دروم  رد  هقف  لوصا  ای  یقطنم و  هعبرا  لاکـشا  رد  هک  تسا  يرظن  لقع  زا  رتـالاب  هک  دراد  یلمع  لـقع 

يرظن لـقع  رد  تیجح   ) تسین قداـص  نیا  سکع  اـما  تسه  زین  يرظن  لـقع  رد  تیجح  مزلتـسم  یلمع  لـقع  رد  تیجح  هک  تسا  نـیا 
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. دیامنیم تباث  ار  ارهز  همطاف  ترضح  یلمع  یملع و  تمصع  تیجح و  ماقم  نیا  و  تسین ) یلمع  لقع  رد  تیجح  مزلتسم 

103 ص : لالدتسا … : نایب 

هک هدش  رکذ  ییاهسایق  اهناهرب و  قطنم  ملع  رد  دراد  توافت  یلمع  تمکح  رد  تیجح  تیهام  اب  يرظن  تیجح  تیـصاخ  یلک  روطهب 
قیرط  ) هلصوم هیکاح و  هفـشاک و  تیهام  تیجح  هک  تسا  هتـشگ  نشور  زین  هقف  لوصا  ملع  رد  هکروطنامه  دراد ؛ یلمع  لقع  هب  هراشا 

. دشابیم عقاو ) هب 
لمع اهنت  روظنم  هتبلا  دـشابیم  صخـش  لمع  نآ  همزـال  هک  دـشابیم  ياهناگادـج  ّتیوه  تیـصوصخ و  کـی  ياراد  هیلمع  تیجح  اـما 
سفن رد  یلمع  تافـص  اب  هک  ياهیلمع  تیجح  زا  دشاب  ترابع  هک  دوشیم  لماش  زین  ار  یبلق  یحناوج و  لمع  هکلب  دـشابیمن  یحراوج 

. دراد طابترا 
سپ يّربـت  ّیلوت و  بضغ و  تیاـضر و  ضغب و  ّبح و  دـننام  دوشیم  زین  بلق  هب  طوـبرم  هیلمع و  تافـص  قوـف  هک  تسا  یتـیجح  هکلب 

. دشابیم یمدآ  طیسب  تاکاردا  هجرد  نیرتالاب  هک  دشابیم  بلق  ياتسار  رد  لمع  لعف و  بناج  اب  یطابترا  هیلمع  تیجح  تیصاخ 
هدش هدرب  راکهب  يریباعت  هیلمع  تیجح  دروم  رد  هک  تسا  تهجنیمههب 

104 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
. هریغ نایب و  نیقی و  رون و  دننام  تسا  هدماین  هیرظن  تیجح  دروم  رد  هک  تسا 

اب یلع   » ینعی ّیلع » عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع  : » دـیامرفیم نانمؤم  ریما  دروم  رد  مرکا  ربمایپ  الثم  دراد ؛ توافت  هیلمع  تیجح  بتارم  هتبلا 
اب دـنوادخ   » ینعی اهبـضغل » بضغی  ۀـمطاف و  اـضرل  یـضری  هّللا  ّنإ  : » دـیامرفیم ارهز  همطاـف  دروم  رد  اـی  و  تسا » یلع  هارمه  قح  قح و 

َو َءوُّسلا  ُْهنَع  َفِرْصَِنل  َِکلذَک  تسا  هدش  ریبعت  میرک  نآرق  رد  هکنیا  ای  ددرگیم » كانبضغ  وا  بضغ  اب  دنمتیاضر و  همطاف  يدونـشخ 
و دوب » ام  صلخم  ناگدـنب  زا  وا  هک  ارچ  میزاـس  رود  وا  زا  ار  اـشحف  يدـب و  اـت  میدرک  نینچنیا  « » 1  » َنیِـصَلْخُْملا اَنِدابِع  ْنِم  ُهَّنِإ  َءاشْحَْفلا 
ای و  ار » وت  صلخم  ناگدنب  رگم  داد  مهاوخ  بیرف  ار  اهناسنا  همه  « » 2  » َنیِصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  اَّلِإ  َنیِعَمْجَأ * ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َو  هیآ  نینچمه 

. دناسریم ار  تیجح  نامه  صلخم  هب  ریبعت  هک  « 3  » اِیبَن ًالوُسَر  َناک  َو  ًاصَلُْخم  َناک  ُهَّنِإ 
هب تراـشا  دـناهدمآ  یهلا  تافـص  ناونع  هب  هک  ءافطـصا  ریهطت و  دـننام  ینیواـنع  هکناـنچمه  ار . هیرظن  تیجح  هن  ار  یلمع  تیجح  هتبلا 

. دراد انعم  نیمه 
و « 5  » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  هفیرـش  هیآ  ای  و  « 4 « » رایخألا نیفطـصملا  نم  اندنع  مّهنإ   » دننام

هک « 6  » َنُوبَّرَقُْملا َِکئلوُأ  َنوُِقباَّسلا * َنوُِقباَّسلا  َو  هعقاو  هروس  رد  برقم  ناونع  نینچمه 
105 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

كاردا قوف  رون  هکروطنامه  بلق  میمـص  زا  تسا  یلعف  لمع و  اـما  دـشابیم  لـعف  لـمع و  هچرگا  تسا و  یلمع  تیجح  يرخا  ةراـبع 
. ددرگیم هتساخرب  ناسنا  لمع  زا  هکنیا  اب  تسا 

هداتـسیا يرظن  تجح  زا  رتالاب  ياهبترم  رد  دـشاب و  هدـش  هتـسارآ  لـمع  رویز  هب  هک  تسا  يرظن  تیجح  ناـمه  یلمع  تیجح  هجیتن ، رد 
راکاطخ یلمع  كولـس  رد  اسبهچ  اـما  درادیم  هگن  ناـما  نما و  رد  يرکف  ياـطخ  زا  ار  اـم  هچرگا  يرظن  تمـصع  تیجح و  اریز  تسا ،

رد مه  يرادرک  قیبطت  لمع و  ماقم  رد  نیا  رب  هوالع  تسا  يرکف  ياطخ  زا  تینوصم  يرظن و  ياوقت  یلمع  تیجح  هکیلاح  رد  میشاب و 
. دراد رارق  يرظن  تیجح  زا  رتالاب  یماقم  رد  تاهابتشا  زا  يرود  تهج  زا  هک  تساجنیا  زا  تساطخ  زا  نوصم  ناما و 

و دـشاب . یلاعت  كرابت و  يادـخ  هدارا  زا  یعبات  دـیاب  ریزگان  دراد  تراشا  اهنآ  هب  مرکا  ربماـیپ  هک  یبضغ  تیاـضر و  هکنآ  مـالک  هجیتن 
بضغ و ترـضح  نآ  بضغ  تیاضر و  زا  ام  مییوگب  هکنیا  هن  تسا  یهلا  ياضر  بضغ و  هلابند  هب  همطاـف  ترـضح  بضغ  تیاـضر و 
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هاگآ هک  درک  لالدتسا  ناوتیم  هک  تساجنیا  زا  تسا و  یلـصا  عوبتم  یهلا  بضغ  تیاضر و  اریز  مینکیم ، فشک  ار  دنوادخ  تیاضر 
یملع و نینچ  نیب  اریز  دنکیم ، تیوقت  ار  ناشیا  دزن  ّیندل  ملع  دوجو  وا  بضغ  تیاضر و  دنوادخ و  ياههتساوخ  زا  ترضح  نآ  ندوب 

دـشابیم وا  بّرقم  ياهتجح  یهلا و  يایلوا  صوصخم  یملع  نینچ  دراد و  دوجو  همزالم  شرارـسا  قیاقد و  هب  تایئزج  همه  رب  یهاگآ 
. تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نآ  ياههنومن  نیرتزراب  هک 

107 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

مالسلا اهیلع  همطاف  هب  دنوادخ  تاهابم  مشش : ماقم 

، لباقم رد  هک  تسا  نیا  هیآ  قایس  ياضتقم  تسا و  ارهز  همطاف  صخش  رثوک ، زا  دوصقم  هک  دیآیمرب  ینـشور  هب  رثوک  هکرابم  هروس  زا 
ریثک و یلـسن  ینعی  تسا ؛ رثوک  ياراد  وا  هک  مرکا  ربمایپ  فالخ  هب  دـشاب ؛ هیّرذ  نودـب  رتبا و  دـیاب  دوب  هدرک  ربمایپ  اب  ینمـشد  هکیـسک 
یفن و دوب و  هدیافیب  هلباقم  ّالا  دشابیم و  نامدود  ترثک  انامه  هلباقم  ياضتقم  وا و  كاپ  هیّرذ  ارهز و  همطاف  زا  دشاب  ترابع  هک  ناوارف 

باریـس ار  شتما  نآ  هلیـسو  هب  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  تمایق  رد  يرهن  هکنیا  هب  رثوک  لیوأت  اب  هتبلا  دـنوشیمن . دراو  زیچ  کـی  رب  تاـبثا 
. دنراد قافتا  هروس  لوزن  نأش  رد  نیملسم  همه  تسا و  هیآ  لوزن  لحم  رد  مالک  اریز  درادن ، تافانم  دیامنیم 

تـسا نامدود  لسن و  يدایز  رثوک ، زا  دارم  دـیوگیم : ََرثْوَْکلا  َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ  همیرک  هیآ  لیذ  رد  عماجلا  عماوج  ریـسفت  رد  یـسربط  همالع 
لباق ریغ  اهنآ  دادعت  اریز  ددرگیم ، راکشآ  ارهز  همطاف  نادنزرف  لسن و  رد  هک 

108 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
یعقوم لئاو  نب  صاع  هکنیا  نآ  تسا و  هروس  لوزن  نأش  قباطم  اقیقد  نیا  دوب . دـهاوخ  نینچ  نامز  رخآ  ات  هّللا  دـمحب  تسا و  شراـمش 
دنوادخ هک  تسا  « 1  » روبنـص دمحم  دنتفگیم  شیرق  دیمان و  رتبا  ار  ترـضح  نآ  تفر  ایند  زا  مرکا  لوسر  لاسدرخ  دنزرف  هّللا  دـبع  هک 

«2 . » دومرف لزان  ار  هروس  نیا  رافک  يوزرآ  يدوبان  شلوسر و  هب  يرادلد  يارب 
رد هروس  نیا  اریز  دراد  ادخ  لوسر  نادنزرف  دالوا و  هب  هراشا  رثوک  دیوگیم : دراد و  ار  رظن  نیمه  تنس  لها  ياملع  زا  مه  يزار  رخف  و 

دهاوخ اطعا  یلـسن  وا  هب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دندرکیم و  تّمذم  يدـنزرفیب  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دـش  لزان  یناسک  ربارب 
دشابیم ولمم  ربمایپ  دالوا  زا  ناهج  همهنیا  اب  دندش و  هتشک  ربمایپ  تیب  لها  زا  رایـسبهچ  هک  نیبب  دوب و  دنهاوخ  اهنامز  همه  رد  هک  درک 

«3 . » تسا هدنامن  یقاب  مه  رفن  کی  یتح  هّیما  ینب  زا  اما 
ماما لسن  زا  همطاف و  ینب  تاداس  زا  یبرع  برغم  نینکاس  مشش  کی  هک  دنرادیم  مالعا  تیعمج  يرامشرس  زکارم  مه  رـضاحلاح  رد  و 

. رفن نویلیم  زا 30  نویلیم  جنپ  ینعی  دنشابیم  یبتجم  نسح 
یـضتقم هـک  دـشابیم  ریثـک  ءاـطع  نـیا  اریز  دزرویم . تراـشا  نآ  هـب  هـمیرک  هـیآ  هـک  تـسا  يرثوـک  ياـههنومن  نیرتراکــشآ  نـیا  و 

تسین یفخم  دشابیم و  مرکا  ّیبن  بناج  زا  دنوادخ  يانث  اعد و  زامن و  نتشاد  اپرب  يرازگساپس و 
109 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

. تسا رارقرب  یگشیمه  یطابترا  هیآ  رهاظ  لیوأت و  نیب  دشابیم و  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  رثوک و  رهن  نیب  مات  یطابترا 
رد هیآ  اریز  تسوا  تیجح  رب  تلالد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هیحان  زا  نمـشد  رب  ترـضح  نآ  هب  مرکا  یبن  تاهابم  هک  تسین  یفخم  و 
هب ار  وا  دنوادخ  هک  تاقولخم  نیرتتلیـضفاب  ندروآ  تسد  هب  هارمه  تمارک  نیا  دـشابیم و  مرکا  ربمایپ  يراوگرزب  تمارک و  نایب  ماقم 

مامت و ریخ  هتفرگ  رارق  راختفا  دروم  هچنآ  هکنیا  رگم  دوشیمن  مامت  نیا  دـشابیم و  مرکا  یبن  طسوت  هدرک  فیـصوت  ریثک - ریخ  رثوک -
. دشاب لماک  قلطم و 

111 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
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مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هبطخ  یلاع  نیماضم  متفه : ماقم 

نایامن ار  وا  یهلا  تیصخش  زا  یتاهج  رـشب ، خیرات  زا  ياهرود  ره  رد  تسا و  زادنانینط  نامز  شوگ  رد  هشیمه  يارب  ترـضح  نآ  هبطخ 
ترـضح صوصخم  يایلوا  طقف  طقف و  هک  دراد  تراشا  ناشیا  شناد  ملع و  یگرزب  هب  هک  دراد  دوجو  هبطخ  نیا  رد  یفراعم  دزاسیم و 

رود نانآ  زا  ار  اهيدـیلپ  اهیتشز و  همه  دـنوادخ  هکیناـسک  ناـمه  دنـشاب ؛ هتـشاد  عـالطا  اـهنآ  زا  دـنناوتیم  یهلا  رـس  ناـبحاص  قح و 
هک درادـن  یبجعت  تسا  ریهطت  هیآ  قیداصم  زا  یکی  ارهز  همطاف  هک  اـجنآ  زا  تسا و  هدومرف  هدارا  رهاـط  كاـپ و  ار  ناـنآ  هتـشادهگن و 

يانث حدـم و  دراذـگیم و  ساپـس  شیاهتمعن  رب  ار  دـنوادخ  هبطخ  يادـتبا  رد  ناشیا  دـشاب . یهلا  فراعم  زا  یـضعب  لـماش  وا  ناـنخس 
بتاکم زا  کیچیه  رد  هک  تسا  ياهنوگهب  دیحوت  رد  ناشیا  نایب  دنکیم و  دیکأت  ار  دنوادخ  یتافص  دیحوت  دیامنیم و  یبوبر  ترضح 

الصا دوبن و  دوهعم  مالسا  روهظ  زا  لبق  اریز  درادن ، هقباس  نارود ، نآ  یناریا  يدنه و  ینانوی ، یفسلف 
112 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

ماقم زا  هیئامسا  تایلجت  یهلا و  تافص  ماقم  تسوا و  زا  تافـص  یفن  دیحوت ، تقیقح  هک  تشادن  ياهقباس  لوا  ردص  نیملـسم  ماهفا  رد 
. تسا رتنییاپ  قلطم  تبیغ  بویغلا و  بیغ 

: دیامرفیم دوخ  ینالوط  هبطخ  زا  یتمسق  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
«1 «. » هقلخ یف  هتلیسو  نحن  ۀلیسولا و  هیلا  ضرألا  تاوامسلا و  یف  نم  یغتبی  هرون  هتمظعل و  يذلا  هّللا  اودمحأ  «و 

هیبشت مزلتـسم  نوچ  تسا ، لاحم  عنتمم و  وا  تقیقح  رب  طلـست  هطاحا و  هار  زا  ادخ  تفرعم  هک  دـیامرفیم  هراشا  ترـضح  ترابع  نیا  رد 
اهنت سپ  تسا  لطاب  مه  دنوادخ  تخانش  لیطعت  هک  یفرط  زا  تسا و  اتکی  تاذ  تیدودحم  همزال  هک  تسا  ینامـسج  ای  یناسفن  ای  یلقع 

تفرعم باوبا  زا  هک  دنـشابیم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هلیـسو  نآ  هک  تسا  یهلا  تایّلجت  تایآ و  هب  نتـسج  لسوت  دـنوادخ  تفرعم  هار 
. دوبن دوهعم  الصا  نارود  نآ  يرشب  هشیدنا  رد  هک  دومرف  هماقا  ددعتم  ياهناهرب  هاتوک ، ياهلمج  رد  ترضح  دنایهلا .

نآ يرـشب  فراعم  رد  زاب  هک  تسا  ياهنوگهب  اههئـشن  فالتخا  نآ و  تیفیک  یلولعم و  یّلع و  هلـسلس  نایب  دروم  رد  ناشیا  مـالک  سپس 
نیملـسم ماهفا  هک  تسا  هدش  نادب  رهاظریغ  یفخم و  یتاراشا  میرک  نآرق  رد  طقف  تشادـن و  هقباس  ینافرع  ای  یفـسلف و  زا  معا  راگزور 

. دنتشادن یهاگآ  نآ  هب  نارود  نآ 
نایب هدـنیآ  ملاوع  روطنیمه  هتـشذگ و  تآشن  رد  هچ  ار  مالـسا  ربماـیپ  تاـماقم  دزاـسیم و  نشور  ار  تعیرـش  عرـش و  ترورـض  سپس 

. دیامرفیم
ناکرا ماکحا و  تلع  نآ و  فلتخم  باوبا  نآرق و  مولع  ياهلصفرس  سپس 

113 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
ترضح و نآ  تنس  يوبن و  شور  هریس و  لامجا  روطهب  نآ  زا  دعب  درادن . هقباس  ناشیا  زا  لبق  مه  زاب  هک  دزاسیم  نشور  نایب و  ار  نید 

يوبن توعد  رد  نینمؤملا  ریما  شنیشناج  شیومع و  رـسپ  شریزو و  ادخ و  لوسر  ردارب  شقن  يوبن و  توعد  تقیقح  تیعقاو و  تمظع 
هب سپـس  دـنتخاس . راوتـسا  ار  یمالـسا  ماظن  نید و  يانب  هک  دـندوب  راوگرزب  ود  نآ  هکنیا  دزاـسیم و  نشور  دومرف  شـشوک  شـالت و 

هکنیا تخاس و  راتفرگ  یعامتجا  یـسایس و  تهج  زا  ار  یمالـسا  تما  ادخ  لوسر  تافو  زا  دـعب  هک  دزادرپیم  ياهنتف  یـسررب  لیلحت و 
. درک دهاوخ  یتالکشم  هچ  راچد  ار  یمالسا  تما  تفالخ ) بصغ   ) هنتف نیا 

دزاسیم و راکشآ  ار  یگرزب  قیاقح  اهزار و  اهنآ  هلیسو  هب  هک  هدیزگرب  یتارابع  رتابیز و  یبسانت  ابیز و  یظافلا  اویش و  ینایب  اب  اهنیا  همه 
لقن مرکا  ربماـیپ  زا  تنـس  لـها  هک  یثیداـحا  رد  اریز  تسا ، هتـشادن  جاور  نیملـسم  نیب  رد  هجوچـیههب  هک  تـسا  یفراـعم  زا  اـهنیا  هـمه 

. تسا هدماین  دننکیم 
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. دریگب تأشن  ترضح  نآ  دادادخ  ّیندل و  ملع  همشچرس  زا  دناوتیم  اهنت  هک  مات  تسا  یناهرب  اویش  هبطخ  نیا  هکنآ  مالک  لمجم 
دنوادخ اریز  تسین ، فیـصوت  لباق  هک  تسا  یتلیـضف  یهلا و  تلاسر  ندعم  هک  تسا ، توبن  ماقم  نایب  ددص  رد  هبطخ  نیا  رگید  نایب  هب 

یتشز و زا  ار  مدرم  دومن و  جراـخ  شناد  تیادـه و  ییانـشور  هب  یناداـن  ياـهیکیرات  زا  یهلا  توبن  هلیـسو  هب  ار  تیلهاـج  نارود  مدرم 
. دومرف رهاط  كاپ و  تلذ  كرش و  يدیلپ 

كرابت و دنوادخ  دزن  رد  ار  شراوگرزب  ردپ  تاماقم  یخرب  هکنیا  زا  دعب 
114 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

دیامرفیم مالعا  نانآ  هب  ار  نید  ملاعم  دروآیم و  ار  وا  تجح  ناهرب و  نامه  دزاسیم و  نشور  ار  ادخ  لوسر  لئاضف  دناسانشیم  یلاعت 
حـضاو ار  يوـیند  اـی  ینید و  ياهیــضق  ره  فـیلکت  دزاـسیم و  نـشور  ار  عورف  لوـصا و  زا  ینکر  ره  تـمکح  ناـیب  تاـبجاو و  هیاـپ  و 

. تسوا دننامه  تغالب ، تحاصف و  تفرعم ، تمکح ، تهج  زا  دـسریم و  شوگ  هب  ادـخ  لوسر  نابز  زا  نانخـس  نیا  ییوگ  دـیامرفیم .
زا ار  تما  نآ ، زا  دـعب  دوشیم و  رداـص  یهلا  ياـهتّجح  زا  یکی  ناـبز  زا  ادـخ  لوسر  تاـفو  زا  دـعب  هک  تسا  ياهبطخ  نیلوا  عقاو  رد 

یـشومارف هب  اهنآ  ياهسوه  اوه و  هلیـسو  هب  ادـخ  لوسر  ثارت  دـندوب و  هدـش  فرحنم  لطاب  يوس  هب  اریز  دـناسرتیم ، ناشراک  تبقاـع 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یتح  هن  دشیم و  يریگولج  فارحنا  زا  هن  دـندوب و  هدربورف  شیوخ  كال  رد  رـس  ناشیا  دـشیم و  هدرپس 

. دیدرگیم
. دناسریم ار  ناشیا  تیجح  هک  دریگیم  تأشن  ترضح  نآ  ّیندل  یهلا  ملع  زا  اهنیا  همه 

: دنکیم نشور  ار  رما  دنچ  ترضح  نآ  هبطخ  هکنآ  هجیتن 
دنام اههرطاخ  رد  داد و  رارق  ریثأتتحت  ار  نیملسم  لفاحم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ياههبطخ  زا  دعب  هک  تسا  ياهبطخ  نیلوا  . 1

. دناسریم نانآ  ناهذا  رد  ار  شاهغلاب  تیجح  تلزنم و  ماقم و  نیملسم  روما  رد  ترضح  نآ  مامتها  و 
لوسر دمحم  توبن  هب  تراشا  دهدیم و  راکذت  وا  یگناگی  دـنوادخ و  يانث  هب  نآ  رد  هک  دوریم  رامـشهب  يدـیحوت  محالم  زا  یکی  . 2

لاؤس نیا  نآ  زا  دعب  دزاسیم و  نشور  ار  نید  عورف  عیرـشت  تمکح  نید و  ناکرا  دیامرفیم و  نیملـسم  یگدنز  رد  نآ  قیمع  رثا  هّللا و 
هک دنکیم  ياج  اهنهذ  رد  ار 

115 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
يویند ینید و  تاـیح  رد  هفیقـس )  ) تعیب نیا  دـناوتیم  يدـحهچ  اـت  و  دراد ؟ دوجو  دوب  هدـش  هتفرگ  هک  یتـعیب  تیعورـشم  رب  یلیلد  هچ 

. دشاب هتشاد  رثا  ناناملسم 
تسرد مالسا  هدنیآ  يارب  هفیقس  بزح  هک  ار  یسایس  ماظن  تیعورشم  مدع  هدرپیب  نآ  رد  هک  تسا  یتاکن  لماش  ترـضح  نآ  هبطخ  . 3

ادابم ات  تخاس  مکحم  مالسا  مرکم  لوسر  هاگدید  ساسارب  ار  یمالسا  ماظن  يداقتعا  ياههیاپ  نآ  نمض  رد  تخاس و  راکـشآ  دوب  هدرک 
یحو ساسارب  هک  نیملسم  نیب  رد  ار  شیوخ  تلزنم  ماقم و  نیب  نیا  رد  دندرگ و  جوزمم  لطاب  قح و  ددرگ و  هبتشم  ناگدنیآ  رب  هلئـسم 
نوئـش همه  رد  ترـضح  نآ  هماـت  تیّجح  ببـس  هب  رگم  دوبن  نیا  دومنیم . دزـشوگ  دوب  مالـسا  یبـن  شراوگرزب  ردـپ  تادـیکأت  یهلا و 

ات نیملسم  هک  ار  یلئاسم  همه  ترـضح  نآ  هک  دوب  اجنیا  زا  یمالـسا و  تموکح  نیناوق  ات  هتفرگ  حیاصن  ظعاوم و  ماکحا و  زا  نیملـسم 
قامعا رد  ار  ترـضح  نآ  تیجح  یناعم ، نیا  یمامت  دومرف . لیلحت  دوب  ناشيور  شیپ  هدنیآ ، رد  ای  دندوب و  هدـش  هجاوم  نآ  اب  زور  نآ 

. ترضح نآ  هّیهلا  هتباث  تیجح  هب  دسر  هچ  دناسریم  نیملسم  راکفا  تازکترم و 
هک ییاجنآ  رد  اهنآ  نیب  رد  فالتخا  يرگدادیب و  هنتف و  لیبق  زا  دیامرفیم ؛ هاگآ  نآ  هب  ار  نیملـسم  هک  هرهاط  هقیدص  يرگنهدـنیآ  . 4

: دیامرفیم
ام بغ  نولطابلا  فرعی  نولطبملا و  رـسخی  کلانه  ادیبم  افاعز  اطیبع و  امد  بعقلا  ألم  اوبلتحا  مث  جتنت  امثیر  ةرظنف  تحقل  دقل  يرمعل  امأ 
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. اشأج ۀنتفلل  اّونأمطا  اسفنأ و  مکایند  نع  اوبیط  مث  نولّوألا  سسأ 
دادبتسا و  لماش ، جرهب  مشاغ و  دتعم  ةوطس  مراص و  فیسب  اورشبأ  و 

116 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
«1 « ؛ ادیصح مکعمج  ادیهز و  مکئیف  عدی  نیملاظلا  نم 

هزاـت و نوخ  زا  نازیررـس  فرظ  کـی  ناـنیا  ددرگیم  مولعم  نآ  هجیتن  يدـنک  هب  هتبلا  تسا  ثداوح  نتـسبآ  راـگزور  هک  مسق  مناـج  هب 
ار ياهیاپ  ساسا و  هچ  هک  تشگ  دهاوخ  مولعم  دید و  دنهاوخ  ار  دوخ  لمع  نایز  ناراکهابت  هک  تساجنیا  رد  دندیـشود  هدنـشک  يرهز 
بصاغ و رگمتس و  ینمشد  ّتلذ  ناّرب و  يریشمش  هب  ار  امش  داب  تراشب  تشاد و  دهاوخاو  ندیپت  هب  ار  اهلد  هنتف  دندرک و  يزیرهدولاش 

. تخاس دهاوخ  هدنکارپ  ار  امش  عمج  درک و  دهاوخ  شزرایب  تسپ و  ار  امش  هک  يدادبتسا  ریگارف و  یمومع و  یجرم  جره و 
كدـنا تیعمج  لباقم  رد  ناشترثک  همه  اب  نیملـسم  هک  اجنادـب  ات  تسویپ  ققحت  هب  دوب  هدومرف  ییوگشیپ  شترـضح  هک  هچنآ  ماـمت 

هتـشگ لیلذ  هدـنکارپ و  اهنآ  عمج  دـننک و  هاتوک  ار  نازواجتم  تسد  دنتـسین  رداـق  نیملـسم  زورما  تسا و  هدـیدرگ  راوخ  لـیلذ و  دوهی ،
. تسا

117 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

تماما رایعم  مالسلا  اهیلع  همطاف  متشه : ماقم 

هراشا

تفرگرد و بلطتردـق  ياهحانج  نیب  هنامحریب  ياهقباسم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  تلحر  زا  دـعب  هیلوا  ياـهتعاس  ناـمه  رد 
یهلا تعیرـش  زا  يرود  نآ ، ماجنارـس  دیـسر و  ماجنا  هب  دوب  یتموکح  بصانم  تردق و  عیزوت  انامه  هکنآ  هجیتن  یتدـم  كدـنا  زا  دـعب 

. دوب یلع  ماما  رد  لثمتم 
ترضح و نآ  زا  يرهاظ - لکش  هب  ولو  تعیب - نتفرگ  اب  دندیشوک  هفیقـس  نابحاص  تشذگن و  ماما  رب  یناسآ  هب  راوشد  هلحرم  نیا  هتبلا 

عانقا زین  ار  ناناملـسم  ریاس  دـننک و  تسرد  دوخ  لمع  رب  یعرـش  يرهاظ  اـت  دـنریگب  هفیقـس  ناـیرج  رب  يدـییأت  شرادرکوکین  باحـصا 
. دنیامن

شباحـصا نانمؤم و  ریما  زا  نتفرگ  تعیب  تهجنیمههب  تشگیمن  رـسیم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  دوجو  اـب  يراـکبیرف  نیا  هتبلادـص 
لوسر هک  دندوب  هدرکن  شومارف  ناناملسم  زونه  نوچ  دوب ، هیهلا  تیجح  ياراد  ربمایپ  رتخد  نیملـسم  ناهذا  رد  اریز  دیـشک ، لوط  یتدم 

وا يارب  یتلزنم  مارتحا و  هچ  ادخ 
118 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

. دوب لئاق 
: تفگ هک  تسا  لوقنم  دهاجم  زا  یبلعث  قاحسا  یبا  باتک  زا 

هک دنادب  دسانـشیمن  سکره  دسانـشیم و  هک  دسانـشیم  ار  نیا  سکره  دومرف : دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  همطاف  هکیلاح  رد  ادخ  لوسر  »
تسا و هدرزآ  ارم  دـنک  تیذا  ار  وا  سکره  سپ  تسا  نم  دـبلاک  رد  نم  حور  وا  تسا و  نم  نت  هراـپ  وا  تسا و  دـمحم  رتخد  همطاـف  وا 

«1 «. » تسا هدرک  دونشخان  ار  دنوادخ  درازایب  ارم  سکره 
هدرزآ و ارم  دنکب )  ) ارم يوم  کی  سکره  دنامیم  نم  رـس  يوم  دننام  همطاف  دومرف : ادخ  لوسر  : » دـیوگیم هّللا  دـبع  نب  رباج  نینچمه 
«2 «. » دتسرف تنعل  اهنامسآ  نیمز و  همه  هزادنا  هب  ار  وا  دنوادخ  درازایب  ار  دنوادخ  هکیسک  هدرزآ و  ار  دنوادخ  دنک  تیذا  ارم  سکره 
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باذع تنعل و  بجوم  هک  دنتسنادیم  یکی  دنوادخ  يدونشخان  رازآ و  تیذا و  ادخ و  ربمایپ  تیذا  اب  ار  ارهز  همطاف  تیذا  ناناملـسم  اذل 
. دوشیم یهلا  میلا 

رازآ هک  دوب  دـقتعم  ناوتیمن  تروص  نیا  ریغ  رد  مییامن  لوبق  ار  ارهز  همطاف  هیهلا  تیجح  ماقم  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  طقف  نیا  و 
. تسا نیملسم  نیب  همطاف  تیّجح  رب  ناهرب  نیا  تسا و  دنوادخ  تیذا  رازآ و  همطاف  تیذا  و 

یلع هب  همطاف  هبطخ  زا  دعب  رکب  وبا  ایآ  دـنکیم : لقن  يرـصب  دـیز  یبا  نب  ییحی  نب  رفعج  ییحی  یبا  بیقن  شداتـسا  زا  دـیدحلا  یبا  نبا 
شتایانک رد  مالسلا  هیلع 

119 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
ناشـسرت زا  تفگ : دنتفگ ؟ هچ  راصنا  متفگ : مدنزرف . يا  تسا  تموکح  کلم و  رطاخ  هب  همه  نیا  هلب و  داد : خـساپ  داتـسا  درک ؟ تناها 

«1 (. » دندرک نامتک  ار  وا  قح  و   ) دنتفگن یلع  دروم  رد  چیه 
نآرق ددعتم  تایآ  رب  نوزفا  نیا  دیامنیم و  صخشم  یمومع  ناهذا  رد  ار  ارهز  همطاف  ماقم  ریثأت  هزادنا  دمآ  دهاوخ  هک  یتیاور  نینچمه 

هک تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  تنج  لها  نانز  ندوب  هدیـس  دننام  تسا ؛ هدمآ  ترـضح  نآ  ماقم  دروم  رد  هک  تسا  يوبن  تایاور  میرک و 
اریز تسا ، هدرم  یلهاج  گرم  هب  شندرکن  تعیب  اب  تشهب  لها  نانز  هدیـس  ایآ  دیامنیمن و  تعیب  شنامز  ماما  اب  تشهب  لها  نانز  هدیس 

هن مالسلا  اهیلع  ترضح  نآ  هکیلاح  رد  ۀیلهاجلا » ۀتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  : » دومرفیم هک  دندوب  هدینش  ررکم  ربمایپ  زا 
هچنآ دومرفیم  دـیکأت  ترـضح  نآ  هیعرـش  تفالخ  رد  هکیلاح  رد  دومرف  تعیب  یلع  نانمؤم  ریما  اب  هکلب  دومرفن  تعیب  رکب  وبا  اب  اـهنت 

هـسایسلا ۀـمامالا و  باتک  رد  هبیتق  نبا  هک  تسا  ياهیـضق  دزاسیم  نشور  ام  رب  مالـسا  خـیرات  زا  ههرب  نآ  رد  ارهز  همطاف  هاگیاج  تیمها 
ترضح نآ  اما  دوب  كانبضغ  صخش  ود  نآ  زا  ترضح  نآ  اریز  داد ، ار  ارهز  همطاف  اب  تاقالم  داهنشیپ  رکب  وبا  هب  رمع  هک  دنکیم  لقن 

دوخ تروص  ترضح  نآ  اما  دندمآ  ترـضح  نآ  دزن  هب  ات  دنداد  رارق  هطـساو  ار  وا  دندمآ و  نانمؤم  ریما  دزن  دهدیمن ، هزاجا  ود  نآ  هب 
هک دـنگوس  دـنوادخ  هب  ادـخ  لوسر  هبیبح  يا  تفگ : رکب  وبا  دادـن . ار  اـهنآ  مالـس  باوج  اـما  دـندرک  مالـس  سپ  دـنادرگرب  اـهنآ  زا  ار 

مدوخ ناکیدزن  زا  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  ناکیدزن و 
120 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

زا دـعب  مدرمیم و  مه  نم  درک  تافو  تردـپ  هک  يزور  شاک  يا  مرادیم ، تسود  مرتخد  هشیاـع  زا  شیب  ار  وت  مرادیم و  تسود  رتشیب 
مدش عنام  ادـخ  لوسر  ثاریم  زا  ار  تّقح  هکنیا  مهاگآ و  تفرـش  تلیـضف و  هب  مسانـشیم و  ار  وت  نم  هک  يرگنیمن  ایآ  مدـنامیمن  وا 

«. تسا هقدص  دنامیم  یقاب  ام  زا  هچره  میراذگیمن و  ثرا  ام  : » دومرفیم هک  ادخ  لوسر  زا  مدینش  هک  تسا  تهج  نیا  هب  طقف 
زا دیدینـشن  ایآ  دومرف : يرآ ! دنتفگ  دینکیم ؟ لمع  نادـب  دـینکیم و  لوبق  ایآ  میوگب  ادـخ  لوسر  زا  یثیدـح  رگا  دومرف : ترـضح  نآ 
ارم درادـب  تسود  ار  مرتخد  همطاف  سکره  تسا  نم  یتحاران  وا  یتحاران  تسا و  نم  تیاضر  همطاف  تیاضر  دومرفیم : هک  ادـخ  لوسر 

تحاران و ارم  دیامن  یضاران  تحاران و  ار  همطاف  سکره  تسا و  هدومن  یضار  ارم  دیامن  یضار  ار  همطاف  سکره  تسا و  هتشاد  تسود 
مریگیم هاوگ  دهاش و  ار  یهلا  هکئالم  دنوادخ و  نم  دومرف : میاهدینـش . ادخ  لوسر  زا  ار  نیمه  ام  هلب  دنتفگ : تسا . هدـینادرگ  یـضاران 

. منک تیاکش  رفن  ود  امش  زا  هک  منکیم  تاقالم  ار  ربمایپ  یلاح  رد  دیدرکن و  یضار  ارم  دیدرک و  تحاران  ارم  رفن  ود  امش  هک 
. همطاف يا  وت  یتیاضران  ادخ و  یتیاضران  زا  مربیم  هانپ  ادخ  هب  تفگ : رکب  وبا 

ره رد  مسق  ادـخ  هب  : » دومرفیم ارهز  همطاف  هکیلاح  رد  دوش  جراـخ  شندـب  زا  ناـج  دوب  کـیدزن  هک  درک  هیرگ  ردـقنآ  رکب  وبا  سپس 
«. منکیم نیرفن  ار  وت  مزامن 

هب یجاـیتحا  نم  تفگ : رکب  وبا  دـندش  عمج  وا  فارطا  مدرم  دـش  جراـخ  ترـضح  نآ  دزن  زا  درکیم  هیرگ  هکیلاـح  رد  رکب  وـبا  سپس 
مرادن امش  تعیب 
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121 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
«1 . » دیریگب سپ  ار  ناتتعیب 

یهاوخرذع تشادن  نیملـسم  تاداقتعا  قامعا  رد  ار  یهاگیاج  نینچ  ترـضح  نآ  رگا  اریز  مالـسلا  اهیلع  همطاف  عیفر  هاگیاج  تسا  نیا 
اـضر : » دندرک رارقا  ار  ادخ  لوسر  مالک  نیا  مه  نانآ  داد و  رکذت  اهنآ  هب  ار  دوخ  یهلا  ماقم  ترـضح  نآ  دوب و  انعمیب  ناشیا  زا  نیخیش 

«. یطخس نم  ۀمطاف  طخس  ياضر و  نم  ۀمطاف 
دزن رد  ار  خـماش  هاـگیاج  نآ  ارهز  همطاـف  رگا  درک و  ناـیرگ  ار  رکب  وبا  ود ، نآ  زا  ترـضح  نآ  تیاـضر  مدـع  مـالعا  تهج ، نیمه  هب 

مهارف دـنوادخ  تیاضر  هجیتن  رد  هک  دـنروآ  تسد  هب  ار  ترـضح  نآ  تیاضر  ات  دنتـشادن  راذـتعا  هب  يزاین  نیخیـش  تشادـن  ناناملـسم 
نیملـسم زا  رکب  وبا  اذل  تشگ  راکـشآ  زین  دـنوادخ  تیاضر  مدـع  نآ  زا  دـندرک  ادـیپ  نیقی  ارهز  همطاف  یتیاضران  هب  نوچ  اذـل  ددرگ و 

. دربیم نیب  زا  ار  ناشتموکح  تیعورشم  اهنآ  زا  همطاف  یتحاران  اریز  دنریگب ، سپ  ار  وا  تعیب  هک  درک  تساوخرد 
. دننک رظنفرص  یلع  ماما  زا  يرابجا  تعیب  نتفرگ  زا  اتقوم  هک  دش  بجوم  ارهز  همطاف  ترضح  راکشآ  تفلاخم  نیا 

ام زا  رتـهب  وـت  و  مالـسلا ) هیلع  یلع  تعیب  اـب  رگم   ) ددرگیمن مکحم  تفـالخ )  ) رما نیا  ادـخ  لوـسر  هفیلخ  يا  دـنتفگ : رکب  وـبا  هـب  اذـل 
نامـسیر نیا  ندش  هتـسسگ  زا  دوب و  نیا  زا  ریغ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : رکب  وبا  ددرگیمن ، هماقا  ادـخ  نید  راک ، نیا  زج  هب  ینادیم 

. مدینش مدید و  همطاف  زا  هچنآ  زا  دعب  مدادیمن  رارق  ار  متعیب  یناملسم  چیه  هدهع  رب  مدیسرتیمن 
122 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

«1 . » درکن تعیب  امهنع - هّللا  یضر  همطاف - توم  زا  دعب  ات  ههجو - هّللا  مّرک  یلع - دیوگیم : هبیتق  نبا 
نآ زا  دـعب  اـما  درکن  یلع  ناـنمؤم  ریما  تعیب  هب  يرارـصا  اذـل  دوب  كاـنفوخ  همطاـف  بضغ  راـثآ  زا  همکاـح  هاگتـسد  هک  دـناسریم  نیا 

. دنداد رارق  راشفتحت  تعیب  يارب  ار  نانمؤم  ریما  تدش  هب  ترضح 
. دزادنایم ریخأت  هب  دوب  وا  رانک  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  یعقوم  ات  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تعیب  لوا  هفیلخ  هک  مینکیمن  شومارف 

هک یعقوم  ات  منکیمن  هارکا  يزیچچیه  يارب  ار  وا  دهدیم : باوج  رکب  وبا  ینکیمن ؟ رما  وا  هب  تعیب )  ) تدوخ دروم  رد  ایآ  تفگ : رمع 
«2 . » تسوا رانک  رد  همطاف 

تماما هک  تشاد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیناقح  رب  گرزب  يریثأت  ارهز  همطاف  تیّجح  هک  تسا  نیا  میتسه  نآ  تابثا  ددـص  رد  ام  هک  يزیچ 
تلاسر يوبن و  توعد  ياقب  روهظ و  هک  تسا  نینچ  دومنیم ، تابثا  يوبن  توعد  ندیسر  لامک  هب  ادخ و  لوسر  توبن  ياتسار  رد  ار  وا 

. تشاد ارهز  همطاف  یهلا  تیّجح  هاگیاج  هب  مات  جایتحا  ترضح ،
ینوناـق مه  یعرـش و  تهج  زا  مه  ناـفلاخم  ییاوـسر  بجوـم  فرط  کـی  زا  ترـضح  نآ  هاـگیاج  فـقوم و  هک  تسا  تهج  نیمه  هـب 

هب هک  یتموکح  ره  شترـضح  تایرظن  اریز  دزاسیم ، نایامن  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هدـش  بصغ  قوقح  رگید  يوس  زا  ددرگیم و 
بطاخم دیامن  يدعت  تیب  لها  قوقح 

123 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
لها نانمشد  لباقم  رد  یهلا  هریخذ  یعرـش و  لیلد  کی  ناونع  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  عیفر  هاگیاج  رتنشور ، ترابع  هب  دیامرفیم ،
یعس دنهدیم و  هولج  شوشم  ادمع  ار  مالسا  خیرات  زا  ههرب  نیا  عیاقو  ناخروم ، زا  یضعب  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دوشیم  هدافتـسا  تیب 

تیعورـشم رد  هشدخ  بجوم  ادابم  ات  تسا  هدـش  رجنم  ملـسم  عیاقو  نآ  راکنا  هب  مه  رگید  یـضعب  راک  دـنراد ، ترـضح  نآ  فذـح  رد 
. تسا نانآ  دزن  رد  ارهز  همطاف  یهلا  تیجح  تابثا  ببس  هب  طقف  همه  نیا  ددرگ و  نیخیش  تموکح 

123 هصالخ … ص :
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ماقم و نانآ  اب  ههجاوم  رد  ترـضح  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  جاجتحا  تفالخ و  نیبصاغ  دزن  رد  همطاف  ترـضح  یهلا  یـسایس - تیعقوم 
هدینش مالـسا  ربمایپ  زا  هچنآ  همه  اریز  دزاسیم ، نشور  نامیارب  مالـسا  نید  نیملـسم و  داحآ  دزن  رد  ار  شتیجح  ترـضح و  نآ  تلزنم 

دوب هتسویپ  عوقو  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ياناوت  تسد  هب  هک  یتازجعم  یتح  ای  دوب و  هدمآ  نینمؤملا  ریما  دروم  رد  ینآرق  تایآ  رد  ای  دندوب 
همطاف اریز  دنتشادن ، یباوج  نآ  لباقم  رد  مادکچیه  هک  دنام  یقاب  ترضح  نآ  هجاحم  اهنت  درکن و  قح  ياریذپ  دیـشخبن و  یعفن  ار  اهنآ 
هباحص زا  يرایـسب  یمود و  یلوا و  تهج  نیمه  هب  تشذگ  وا  راتفگ  زا  دشیمن  یناسآ  هب  دوب و  یعرـش  تّجح  کی  مالـسلا  اهیلع  ارهز 

زا دـندشن  مه  راک  نیا  هب  قفوم  هتبلا  هک  دـنروآ  تسد  هب  ار  وا  تیاضر  هک  دـندرک  شـالت  رایـسب  دنتـشاد و  فوخ  ترـضح  نآ  يّربت  زا 
یتیاضران هفیقس و  لها  اب  ار  ترضح  نآ  ههجاوم  تنس  لها  هماع و  ياملع  زا  يرایسب  ارچ  دوشیم  نشور  هک  تساجنیا 

124 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
همه تیجح  هب  تنـس  لها  قیدصت  همه  نیا  هاگآدوخان  دـنکانمیب و  هفیقـس  لها  تیعورـشم  نارحب  زا  اریز  دـننکیم ، راکنا  نانآ  زا  ار  وا 

. تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  لامعا  لاعفا و 
125 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

مالسلا اهیلع  همطاف  رب  ربمایپ  تیب  لها  هب  طوبرم  تایآ  همه  لومش  مهن : ماقم 

هراشا

وا و تیجح  ینعی  نیا  تسا و  هدمآ  مرکا  ربمایپ  نادناخ  دروم  رد  هک  تسا  ینآرق  تایآ  همه  لومشم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 
ارهز همطاف  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تلزنم  رد  هک  تسا  يوبن  تایاور  زا  ریغ  همه  نیا  هتبلا  شتیالو . لوبق  تعاط و  موزل 

. دشابیم كرتشم  ناسکی و  تیب  لها  اب  زین  اهنآ  رد 
: دشابیم رارق  نیدب  تایآ  نآ  زا  یضعب 

«1 « ؛ یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 
. مناکیدزن نتشاد  تسود  زج  منکیمن  تساوخرد  متلاسر  رب  امش  زا  یشاداپ  چیه  نم  وگب 

126 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
: رگید و 

«1 « ؛ ِهَّللا یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ْمَُکل  َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  ُْلق 
. تسا دنوادخ  رب  اهنت  نم  رجا  تسامش  دوخ  يارب  ماهتساوخ  امش  زا  یشاداپ  رجا و  ره  وگب 

: همیرک هیآ  و 
«2 « ؛ اًلِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذِخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَم  اَّلِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  ُْلق 

. دنیزگرب شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  دهاوخب  هکیسک  رگم  مبلطیمن  امش  زا  یشاداپ  هنوگچیه  ادخ ) نییآ  غالبا   ) نآ ربارب  رد  نم  وگب 
ناکیدزن ادخ  لوسر  يا  دش : لاؤس  ادخ  لوسر  زا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  لئاضفب  ّتیملا  ءایحا  باتک  رد  یطویس 

«3 «. » ناشنادنزرف همطاف و  یلع و  : » دومرف دنشابیم ؟ یناسکهچ  تسا  بجاو  ام  رب  اهنآ  تبحم  تّدوم و  هک  وت 
رجا دشابیم و  نانآ  زا  يریذپتیالو  نامه  تّدوم  زا  دارم  هک  تفای  دهاوخرد  دـشیدنیب  یکین  هب  اهنآ  ریاظن  تایآ و  نیا  رد  هک  سکره 
ّبح تّدوم و  هب  کسمت  هکلب  لام  هن  تسا و  کلم  هن  دـش  لمحتم  ترـضح  نآ  هک  یتالکـشم  اهیتخـس و  همه  اب  مرکا  ربمایپ  تلاـسر 

. دشابیم ربمایپ  تیب  لها 
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زا رتشزرامـک  هلماـعم  فرط  ود  زا  یکی  رگا  دـشابیم و  شزرا  ثـیح  زا  هلماـعم  فرط  ود  يواـست  تـالدابم  رد  نوناـق  هـک  روطناـمه 
بجوم دشاب  يرگید 

127 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
زا شتلاسر  لابق  رد  مرکا  ربمایپ  هک  يدزم  رجا و  دـیاب  نینچمه  دنـشابیمن  یـضار  نادـب  القع  زا  کیچـیه  هک  دـشابیم  نارـسخ  نبغ و 

نبغ و دـشاب  ادـخ  لوسر  تلاـسر  زا  رتـمک  تیب  لـها  تدوم  شزرا  رگا  دـشابن و  يوـبن  تلاـسر  لـصا  زا  رتـمک  تسا  هدرک  بلط  مدرم 
دراد نامیا  ازج  موی  لوسر و  ادـخ و  هب  هک  سکچـیه  هک  تسا  ترـضح  نآ  تلاسر  قح  نتفر  ردـه  هب  بجوم  تسا و  ررـض  نارـسخ و 

نید و شزرامه  لدع و  تیب ، لها  تّدوم  هک  تسا  نیا  نآ  یعیبط  هجیتن  تسا  رارق  نیا  زا  هیـضق  هکیلاح  رد  دـشابیمن و  یـضار  نادـب 
. تسا يوبن  تلاسر  تیاهن  هرمث و 

: رگید نایب  هب 
ناکرا نیتسار و  قیاقح  ریاس  داعم و  توبن و  قیدصت  دنوادخ و  یگناگی  دیحوت و  هب  تداهش  رب  لمتـشم  هک  مرکا  ربمایپ  تلاسر  لابق  رد 
تقیقح نآ  نودـب  ناکرا  نآ  هب  لمع  دـیاقع و  نآ  هب  ناـمیا  هک  ياهنوگهب  دـشاب ؛ نآ  رادـقممه  زارطمه و  یتقیقح  دـیاب  دـشابیم  نید 
تقیقح نیا  هک  دیامنیم  یهیدب  هکلب  دشابیمن ، نید  عورف  زا  یکی  میظع  تقیقح  نیا  کش  نودب  دـتفین و  یهلا  هاگرد  لوبقم  فرگش 

وا لباقم  رگید  لدع  لدع و  نیب  طورـشم و  طرـش و  نیب  اریز  دشاب ، ناملـسم  کی  تاداقتعا  ناکرا  زا  هکلب  يداقتعا  لوصا  زا  یکی  دیاب 
دارم عقاو  رد  تسا و  يداقتعا  یبلق و  لـمع  کـی  تیب  لـها  تّدوم  زا  دارم  هک  میباـییمرد  هک  تساـجنیا  زا  دـشاب  رارقرب  بساـنت  دـیاب 
نانآ تراهط  تمصع و  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  تیالو  شریذپ  همزال  دنـشابیم و  یبرقلا » يوذ   » ناونع تحت  هک  تسا  ياهدع  تیالو 

هک ياهنوگهب  تسا  رود  تخس  دنوادخ  تمکح  زا  دناهدولآ  هانگ  هب  هک  ياهدع  تیالو  نتفریذپ  تّدوم و  اریز  تسا ،
128 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

. تسا یهلا  ناوضر  ادخ و  يوس  هب  هار  اهنت  تّدوم  نیا  اذل  دشاب ، توبن  دیحوت و  زارطمه  نید و  لوصا  زا  تیالو  تدوم و  نآ 
ییایند ياهيدنمهرهب  يویند و  ياهشاداپ  لیبق  زا  دزم  رجا و  نیا  هک  تسا  هدـنادرگرب  نیفلکم  دوخ  هب  ار  تدوم  نیا  عفانم  موس  هیآ  رد 

نإ اـم   » تسا نیمه  زین  نیلقث  ثیدـح  داـفم  تـسا و  یبرقلا  يوذ  زا  يریذـپتیالو  هـب  داـشرا  تیادـه و  نآ  هرمث  هجیتـن و  هـکلب  تـسین 
رد يرجا  دزم و  یهلا  ناربمایپ  هکنیا  دراد و  روکذم  ثیدح  هب  یمات  تهابش  تّدوم  همیرک  هیآ  و  ادبأ » يدعب  اّولضت  نلف  امهب  متکّـسمت 

: دندرکیمن بلط  مدرم  زا  ناشتامحز  لباقم 
، درادن دبلطب  دزم  رجا و  ناناملـسم  زا  هک  مالـسا  مّرکم  ّیبن  هب  دنوادخ  نامرف  اب  یتریاغم  « 1  » ِهَّللا یَلَع  اَّلِإ  َيِرجَأ  ْنِإ  ًالام  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ال 

. تسا یهلا  تیاضر  نیملسم و  رب  تمعن  تیمامت  نید و  لامک  بجوم  هکلب  دشابیمن  یلام  يویند و  شاداپ  دزم و  نیا  اریز 
مدـع اب  دـنوادخ  ار  نانمؤم  ریما  تیالو  غالبا  مدـع  اریز  دـشابیم ، نیمه  زین  دـناهدش  لزان  نانمؤم  ریما  تیالو  دروم  رد  هک  یتاـیآ  داـفم 
هرمث تسا و  مالسا  نید  زارطمه  لدع و  مالسلا ، هیلع  یلع  تیالو  هک  دشابیم  نیا  بلطم  نیا  همزال  هک  درمـشیم  يواسم  تلاسر  غالبا 

نودـب هک  ددرگیم  یـضار  مدرم  مالـسا  هب  نیدـت  زا  دـنوادخ  ددرگیم و  مامت  نامدرم  رب  نامیا  تمعن  نآ  اب  هک  مالـسا  ربماـیپ  تلاـسر 
تمعن تیالو  نودب  هکنیا  امک  ءازج ؛ زور  هب  رارقا  هن  تلاسر و  قیدـصت  هب  هن  ددرگیم و  یـضار  نانآ  دـیحوت  هب  هن  نانمؤم  ریما  تیالو 

. دوشیمن لماک  ناشنید  ددرگیمن و  مامت  نیملسم  رب  نامیا 
129 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

و دراد . نومـضم  تدـحو  یگناگی و  نیلقث  ثیدـح  اب  نآ  موهفم  هک  تفای  دـهاوخرد  دـنک  لـّمأت  تقد  هب  تاـیآ  نیا  رد  هکیـسک  سپ 
غالبا زا  دعب  « 1  » ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اـی  تسا : هدـمآ  همیرک  هیآ  رد  هک  روطناـمه 

: دیامرفیم دنوادخ  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
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«2 . » ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا 
تّدوم هک  روطنامه  تسا ؛ تلاسر  لدـع  نامیا و  مامت  نید و  لامک  نامه  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  هک  دراد  حیرـصت  هفیرـش  هیآ  نیا 

تیالو و هک  تساذـل  ددرگیم  نید  یمامت  بجوم  تبحم  تیـالو و  درادـن و  اـنعم  تّدوم  نودـب  تیـالو  درادرب و  رد  ار  تیـالو  موهفم 
ترـضح نآ  هکلب  ددرگیم  زین  همطاف  ترـضح  لماش  تّدوم  تایآ  هک  میتفگ  رتشیپ  تسا و  مزال  بجاو و  ناـگمه  رب  تیب  لـها  تّدوم 

بجاو ناگمه  رب  وا  تّدوم  هک  روطنامه  تشذگ  هک  یلیلد  نامه  هب  دوشیم و  نانآ  لماش  هروکذـم  تایآ  هک  تسا  یناسک  نیلّوا  ءزج 
ود نیا  ریغ  تدوم و  ریهطت و  هیآ  رد  هک  روطناـمه  تسا  ربماـیپ  ترتـع  هلمج  زا  وا  هک  اـجنآ  زا  تسا و  نینچ  زین  شتیـالو  لوـبق  تسا 
هک تسا  اهنآ  هب  کسمت  هک  دنیامن  کسمت  نادب  دیاب  یمالسا  تما  هک  تسا  میرک  نآرق  لیدع  لقث و  هلمج  زا  ترضح  نآ  تسا  هدمآ 

تیّجح هانگ و  اطخ و  هنوگره  زا  تیب  لها  یکاپ  تمصع و  نیلقث ، ثیدح  همزال  هتبلا  تسا . یهارمگ  تلالض و  زا  ناما  تیاده و  طرش 
ریسفت و هک  دنشاب  هتشاد  دیجم  نآرق  ینعی  باتک  رب  یلماک  طلست  هطاحا و  ینارون  عمج  نیا  فیرش و  عمجم  نیا  هک  تسا  نیا  اهنآ 

130 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
: دنتسه ناگدنب  لامعا  رب  هاوگ  دهاش و  نانآ  هک  روطنامه  تسا ؛ هدش  هتشاذگ  نانآ  هدهع  رب  نآ  میهافم  نایب  ادخ و  باتک  لیوأت 

«1 « ؛ َنُونِمْؤُْملا َو  ُُهلوُسَر  َو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَسَف  اُولَمْعا  ُِلق  َو 
. دننیبیم ار  امش  لامعا  نانمؤم  وا و  هداتسرف  دنوادخ و  دینک ! لمع  وگب 

ناشیا و  ات 9 ) ياههیآ 5  رهد  هروس   ) دـنراد ناکین  راربا و  رب  فارـشا  تراظن و  هک  دنتـسه  هّللا » داـبع   » هرمز زا  تیب  لـها  هک  تشذـگ  و 
يوس هب  قیرط  هلیسو و  نانآ  هک  روطنامه  ات 28 ) ياههیآ 18  نیففطم  هروس   ) دنراربا باتک  رب  دهاش  نیّیّلع  رد  هک  دـنا  نوبّرقم »  » نامه

ام ُْلق  دیامرفیم : رگید  ییاج  رد  یبْرُْقلا و  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  دیامرفیم : اجکی  رد  دنوادخ  اریز  دنتـسه ، دـنوادخ 
اًلِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذِخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَم  اَّلِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ 

لها هک  روطناـمه  تسا  یهلا  ناوضر  دـنوادخ و  يوس  هب  قیرط  لـیبس و  هلیـسو و  هک  تسا  تیب  لـها  تّدوم  هک  میریگیم  هجیتـن  سپ 
: دیآیم همیرک  هیآ  نیا  رد  هک  روطنامه  دناهدش ؛ باختنا  ادخ  باتک  تثارو  يارب  هک  دنتیب 

«2 « ؛ ِتاْریَْخلِاب ٌِقباس  ْمُْهنِم  َو  ٌدِصَتْقُم  ْمُْهنِم  َو  ِهِسْفَِنل  ٌِملاظ  ْمُْهنِمَف  انِدابِع  ْنِم  اْنیَفَطْصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث 
دندرک و متـس  دوخ  رب  ياهدـع  اهنآ  نایم  زا  اّما )  ) میداد ثاریم  هب  دوخ  هدـیزگرب  ناگدـنب  زا  یهورگ  هب  ار  ینامـسآ )  ) باتک نیا  سپس 

. دنتفرگ یشیپ  همه  زا  اهیکین  رد  ادخ  نذا  هب  یهورگ  دندوب و  ورهنایم  ياهدع 
131 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

131 ص : بلطم … : نایب 

هانگ و هنوگره  زا  كاپ  هک  نیرّهطم  اهنت  هک  تشذـگ  اریز  تسا ، تاریخلاب ) قباس   ) نامه یهلا  باـتک  هدـش  باـختنا  هدـیزگرب و  ثراو 
تـساجنیا زا  تسا و  هدمآ  هعقاو  هروس  رد  هک  روطنامه  دنوش ؛ لصاو  نآرق  قیاقح  هب  دننک و  ّسم  ار  باتک  دنناوتیم  دنتـسه  ییاطخ 

هتفرگ ياج  ناشیاهبلق  رد  یهلا  تاـنّیب  تاـیآ  هک  دـنراد  یملع  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ینعی  ترـضح  نآ  هک 
: تسا

«1 « ؛ َْملِْعلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ِروُدُص  ِیف  ٌتانَِّیب  ٌتایآ  َوُه  َْلب 
. دراد ياج  ناروشناد  هنیس  رد  هک  تسا  ینشور  تایآ  نیا  یلو 

: تسا هدش  هراشا  نادب  ریز  هفیرش  هیآ  رد  هک  تسا  ینسح  ءامسا  یهلا و  تاملک  ملع  نآ  و 
«2 « ؛ ِْهیَلَع َباتَف  ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف 

تنس باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comتاماقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


. تفریذپ ار  وا  هبوت  دنوادخ  و  درک ) هبوت  اهنآ  اب  و   ) تشاد تفایرد  یتاملک  شراگدرورپ  زا  مدآ  سپس 
: هفیرش هیآ  و 

«3 « ؛ َّنُهَّمَتَأَف ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو 
. دمآرب اهشیامزآ  نیا  هدهع  زا  یبوخ  هب  وا  دومزآ و  نوگانوگ  لیاسو  اب  ار  میهاربا  دنوادخ  هک  یماگنه  دیروآ ) رطاخ  هب  )

132 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
: هفیرش هیآ  زین  و 

«1 « ؛ ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَبُم  ًالْدَع ال  َو  ًاقْدِص  َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّمَت  َو 
. تسا اناد  هدنونش  وا  دزاس و  نوگرگد  ار  وا  تاملک  دناوتیمن  سکچیه  دیسر  مامت  دح  هب  لدع  قدص و  اب  وت  راگدرورپ  مالک  و 

: میهاربا دروم  رد  دنوادخ  مالک  زین  و 
«2 « ؛ َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِِهبِقَع  ِیف  ًۀَِیقاب  ًۀَِملَک  اهَلَعَج  َو 

. دندرگزاب ادخ  يوس  هب  دیاش  داد ، رارق  دوخ  زا  دعب  ياهلسن  رد  ياهدنیاپ  هملک  ار  دیحوت  هملک  وا 
یماسا نیا  تفرعم  ببس  هب  تفرگارف و  ار  اهنآ  یماسا  مدآ  هک  تسا  ياهناگجنپ  راونا  و  نیلاع )  ) ناگبترمدنلب هلمج  زا  ترـضح  نآ  اریز 

. دیدرگ لیان  نیمز  رد  یهلا  تفالخ  ماقم  یگتسیاش  هب  مدآ  هک  دوب 
یَلَع ْمُهَـضَرَع  َُّمث  تسا : هدـش  هراشا  نادـب  دوریم  راکهب  مهف  كرد و  ناـبحاص  ـالقع و  يارب  هک  ءـالؤه )  ) هراـشا مسا  اـب  هرقب  هروس  رد 

«3 . » ِءالُؤه ِءامْسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  ِۀَِکئالَْملا 
همه دـشابیم و  كرتشم  تیب  لها  ریاس  اب  بتارم  اهتلزنم و  اهماقم و  همه  رد  ترـضح  نآ  هک  دـش  نشور  دـش  نایب  هچنآ  عومجم  زا 

. دوشیم زین  راوگرزب  نآ  لماش  تسا  هدش  تباث  تیب  لها  يارب  میرک  نآرق  رد  هک  یلئاضف  نآ 
133 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

هماع روما  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تیالو  مهد : ماقم 

هراشا

نیا زا  مرکا  لوسر  هب  رگید  سکچـیه  هک  تسا ، نآ  قادـصم  نیلوا  هکلب  مرکا ، ربمایپ  ياـبرقلا  يوذ  قیداـصم  زا  یکی  همطاـف  ترـضح 
سمخ و ءیف و  لافنا و  هک  ددرگیم  لماش  ار  ماع  ییانعم  تیالو  تسا و  مزال  ناگمه  رب  شتیالو  تدوم و  دـشابیمن  رتکـیدزن  تهج 

هتبلا نیمز . همه  رد  فرصت  تیکلم  ینعی  روما  نیا  رد  تیالو  تیهام  اریز  دیدرگیم  فرـصت  ناشیا  رظنتحت  تسیابیم  هماع  روما  ریاس 
یلوط تروصهب  ماـما  ربماـیپ و  اـب  تکراـشم  هب  هکلب  دـیامن  تیـالو  لاـمعا  ّلقتـسم  روطهب  هک  دوـبن  تماـما  بصنم  ياراد  ترـضح  نآ 
دروم رد  هیآ  نیا  هک  دشابیم  نیملـسم  همه  قافتا  رتاوت و  دروم  دراد و  بلطم  نیا  رب  حیرـصت  « 1  » ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  هیآ : دـشابیم و 

تقبـس و یبرقلا  اذ  ریاس  رب  تهج  نیا  زا  هکلب و  ددرگیم  وا  لـماش  یبرقلا » اذ   » ناونع هک  روطناـمه  تسا  هدـیدرگ  لزاـن  ترـضح  نآ 
دراد یشیپ 

134 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
ثراو مه  ینیوکت و  ثراو  مه  ینعی  دـشابیم  زین  شراوگرزب  ردـپ  یناـحور  ثراو  تسا  مرکا  لوسر  ینامـسج  ثراو  هک  روطناـمه  و 

هب هراشا  رد  یعیرـشت . يرابتعا و  روما  همه  بصانم و  ظاحل  هب  يرگید  شایتوکلم و  هاگیاج  يونعم و  تالامک  ظاحل  هب  یکی  یعیرـشت 
«1 «. » ارهزلا ۀمطاف  ثراو  ای  کیلع  مالسلا  : » میناوخیم هفرع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  رد  تثارو  نیا 
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: میناوخیم مالـسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نبا  یلع  ماما  ترایز  رد  هک  روطنامه  دـیآیم  ترابع  نیمه  زین  نیـسح  ماما  هقلطم  ترایز  رد 
رارق موصعم  هدراهچ  ینارون  یندل و  تثارو  هلـسلس  رد  ترـضح  نآ  هک  دناسریم  همه  نیا  « 2 «. » ارهزلا ۀمطاف  ثراو  ای  کیلع  مالـسلا  »

. تسا هتفرگ 
: دراد دوجو  ثحب  تهج  نیدنچ  ماقم ، نیا  رد 

135 یمومع … ص : لاوما  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  تیالو  لوا : تهج 

: تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  روطنامه  تسا  یمالسا  هعماج  روما  هرادا  مرکا  ربمایپ  ناکیدزن  یبرقلا و  يوذ  بصانم  زا  یکی 
* ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ُهَلُـسُر  ُطِّلَُـسی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ٍباکِر  َو ال  ٍْلیَخ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  امَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام  َو 

ْیَک ِلِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّللَف  يرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام 
135 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

«1 « ؛ ْمُْکنِم ِءاِینْغَْألا  َْنَیب  ًَۀلوُد  َنوُکَی  ال 
هن دیدیشکن ،) یتمحز   ) نآ ندروآ  تسدهب  يارب  امـش  هک  تسا  يزیچ  هدیـشخب  هدنادرگزاب و  شلوسر  هب  دوهی ]  ] نانآ زا  ادخ  ار  هچنآ 

دنوادخ ار  هچنآ  تساناوت  زیچره  رب  ادخ  دزاسیم و  طلـسم  دهاوخب  سکره  رب  ار  دوخ  نالوسر  دنوادخ  یلو  يرتش ، هن  دیتخات و  یبسا 
نیا  ) ات تسا  ناگدنامهار  رد  نادنمتـسم و  نامیتی و  وا و  نادنواشیوخ  لوسر و  ادخ و  نآ  زا  دنادرگزاب  شلوسر  هب  اهيدابآ  نیا  لها  زا 

. ددرگن تسدهبتسد  امش  نادنمتورث  نایم  رد  میظع ) لاوما 
: هفیرش هیآ  نینچمه 

«2 « ؛ َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو  ْمُِکْنَیب  َتاذ  اوُِحلْصَأ  َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ِلوُسَّرلا  َو  ِهَِّلل  ُلاْفنَْألا  ُِلق  ِلاْفنَْألا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی 
زا سپ ، تسا  ربمایپ  ادـخ و  صوصخم  لاـفنا  وگب : دـننکیم  لاؤس  صخـشم ] کـلام  نودـب  لاـم  هنوگره  میاـنغ و   ] لاـفنا هراـبرد  وت  زا 
. دیراد نامیا  رگا  دینک  تعاطا  ار  شلوسر  ادخ و  دیهد و  یتشآ  تسامش  نایم  رد  هک  ییاهتموصخ  دیزیهرپب و  ادخ  نامرف ) تفلاخم  )

: هکرابم هیآ  نینچمه 
ِهَّللِاب ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو 

136 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
«1 « ؛ ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ِناعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ِناقْرُْفلا  َمْوَی  انِْدبَع  یلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو 

زا  ) هار رد  ناگدناماو  نانیکسم و  نامیتی و  ناکیدزن و  يارب  ربمایپ و  يارب  ادخ و  يارب  نآ  سمخ  دیروآ ، تسدب  یتمینغ  هنوگره  دینادب 
گنج زور  نامیایب -[ ) نامیااب و   ) هورگ ود  يریگرد  زور  لـطاب  زا  قح  ییادـج  زور  رد  دوخ  هدـنب  رب  هچنآ  ادـخ و  هب  رگا  تسا  اـهنآ )

. تساناوت يزیچره  رب  دنوادخ  دیاهدروآ و  نامیا  میدرک  لزان  ردب ]
. تسا ربمایپ  تیب  لها  یبرقلا و  يوذ  لوسر ، ادخ ، صوصخم  طقف  نآ  فرصت  قح  تیالو و  هک  تسا ، ءیف  نامه  لافنا 

: تسا هدمآ  نینچ  هقف  رد  لافنا  فیرعت  تسا ، نیملسم  یلم  تورث  یعیبط و  عبانم  همه  لماش  ءیف  لافنا و  هک  تسا  هدمآ  هقف  رد 
رد هک  ینیمزرس  ای  دنشاب  هدرک  میلست  يزیرنوخ  گنج و  نودب  ار  نآ  هکنیا  ای  دنشاب  هتفر  نآ  نانکاس  هک  تسا  ینیمز  ره  ءیف  لافنا و 

ياهتمینغ دشاب و  هتشادن  یثراو  چیه  هکیـسک  زا  هتـشاذگ  ياج  هب  ثرا  نداعم و  اههوک و  هلق  دشاب و  هدش  هنکـس  زا  یلاخ  یبارخ  رثا 
زا هچنآ  نینچمه  اهنیا و  ریغ  تاعانـص و  اهتراجت و  دوس  یگنج و  مئانغ  سمخ  نینچمه  دـشاب و  ماما  هزاجا  نذا و  نودـب  هک  یگنج 

هدـش طولخم  مارح  هب  هک  یلام  سمخ  دوشیم و  هدروآ  نوریب  ایرد  قمع  زا  یـصاوغ  هلیـسو  هب  ای  دوشیم و  جارختـسا  اهجـنگ  نداعم و 
تراجت و دوس و  سمخ  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  ینـس  هعیـش و  عباـنم  رد  درخیم و  ناملـسم  زا  همذ  لـها  هک  ینیمز  سمخ  دـشاب و 
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ار بسک 
137 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

. تسا تاکز  زا  شیب  دشابیم و  یمالسا  تعیرش  نوناق  رد  تایلام  رادقم  نیرتشیب  سمخ  بیرض  و  « 1 . » تسا هدومرف  بجاو  نیملسم  رب 
تباث مه  هقف  رد 

138 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
زا رما  نیا  و  دراد . ربمایپ  یبرقلا  يوذ  شلوسر و  دنوادخ و  هب  صاصتخا  طقف  نآ  رد  فرـصت  قح  سمخ و  رما  رادهدهع  هک  تسا  هدـش 
هب تسا ؛ یبرقلا  يوذ  لوسر و  ادـخ و  کـلم  سمخ »  » هجیتـن رد  دوشیم  هدافتـسا  یبرقلا » يذـل  لوسّرلل و  هّلل و   » تاـیآ رد  تیکلم  مـال 

هکنیا هن  دنـسمخ  فرـصم  لحم  ناگدـنامهاررد  نیکاـسم و  ماـتیا و  هک  لـیبّسلا » نبا  نیکاـسملا و  یماـتیلا و  و   » رگید دروم  هس  فـالخ 
. دنراد حیرصت  رما  نیا  رب  زین  يددعتم  تایاور  دنرادن و  سمخ  رما  رب  یتیالو  چیه  دنشاب و  سمخ  کلام 

هعماج رد  یلام  يداـصتقا و  تلادـع  تیاـعر  هدـش  هدراذـگ  ربماـیپ  نادـناخ  یبرقلا و  يوذ  هدـهع  رب  یمومع  لاوما  تیـالو  هکنیا  تلع 
. تسا نادنمتورث  اینغا و  دزن  رد  تورث  ییاجهباج  تشابنا و  یتاقبط و  تافالتخا  يدوبان  یمالسا و 

و ددرگن » تسدهبتسد  نادنمتورث  نایم  رد  میظع  لاوما  نیا  ات   » ْمُْکنِم ِءاِینْغَْألا  َْنَیب  ًَۀلوُد  َنوُکَی  ْیَک ال  تسا : هدمآ  رشح  هکرابم  هروس  رد 
رـشح و هروس  ود  رد  تسا و  هدرک  باطخ  دننک  بصغ  ای  دریگب  هدیدان  ار  ماقم  نیا  هک  یناسک  دـیدهت  تدـش و  نابز  اب  میرک  نآرق  رد 

. َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  دیامرفیم : لافنا 
نیملـسم نیب  دـیدش  یتاقبط  فالتخا  بجوم  داتفا و  فسالا  عم  قافتا  نیا  تیب  لها  يارب  ماقم  قح و  نیا  نتفرگ  هدـیدان  هب  هجوت  اب  هتبلا 

دوخ هب  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  ییاهزایتما  هفیقـس  باحـصا  زا  یـضعب  ربمایپ و  نارـسمه  زا  یـضعب  یلوا  ینامز  رد  هک  اجنآ  اـت  دـیدرگ 
تافالتخا و نیا  یمود  نامز  رد  دندوب و  مورحم  اهزایتما  نیا  زا  نیملسم  ریاس  هکیلاح  رد  دنداد  صاصتخا 

139 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
نیا ردقنآ  یموس  نامز  رد  تشاذگ و  قرف  دیفس  هایس و  نیب  مجع و  برع و  نیب  و  « 1  » راصنا رجاهم و  نیب  وا  دیدرگ و  قیمع  اهضیعبت 

. دندیروش وا  رب  ناناملسم  هک  دش  دایز  اهضیعبت 

139 ص : تسیک … ؟ یبرقلا  يوذ  زا  دارم  مود : تهج 

ترابع هب  اهنآ ؛ همه  هن  دـنمرکا  ربماـیپ  ماوقا  ناـشیوخ و  زا  يدودـعم  هدـع  سمخ ، ءیف و  تاـیآ  زا  لـبق  تاـیآ  رد  یبرقلا  يوذ  زا  دارم 
: تسا هتکن  دنچ  بلطم  نیا  رب  دهاش  دنایهلا . تیجح  ماقم  ياراد  دنتسه و  ینادان  اطخ و  هنوگره  زا  موصعم  هک  یعمج  رگید ،

ناناملـسم نیب  تورث  هنالداع  عیزوت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  ققحت  هدـیدرگ  رکذ  نیملـسم  یمومع  لاوما  رب  تیـالو  يارب  هک  یلیلد  فلا -
تـسد هب  هجیتن  تیاـغ و  نیا  دوریم و  نیب  زا  یتاـقبط  شحاـف  فـالتخا  دوشیم و  ققحم  يداـصتقا  تلادـع  نآ ، هجیتـن  رد  دـشابیم و 

. دشاب هتشاد  تیافک  ّدح  رد  لمع  ملع و  هک  یسک  تسد  هب  رگم  دیآیمن 
تهج زا  مه  يداصتقا و  یلام و  لئاسم  تهج  زا  مه  دـشاب  هتـشاد  روما  همه  رب  هطاحا  هک  دـشاب  يدـح  هب  وا  شناد  دـیاب  یملع  تهج  زا 

. ظوفحم حول  اب  قباطم  یعرش  نیناوق  اب  نآ  قابطنا 
رب ار  یهورگ  دـشاب و  یلاخ  زین  يداژن  تاقلعت  زا  دـشاب و  سوهواوه  زا  تمـصع  دـح  رد  نیما و  لـمع  ثیح  زا  دـیاب  رگید  بناـج  زا  و 

دزاسن و مورحم  يداصتقا  ياهتصرف  زا  لیلد  نودب  ار  ياهدع  ای  دشخبن و  يرترب  يرگید 
140 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

. دشاب انعم  مامت  هب  موصعم  لمع  ملع و  هیحان  زا  هک  یسک  يارب  رگم  دوشیمن  لصاح  ود  نیا 
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هک دنرفن  دنچ  نیا  طقف  مرکا  ربمایپ  ناشیوخ  همه  زا  ینعی  دنشاب ؛ ءاسک  لها  انامه  هک  دوشیم  صاخ  ياهدع  لماش  طقف  ریهطت  هیآ  ب -
يوذ زا  ناگدـیزگرب  ناکاپ و  هب  ار  ناناملـسم  هماع  لاوما  رب  تیالو  دـنوادخ  هک  دراد  تبـسانم  ـالماک  دـنایهلا و  تمـصع  ماـقم  ياراد 

. دیامن ضیوفت  شلوسر  يابرقلا 
یناسک دیاب  ادتبا  مرکا  یبن  يابرقا  ناشیوخ و  همه  زا  ینعی  برقالاف  برقالا  هک  دراد  تبـسانم  ادخ  لوسر  اب  تبارق  ناونع  قدص  رد  ج -

. دباییم لاقتنا  هنوگنیدب  صخش  تیالو  زین  مدرم  هماع  فرع  رد  هک  روطنامه  دنرتکیدزن  وا  هب  محر  تهج  زا  هک  تفرگ  رظن  رد  ار 
قیبطت مالـسلا  مهیلع  ءاسک  لها  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  رب  ار  یبرقلا  يوذ  قادـصم  مرکا  ربمایپ  هک  دـمآ  دـهاوخ  ثحب  موس  تهج  رد  د -

. تسا هدمآ  ینس  هعیش و  تایاور  رد  نیا  تسا و  هداد 

140 یبرقلا … ص : يوذ  قادصم  نیلوا  مالسلا  اهیلع  ارهز  موس : تهج 

رتخد وا  اریز  اهیلع - هللا  مالس  ارهز - هقیدص  ینارون  دوجو  زج  تسین  یسک  دشخبیم  قادصم  ار  یبرقلا  يوذ  ناونع  هک  یـصخش  نیلوا 
. تسا مرکا  ربمایپ  هب  صخش  نیرتکیدزن  محر  تهج  زا  تسادخ و  لوسر 

، مرکا ربمایپ  دیدرگ  لزان  ربمایپ  رب  « 1  » ِلِیبَّسلا َْنبا  َو  َنیِکْسِْملا  َو  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  هیآ  هک  یعقوم  هک  تسا  نیا  زین  بلطم  رب  دهاش 
141 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

. درک میهاوخ  رکذ  يدوز  هب  ار  نآ  رداصم  هک  تسا  هدمآ  نیقیرف  تایاور  رد  نیا  دیـشخب و  ار  كدف  وا  هب  تساوخ و  ار  همطاف  شرتخد 
وا سپ  تسا ، مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هقیدص  انامه  سمخ  هیآ  لافنا و  هیآ  رد  یبرقلا » يوذ   » قادصم نیلوا  هک  میریگیم  هجیتن  نیا  زا 

. دشابن ماما  هچرگا  دشابیم  نیملسم  یمومع  لاوما  رد  فرصت  قح  ياراد  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا 

141 لافنا … ص : سمخ و  رد  ترضح  نآ  نذا  ذوفن  مراهچ : تهج 

زا مه  اهقف و  يواـتف  تهج  زا  مه  تاـیاور  نیا  هتبلا  تسا ، هدـیدرگ  حاـبم  نایعیـش  يارب  لاـفنا  سمخ و  هک  میراد  يددـعتم  تاـیاور  رد 
. تسا هدش  دودحم  صاخ  دروم  هس  هب  اهنآ  صوصن  تهج 

نایعیـش طسوت  سمخ  فرـصم  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  هزاـجا  نذا و  هک  تسا  نیا  دـشابیم  تاـیاور  زا  هتـسد  نیا  رد  هک  ياهتکن 
. تسا هتفرگ  رارق  همئا  ریاس  نینسح و  نانمؤم و  ریما  ادخ و  لوسر  هزاجا  نذا و  فیدرمه 

هقیدـص ترـضح  يارب  تسا  تباث  همئا  يارب  هک  روطنامه  هماع  لاوما  تیالو  ریبدـت و  هک  دـیامنیم  دـیکأت  ار  یلبق  بلاـطم  هتکن  نیا  و 
دیامنیم قدص  ماما  رب  یبرقلا  يوذ  ناونع  هک  روطنامه  دیدرگ  تباث  نینچمه  تسین . ماما  ترـضح ، نآ  هکنیا  ولو  تسا  تباث  زین  ارهز 

ریـسفت صاخ  هرود  نامز و  رد  تجح  هب  یبرقلا  يوذ  لافنا  سمخ و  باب  تایاور  زا  یـضعب  رد  یتح  تسا و  قداص  زین  ترـضح  نآ  رب 
. دیامنیم قیبطت  تسا و  قداص  شترضح  رب  زاب  زین  ّتیجح  ناونع  نیا  تسا و  هدش 

: زا دنترابع  تایاور  نیا  زا  ياهنومن 
نادب سمخ  باب  ماکحا  زا  يرایسب  رد  هک  دمحم  نب  دمحا  تیاور  . 1
142 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

«1 «. » ۀّصاخ هل  فصنلاف  هنامز  یف  ۀّجحلا  یبرقلا و  يوذل  وه  لوسرلل  يذلا  و  : » مالسلا هیلع  لاق  تسا . هدش  دانتسا 
رایتخا و رد  رادـقم  نآ  فصن  سپ  دـشابیم  نامز  تجح  یبرقلا و  يوذ  لام  انیع  ناـمه  دریگیم  قلعت  ادـخ  لوسر  هب  هچنآره  : » همجرت

«. تسوا کلم 
تلعج تلق : لاق  معنلا . لّوأ  یلع  هّللا  دمحیلف  هدـبک  یف  انّبح  درب  دـجو  نم  لاق : : » مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  لیـضف  هحیحـص  تیاور  . 2
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: لاق معنلا ؟ لّوأ  ام  كادف 
انتعیش ءابال  ءیفلا  نم  کبیصن  یلحأ  مالسلا : اهیلع  ۀمطافل  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاق  مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  لاق  مث  ةدالولا . بیط 

«2 «. » اوبیطیل مهئابآل  انتعیش  تاهّما  انللحأ  ّانإ  هّللا  دبع  وبا  لاق  مث  اوبیطیل 
: دیوگیم دراذگب . رکـش  اهتمعن  نیرتالاب  يارب  ار  دـنوادخ  تفای  دوخ  رگج  رد  ار  ام  تبحم  یکنخ  یـسکره  : » دـیامرفیم قداص  ماما 

مالسلا اهیلع  همطاف  هب  نانمؤم  ریما  دومرف  ماما  سپس  یگدازلالح )  ) تدالو یکاپ  دومرف : تسیچ ؟ اهتمعن  نیرتالاب  موش  تیادف  مدیـسرپ 
رب ار  نامنایعیـش  ناردام  ام  دومرف : ماما  سپـس  دـندرگ  بیط  كاپ و  ات  نک  لـالح  اـم  نایعیـش  ناردـپ  رب  ءیف  زا  ار  تدوخ  مهـس  دومرف :

«. دنشاب بیط  كاپ و  ام  نایعیش  ات  میدینادرگ  لالح  ناشناردپ 
ئرما ّلک  یلع  مالـسلا : هیلع  هّللا  دبع  وبا  لاق  : » دـنکیم لقن  قداص  ماما  هّللا  دـبع  یبا  زا  نانـس  نب  هّللا  دـبع  هک  مکحم  يوق و  تیاور  . 3

سمخلا بستکا  وأ  منغ 
143 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

مهیلع مّرح  ذإ  اوءاش  ثیح  هنوعـضی  ۀّـصاخ  مهل  كاذـف  سانلا  یلع  جـجحلا  اهتیّرذ  نم  اهدـعب  نم  اهرمأ  یلی  نمل  ۀـمطافل و  باصأ  امف 
«1 … «. » ۀقدصلا

مالـسلا و اهیلع  همطاف  کلم  دیامنب  یتراجت  ای  دروآ  تسدهب  یتمینغ  هک  یـسک  ره  دمآرد  سمخ )  ) مجنپ کی  : » دـیامرفیم قداص  ماما 
ار نآ  دنتـساوخ  هنوگره  هک  دراد  هدـع  نیا  هب  صاصتخا  سمخ  نیا  ددرگیم و  دـشاب  مدرم  رب  تجح  دـشاب و  وا  لـسن  زا  هک  یـسکره 

«. تسا هدیدرگ  مارح  شاهیرذ ) همطاف و  ترضح   ) ناشیا رب  تاکز )  ) هقدص اریز  دنیامن  فرصم 
: دوشیم هدافتسا  هتکن  ود  تیاور  نیا  زا 

وا لـسن  هیرذ و  زا  هتـسد  نآ  هب  ترـضح  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  همطاـف  ترـضح  صوصخم  سمخ  تیکلم  فرـصت و  تیـالو  هکنیا  لوا 
. دوش ترضح  نآ  لسن  هیرذ و  همه  لماش  هکنیا  هن  دنشاب  یهلا  تجح  هک  ددرگیم  لقتنم 

موصعم و نیب  نآ  رد  هک  يداع ، يدرف و  روما  رد  هن  تسا  هّماع  روما  رد  تیالو  یهلا و  تاـماقم  يارب  تثارو  عون  نیا  هکنیا  رگید  هتکن 
. تسین یقرف  موصعمریغ 

همطاف دراد  موادـت  تمایق  زور  ات  ءیف  لافنا و  سمخ و  هیآ  ياضتقم  هب  سمخ  رب  شلوسر  ادـخ و  تیـالو  هک  روطناـمه  رگید ، ریبعت  هب 
نآ تباین  دـنوشیم  بوسحم  وا  هیرذ  هک  مالـسلا  مهیلع  همئا  تیاهن ، رد  تسا و  یتیـالو  نینچ  ياراد  شلوسر  ادـخ و  لوط  رد  زین  ارهز 

بناج زا  ترضح  نآ  لاحترا  زا  دعب  ّیح ، مئاق  ماما  تسا و  یقاب  تمایق  زور  ات  زین  ادخ  لوسر  تیالو  دنراد و  تهج  نیا  رد  ار  ترضح 
هکنیا دننام  دشابیم ؛ شایهاون  رماوا و  غلبم  وا 

144 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
. تسا هدرک  رما  نینچ  ایور  رد  ربمایپ  هک  دروآیم  لیلد  نینچ  قارع  يوس  هب  جورخ  تهج  سابع  نبا  يارب  نیسح  ماما 

کی هب  اجنیا  رد  « 1 . » تسا هدش  ریسفت  تساهنآ  زا  یکی  زین  همطاف  هک  تیب  لها  هب  یبرقلا  يوذ  اهنآ  رد  هک  تایاور  زا  يدایز  دادعت  . 4
: مینکیم هدنسب  هنومن 

هدابع و نم  ءاشی  نم  اـهثروی  هّلل  ضرـألا  ّنأ  مالـسلا  هیلع  یلع  باـتک  یف  اندـجو  : » مالـسلا هیلع  رفعج  یبا  زا  یلباـک  دـلاخ  یبا  هحیحص 
«2 «. » انل اهّلک  ضرألا  نوقّتملا و  نحن  ضرألا و  هّللا  انثروأ  نیذلا  یتیب  لهأ  انأ و  نیقتملل  ۀبقاعلا 

: دومرف هک  دنکیم  لقن  رقاب  دمحم  ماما  زا  یلباک  دلاخ  وبا 
ناگدـنب زا  ياهدـع  يارب  ار  نیمز  دـنوادخ  دراد و  قـلعت  دـنوادخ  هـب  نـیمز  هـک  تـسا  هدـمآ  نـینچ  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  باـتک  رد  »

میتسه یناسک  متیب  لها  نم و  : » دیامرفیم نانمؤم  ریما  دعب  دسریم ) اهنآ  هب  نیمز  تموکح  ینعی   ) تشاذگ دهاوخ  ثرا  هب  شاهدیزگرب 
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«. تسام يارب  نیمز  همه  میتسه و  نوقتم  ام  دراذگیم و  ثرا  هب  ام  يارب  ار  نیمز  دنوادخ  هک 
. تسا همطاف  ترضح  ادتبا  رد  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  زا  دارم  هک  دوشیم  رکذ  یتایاور  ثحب  مجنپ  تهج  رد  . 5

144 یبرقلا … ص : يوذ  دارفا  نیرتزراب  همطاف ؛ مجنپ : تهج 

زا مه  ِلِیبَّسلا  َْنبا  َو  َنیِکْسِْملا  َو  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  هفیرش  هیآ  رد 
145 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

هدـمآ قح )  ) ناونع هب  هچنآ  یلومحم  ثیح  زا  دـشابیم  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  یبرقلا  يوذ  دارفا  نیرتزراـب  لومحم  مه  عوضوم و  تهج 
هیآ لوزن  نأش  اریز  تسا ، سمخ  هب  تبسن  ترضح  نآ  ندوب  کلام  ءیف و  لافنا و  لثم  نیملسم  هماع  لاوما  رد  فرصت  قح  نامه  تسا 

رب لیئربج  جارعم  بش  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  و  دـنراد . لوبق  ار  نیا  تنـس  لها  مه  هعیـش و  مه  دـشابیم و  همطاـف  ترـضح  روکذـم 
: داد خساپ  لیئربج  تسیچ ؟ وا  قح  تسیک و  یبرقلا  يوذ  دیسرپ : مرکا  ربمایپ  درک  لزان  ار  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  هیآ  مرکا  لوسر 

«1 . » يامن اطع  وا  هب  ار  كدف  تسا و  همطاف  یبرقلا  يوذ 

145 هماع … ص : تیالو  هبلاطم  ترضح و  نآ  يارب  سمخ  توبث  مشش : تهج 

هراشا

رد ار  قح  نیا  ترضح  نآ  هکنیا  رتالاب  تسا و  هدیدرگ  تباث  ترـضح  نآ  يارب  یبرقلا  يوذ  ناونع  هب  سمخ  قح  ياههبـش  کشیب و 
تیالو نیا  و  دراد . مرکا  لوسر  هب  ار  یکیدزن  تبارق و  نیرتشیب  شترـضح  هک  دروآیم  لیلد  دـیامنیم و  هبلاطم  رکب  وبا  اب  هّجاحم  ماقم 

: هکنآ حیضوت  دشابن . تماما  بصنم  ياراد  ترضح  نآ  هکنیا  ولو  دیامنیم  تباث  ار  همطاف  هماع 
سمخ 20 اریز  تسا ، رتدایز  رایـسب  مشاه  ینب  زاین  زا  تورث  رادقم  نیا  دوشیم و  لماش  یمالـسا  تایلام  رد  ار  بیرـض  نیرتالاب  سمخ 

رایتخا رد  دناوتیم  طقف  میظع  تورث  نیا  دوشیم و  لماش  ار  نیملسم  تورث  عومجم  دصرد 
146 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

تیب لها  هب  سمخ  ندیسر  زا  عنام  ات  دش  هزیگنا  يدعب  نامکاح  هفیقـس و  لها  يارب  بلطم  نیمه  دریگ . رارق  نیملـسم  هماع  تیالو  ماقم 
یلیالد زا  یکی  رمع  اذل  دنکیم ، نییعت  تیوقت و  ار  هماع  تیالو  هک  تسا  سمخ  هک  دندوب  هتفایرد  یبوخ  هب  اریز  دندرگ ، مالسلا  مهیلع 

دنتـسه و ایند  هدنب  مدرم  دیوگیم : دوشیم و  مدرم  رب  تیب  لها  تموکح  بجوم  سمخ  هک  تسا  نیا  دـنکیم  رکذ  رکب  وبا  يارب  هک  ار 
ار یلع  دندرک  هاگآ  بلطم  نیا  هب  رگا  یلع  نایعیـش  اریز  دسرب ، یلع  هب  كدف  ءیف و  سمخ و  هک  وش  عنام  سپ  دنبلطیمن  ار  ایند  زا  ریغ 

«1 . » داد دنهاوخ  ناشن  تبغر  ایند  هب  تشاذگ و  دنهاوخ  اهنت 
ياعدا وت  : » دیوگیم دوشیم و  نآ  یعدـم  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدـص  اب  هلداجم  رد  باطخ  نب  رمع  هک  تسا  يزیچ  نامه  بلطم  نیا 

«2 «. » ددرگیم راصنا  نیرجاهم و  نیب  فالتخا  بجوم  هک  ینکیم  ار  یگرزب  رما 
«3 «. » انباقر یف  لابحلا  یعضف  : » دیوگیم رمع  هک  اجنآ  ات 

ام همه  يزادنایم و  ام  ندرگ  رب  نامسیر  ینک  تفایرد  ار  سمخ )  ) نآ رگا  وت  ینعی  دیامرفیم : رمع  مالک  نیا  حرـش  رد  یـسلجم  همالع 
. درک یهاوخ  تدوخ  هدنب  ار 

تاقالم ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیوگیم : هک  دـنکیم  لقن  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا  یبرقلا  يوذ  مهـس  باب  رد  یقهیب  ننـس  باتک  رد 
، تسا تیب  لها  امش  قح  هک  سمخ ، دروم  رد  رمع  رکب و  وبا  تیادف  هب  مردام  ردپ و  متفگ : وا  هب  مدرک 
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147 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
؟ دندرک هچ 

امـش هب  منادب  حالـص  هک  رادقم  ره  دیلیام  رگا  منادیمن  ار  نآ  رادقم  نم  هک  دیراد  یقح  تیب  لها  امـش  تفگ  رمع  : » دومرف نانمؤم  ریما 
«.« دادن درک و  عنم  ام  زا  ار  ام  قح  همه  زین  وا  و  ار ) نآ  زا  یتمسق  هن   ) میدرک هبلاطم  وا  زا  ار  قح  نآ  همه  ام  مهدب و  قح  نآ  زا 

. دندیدرگ تیب  لها  هب  سمخ  ندیسر  عنام  لبق  زا  شیب  رمع ، رکب و  وبا  هک  دوب  ببس  نیمه  هب 
زا دـعب  دوب و  ادـخ  لوسر  رایتخا  رد  مهـس  نیا  تفگ : دـش ، لاؤس  یبرقلا  يوذ  مهـس  دروم  رد  هداتق  زا  هک  تسا  هدـمآ  يربط  ریـسفت  رد 

«2 . » دنداد هقدص  ادخ  لوسر  فرط  زا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  رمع  رکب و  وبا  ترضح  نآ  تافو 
: تفگ دش ؟ هچ  تیب  لها  ام  سمخ  : » تفگ دمآ و  رکب  وبا  دزن  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تفگ : هک  هدش  لقن  لیفط  یبا  زا  یقهیب  ننـس  رد 

قلعت یـسک  هب  بیـصن  نآ  دریمب  نآ  زا  دعب  دیـشخب و  ایند  زا  یبیـصن  يربمایپ  هب  دنوادخ  هاگره  دومرفیم  هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  نم 
«3 «. » منادرگرب نیملسم  هب  ار  نآ  هک  مدید  حالص  نینچ  مدش  مکاح  یلو و  نم  هکنوچ  دریگب و  تسدهب  ار  رما  تیالو  هک  دراد 

ناشیوخ هب  طقف  درک  تمـسق  دومنیم  میـسقت  ادخ  لوسر  هک  هنوگنامه  ار  سمخ  رکب  وبا  تسا : هدمآ  یقهیب  ننـس  دـمحا و  دنـسم  رد 
ار هچنآ  ادخ  لوسر 

148 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
«1 . » درک عنم  دادن و  دیشخبیم  ربمایپ  هک 

هک دشابیم  تیب  لها  هقلطم  هماع و  تیالو  نوئـش  زا  یبرقلا  يوذ  يارب  سمخ  لعج  هک  دیامنیم  رارقا  رکب  وبا  هک  تسادـیپ  ینـشور  هب 
. تسین ماما  ترضح  نآ  هکنیا  ولو  دشابیم  مالسلا  اهیلع  همطاف  زین  تیب  لها  زا  یکی 

148 دیدج … ص : يرظنم  زا  كدف  نایرج 

: دهدیم تبسن  ادخ  لوسر  هب  ار  مالک  نیا  كدف ، نایرج  رد  رکب  وبا 
. درک هدافتسا  دربیم  راظتنا  نآ  زا  هک  ياهجیتن  فالخ  رب  رکب و  وبا  هیلع  ناوتیم  تهج  ود  زا  نخس  نیا  هرابرد  ۀقدص .» هانکرت  ام  »

هقدـص همه  اهنیا  درادـن و  نیملـسم  هب  یطبر  تسادـخ و  لوسر  صوصخم  لاـفنا  ءیف و  سمخ و  هک  دـنکیم  رارقا  رکب  وبا  لوا : تهج 
هتشاد هقدص  تورث و  نیا  رب  تراظن  دیاب  یسکهچ  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  تسا  نیا  رد  مالک  نونکا  دزادرپب . ادخ  هار  رد  ربمایپ  هک  تسا 

نیرتقحم ارهز  همطاف  دشاب و  دـناوتیمن  رگید  یـسک  یفوتم  ناثراو  زا  ریغ  دـشاب  تیم  هیراج  تاقدـص  رد  رظان  دـیاب  هکیـسک  دـشاب و 
وا دوصقم  سکع  رکب  یبا  مـالک  دراد و  لاوـما  نیا  رب  تیـالو  ترـضح  نآ  سپ  تسا . ربماـیپ  ثراو  هک  دـشابیم  رما  نیا  يارب  صخش 

. درک هدافتسا  وا  هیلع  ناوتیم  دهدیم و  هجیتن 
يارب دنوادخ  هک  دـنکیم  فارتعا  عقاو  رد  دـشاب  رما  یلو  تسد  رد  دـیاب  سمخ  هک  لیلد  نیا  هب  سمخ  رب  طلـست  اب  رکب  وبا  مود : تهج 

رارق زین  هماع  تیالو  یبرقلا  يوذ  يارب  عقاو  رد  شلوسر  هارمه  هب  هداد  رارق  ار  سمخ  یبرقلا  يوذ 
149 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

. تسا نیملسم  روما  تیالو  نامه  هک  تسا  هداد 

149 هّللا … ص : همحر  ینیمخ  ماما  زا  یمالک 

ناـشیا تساـهنآ . يارب  هماـع  تیـالو  تاـبثا  یبرقلا  يوذ  هب  سمخ  صاـصتخا  ياـضتقم  هک  دراد  تراـشا  هتکن  نیا  هـب  زین  ینیمخ  ماـما 
: دسیونیم
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هنالداع یتروص  هب  سمخ  ام  بهذم  رب  انب  تسه و  زین  تلادع  ققحت  ياههار  زا  یکی  هک  دشابیم  لاملا  تیب  مهم  دراوم  زا  یکی  سمخ 
ار دـیاوع  عفانم و  همه  نینچمه  دوشیم و  ذـخا  نیمز  يور  ای  نیمز  رد  نوفدـم  ياهتورث  همه  تراـجت و  تعارز و  زا  معا  زیچ  همه  زا 

جراخم ندرک  جراخ  زا  دعب  دـیاب  اهنیا  همه  دـنکیم  ندـعم  جارختـسا  هک  یـسک  ای  یتشک  ناولم  ات  شورفيزبس  لماش  هک  ياهنوگهب  زین 
. دریگب رارق  نیملسم  لاملا  تیب  رد  ات  دنزادرپب  یمالسا  مکاح  هب  ار  دوخ  بسک  دوس  سمخ  یلومعم ،

ام رگا  سپ  مدرم ، یلاـم  جـیاوح  همه  عـفر  يارب  نینچمه  ددرگیم و  مهارف  نیمزرـس  هرادا  يارب  یمیظع  تورث  نینچ  هک  تـسا  یهیدـب 
یعقاو فده  هک  ددرگیم  مولعم  دراد  رارق  مالسا  هطلـس  تحت  هک  یقطانم  همه  ای  مینک  باسح  ار  یمالـسا  ياهنیمزرـس  ياهدوس  همه 
نیمأت یعقاو  فدـه  هکلب  دـشابیم  نیا  زا  رتمهم  ياهلئـسم  تسین و  نید  ياملع  یمـشاه و  تاداس  زاین  عفر  طقف  یتایلام  نینچ  عضو  رد 

هیزج و تاکز و  سمخ و  هلیـسو  هب  دـیاب  ددرگ  لیکـشت  یمالـسا  تموکح  رگا  دـشابیم و  تمظعاب  گرزب و  یـسایس  ماظن  کی  یلام 
دوس حابرا و  سمخ  اریز  دنرادن ، زاین  الصا  تورث  زا  رادقم  نیا  هب  زگره  یمشاه  تاداس  ددرگ و  هرادا  جارخ 

150 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
هرهاق و لوبناتـسا و  نارهت و  ياهرازاب  هب  دـسر  هچ  تسا  یفاک  نیملـسم  يارقف  همه  هیملع و  ياههزوح  تاداس و  همه  يارب  دادـغب  رازاب 
. تسا هدوب  روشک  هرادا  تموکح و  لیکـشت  فده ، هک  دزاسیم  نشور  تایلام  زا  يدایز  رادقم  نینچ  نییعت  هکنیا  هجیتن  اهرازاب ، ریاس 

«1»
َو تلزن  اّمل  : » لاق دنکیم ، لقن  يردخ  دیعـس  وبا  زا  ار  ياهعوفرم  تیاور  هیوباب  نبا  زا  راونألا  حابـصم  زا  راونألا  راحب  رد  یـسلجم  همالع 

«. كدف کل  ۀمطافل ]  ] هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ 
«. دراد قلعت  وت  هب  كدف  : » دومرف همطاف  هب  ادخ  لوسر  دش  لزان  ُهَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هیآ هک  یعقوم  دیوگیم :

ۀمطاف هّللا  لوسر  اعد  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  تلزن  اّمل  : » لاق هک  هدـش  تیاور  زین  هیطع  زا  تسا  هدـمآ  بلطم  نیمه  زین  يرگید  تیاور  رد 
. دیشخب وا  هب  ار  كدف  تساوخ و  ار  همطاف  ادخ  لوسر  دش  لزان  ُهَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هیآ نوچ  دیوگیم : كدف .» اهاطعأف 

«. كدف ۀمطاف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  عطقا  : » لاق مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نبا  ّیلع  نع  و 
«. داد مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  ار  كدف  ادخ  لوسر  : » دیامرفیم نیدباعلا  نیز  ماما 

هّللا یّلص  هّللا  لوسر  ناک  لاق  كدف  ۀمطاف  یطعأ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ناکأ  تلق  : » لاق هّللا  دبع  یبأ  نع  بلغت  نب  نابأ  نع  و 
یلاعت كرابت و  هّللا  لـب  لاـق : اـهاطعأ ؟ هّللا  لوسر  تلق : اـهقح . هّللا  لوسر  اـهاطعأف  هّقح » یبرقلا  اذ  تآ  و   » هّللا لزنأـف  اـهفقو  هلآ  هیلع و 

«. اهاطعأ
ایآ مدیسرپ  دیوگیم  هک  تسا  قداص  ماما  زا  بلغت  نب  نابا  زا  رگید  تیاور 

151 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
لزان دنوادخ  ار  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  هیآ  سپ  دوب  هدومن  فقو  ار  كدف  ادـخ  لوسر  : » دومرف دیـشخب ؟ همطاف  هب  ار  كدـف  ادـخ  لوسر 
یلاعت كرابت و  دنوادخ  هکلب  دومرف : دیـشخب ؟ همطاف  هب  ار  كدف  ادخ  لوسر  ایآ  متفگ : دیـشخب . وا  هب  ار  همطاف  قح  ادخ  لوسر  دومن و 

«. دیشخب همطاف  هب  ار  كدف 
زین یبرقلا  يوذ  ناونع  دوخ  هکنیا  رب  هوالع  دشابیم  ینس  هعیش و  نیقیرف  رظنقافتا  دروم  تسارهز  همطاف  روکذم  هیآ  لوزن  نأش  هکنیا 

هکنیا تسا و  هکرابم  هیآ  نیا  رد  مکح  داـفم  یکی  درک : ثحب  دـیاب  ماـقم  ود  رد  تشذـگ  هک  روطناـمه  تسا . ترـضح  نآ  رب  قبطنم 
هب ینعی  تسا ؛ هعقاو  رد  ياهیـضق  هیآ  رد  مکح  ایآ  تسا  ییانعم  هچ  هب  دـنک  اطعا  همطاـف  هب  اـت  هدرک  رما  شربماـیپ  هب  دـنوادخ  هک  یقح 

ترـضح نآ  لیلد  نیمه  هب  مییوگب  ات  تسا  هیمئاد  هیقیقح  هیـضق  وحن  هب  هکنیا  ای  درادن  تیمومع  درادـن و  تیارـس  اهاج  بلاطم و  ریاس 
هک ینآرق  هیآ  کی  ناونع  هب  هک  دوبن  يزاـین  تسا  یـصخش  رما  کـی  طـقف  دـشاب و  نیا  زا  ریغ  رگا  دـنکیم و  ادـیپ  هیآ  لوزن  قاقحتـسا 
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. ددرگ لزان  دنناوخب  تمایق  ات  نیملسم 
تاـیآ سمخ و  هیآ  رد  یبرقلا  يوذ  يارب  هک  تسا  یقح  زا  ریغ  قح  نیا  اـیآ  هک  دوشیم  یهتنم  ثحب  نیا  هب  لوا  ماـقم  رد  ثحب  هلاـبند 

. تسا يرگید  قح  ای  دشابیم  نآ  رما  تیالو  نیملسم و  یمومع  لاوما  رد  فرصت  تیکلم  زا  دشاب  ترابع  هک  تسا  هدمآ  ءیف  لافنا و 
هب قح  ياطعا  مکح  لعج  ادتبا  هیآ  رهاظ  اریز  دشابیم ، موهفم  رد  داحتا  تدـحو و  تایآ  نیا  همه  نیب  هک  تفگ  دـیاب  تایآ  رهاظ  ربانب 

یبرقلا يوذ 
152 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

زین ریدغ  هب  طوبرم  تایآ  رد  نیا  ریظن  تسا و  هدوب  هدش  لعج  عیرـشت و  البق  هک  دیامنیم  ذفان  زجنم و  ار  یقح  نامه  هیآ  هکلب  دشابیمن 
: مینیبیم

؛ َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای 
«1»

دنوادخ ياهدادن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن  رگا  ناسرب و  مدرم ) هب   ) الماک تسا  هدـش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربمایپ ! يا 
. دنکیمن تیاده  ار  جوجل )  ) نارفاک تیعمج  دنوادخ  درادیم و  هاگن  مدرم  یلامتحا ) تارطخ   ) زا ار  وت 

زا دـشابیم  ترابع  ادـخ  نامرف  هک  دـیامن  غـالبا  نیملـسم  هب  ار  شایلبق  ناـمرف  هک  دـهاوخیم  شلوسر  زا  دـنوادخ  زین  روکذـم  هیآ  رد 
هب اهنآ  زا  ياهدع  نامیا  مدع  نیملـسم و  دزن  رد  نآ  تیلوبقم  مدـع  زا  ندیـسرتن  نانمؤم و  ریما  تیالو  مالعا  ریخأت  مدـع  ندرک و  لیجعت 

ررقم یبرقلا  يوذ  يارب  سمخ  لافنا و  ءیف و  تایآ  رد  قح  نیا  اریز  دشابیم ، نینچ  زین  ُهَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هیآ رد  یهلا ؛ نامرف  نیا 
نیدـب رما  نیا  يارجا  رد  ربمایپ  ریخأت  اسبهچ  دوب و  هدادـن  ماجنا  ار  راکنیا  اهنآ  هنعط  نیقفانم و  هنتف  رطاـخ  هب  مرکا  ربماـیپ  اـما  دوب ، هدـش 

هک دشابیم  نیا  بلطم  نیا  رب  دهاش  دننکفیب و  ياههبش  چیه  دنناوتن  نارگهنتف  ات  دوب  نآرق  زا  يرگید  هیآ  رظتنم  ترـضح  هک  دوب  هزیگنا 
. َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو  ْمُِکْنَیب  َتاذ  اوُِحلْصَأ  َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  تسا : هدمآ  لافنا  هیآ  لیذ  هیبش  ءیف  سمخ و  تایآ  لیذ  رد 

153 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
. ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  اوُهَْتناَف  ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو  تسا : هدمآ  زین  ءیف  هیآ  لیذ  و 

. ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ِناعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ِناقْرُْفلا  َمْوَی  انِْدبَع  یلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو  ِهَّللِاب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  تسا : هدمآ  سمخ  هیآ  لیذ  رد  و 
رب تیب  لها  تیالو  انامه  هک  دـننک  عیاض  ار  یبرقلا  يوذ  قح  دـنریذپن و  ار  نامرف  نیا  مدرم  اسبهچ  هک  دراد  نیا  رب  راعـشا  اـهنیا  همه  هک 

. دشاب نیملسم  یمومع  لاوما 

153 كدف … ص : هیضق  هب  رگید  یهاگن 

هراشا

قح کی  دروم  رد  عقاو  رد  هکلب  تسین  یـصخش  هیـضق  کی  اهنت  كدف  هک  تسا  نیا  دـنامب  لفاغ  دـیابن  كدـف  هلئـسم  رد  هک  مهم  هتکن 
مئانغ سمخ  لافنا و  ءیف و  رد  یبرقلا  يوذ  قح  دروم  رد  عقاو  رد  رکب  وبا  اب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هجاحم  تسا و  تماـیق  زور  اـت  رمتـسم 

هب جاجتحا  كدف  رد  یلصا  ياوعد  هکلب  هدشن  یلع  ماما  تیالو  هب  هیانک  هراشا و  اهنت  هیـضق  رد  دشابیمن و  كدف  هب  رـصحنم  دشابیم و 
رد هک  دوب  ياهیآ  لوزن  لیلد  هب  مه  نآ  دوب و  هدومرف  اطعا  شراوگرزب  رتخد  هب  ربماـیپ  ار  كدـف  اریز  تسا ، تیب  لـها  تماـما  تیـالو و 

تیبلا لآ  تیالو  دروم  رد  عقاو  رد  كدف  هیضق  رد  عازن  سپ  دشابیم . سمخ  لافنا و  ءیف و  رد  فرـصت  تیکلم  رد  تیب  لها  قح  دروم 
. دشابیم هماع  تماما  تیالو و  تشذگ - هک  روطنامه  لافنا - ءیف و  رب  تیالو  همزال  اریز  تسا ،
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ثرا هجیدـخ و  رهم  نید  يادا  باـب  زا  اـی  كدـف  ندوب  هلحن  هلمج  زا  یناوارف  لـیالد  هوـجو و  هب  كدـف  رب  ترـضح  نآ  تیکلم  هچرگا 
رد ای  شندوب و 

154 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
هب هلدا  ریاـس  دوشیمن و  تفاـی  شمـالک  رد  یتـسار  زا  ریغ  هک  شندوب  هموصعم  كاـپ و  اـی  همطاـف و  هلیـسو  هب  نآ  ندوب  دـی  فرـصت و 

یبرقلا يوذ  قح  دروم  رد  ناشیا  لـیالد  نیرتشیب  یلو  دـیامرفیم ، لالدتـسا  هوجو  نیا  همه  هب  ارهز  ترـضح  ددرگیم و  مولعم  ینـشور 
. دشابیم لافنا  ءیف و  رب  تیالو  هک  تسا 

«1 : » دسیونیم دروم  نیا  رد  ینیلک  مالسالا  ۀقث 
قلعت نینمؤملا  ریما  ادـخ و  لوسر  هب  زین  كدـف  تسادـخ و  لوسر  صتخم  درادـن و  نآ  رب  طلـست  رب  یهار  سکچـیه  لافنا  دروم  رد  اما  »

: دراد حیرصت  دنچ  یتایاور  رما  نیا  رب  دوبن » نانمؤم  ریما  ادخ و  لوسر  اب  نآ  حتف  عقوم  رد  سکچیه  اریز  دراد ،

154 ص : لوا … : تیاور 

: تفگ هک  دننکیم  لقن  طابسا  نب  یلع  زا  بیذهت  رد  خیش  ینیلک و  هچنآ  : 
دوب ملاظم  هب  یگدیـسر  لوغـشم  وا  هکیلاح  رد  دـش  دراو  یـسابع  يدـهم  رب  مالـسلا ) امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما   ) یـسوم نسحلا  وبا  »

دنوادخ دومرف : دشابیم )؟ هچ  امش  قح  ( ؟ تسیچ نآ  نسحلا  وبا  يا  تفگ : يدهم  دوشیمن ؟ هدناتس  ام  داد  ارچ  نینمؤملا  ریما  ای  دومرف :
ار ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  هیآ  شلوسر  رب  گنج ) يزیرنوخ و  نودب  ینعی   ) باکر لیخ و  نودب  درک  حـتف  ار  كدـف  شربمایپ  هک  یعقوم 

سپ دومن ، لاؤس  شراگدرورپ  زا  وا  درک و  لاؤس  لیئربج  زا  اذـل  دنتـسه ، یناـسک  هچ  یبرقلا  اذ  هک  تسنادیمن  شلوسر  دومرف و  لزاـن 
. مدومن لوبق  وت  زا  دـنوادخ و  زا  ادـخ ، لوسر  يا  دومرف  همطاف  هدـب و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هب  ار  كدـف  هک  داتـسرف  یحو  نینچ  دـنوادخ 

نامز رد  ترضح  نآ  يالکو 
155 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

نآ سپ  درک ، جارخا  اجنآ  زا  ار  ترضح  نآ  يالکو  وا  رکب  وبا  نامز  رد  اما  دندرکیم ، یگدیـسر  نادب  دندوب و  كدف  رد  ادخ  لوسر 
روایب زمرق  ای  هایس  يدهاش  تفگ : ترـضح  نآ  هب  رکب  وبا  دنادرگزاب ، وا  هب  ار  كدف  هک  درک  تساوخرد  تفر و  رکب  وبا  شیپ  ترـضح 
دروم رد  ود  نآ  دروآ و  دهاش  ناونع  هب  ار  نمیا  ما  نینمؤملا و  ریما  ترـضح ، نآ  سپ  دنهد  تداهـش  ات  دشاب ) دهاش  هک  سکره  ینعی  )

رکب وبا  هبوتکم  هکیلاح  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  دنکن . كدف  هب  ضرعت  یسک  رگید  هک  تشون  رکب  وبا  دنداد ، یهاوگ  تداهـش و  كدف 
يا يراد  هارمه  هب  هک  تسا  يزیچهچ  نیا  تفگ : دید  هار  نیب  رد  ار  ترـضح  نآ  رمع  دش ، جراخ  رکب  وبا  سلجم  زا  تشاد  تسد  رد  ار 

: دومرف دمحم ! رتخد 
: تفگ رمع  تسا . هتشون  نم  يارب  رکب ) وبا   ) هفاحق وبا  رسپ  هک  تسا  ياهتشون 

نآ هتشون  تخادنا و  یهاگن  نآ  هب  تفرگ و  روز  هب  ترضح  نآ  تسد  زا  ار  نآ  رمع  دومرف ، عانتما  ترضح  نآ  هدب . ناشن  نم  هب  ار  نآ 
. يزادنیب ام  ندرگ  رب  یگدنب  نامسیر  وت  ات  داد  رارق  وت  ردپ  هک  تسا  يزیچ  نیا  تفگ : دومن و  هراپ  ار  نآ  دعب  درک و  وحم  ار 

زا دـحا ، هوک  فرط  کـی  زا  دومرف : ماـما  نک . نیعم  نم  يارب  ار  نآ  دودـح  هزادـنا  نسحلا  وبا  يا  تفگ : ماـما  هب  یـسابع  يدـهم  سپس 
ماما دراد ؟ قلعت  امـش  هب  اهنیا  همه  تفگ : يدـهم  لدـنجلا . ۀـمود  مراـهچ  بناـج  زا  اـیرد و  موس ، يوس  زا  رـصم و  شیرع  رگید ، فرط 

: تفگ يدهم  تسا . هدومن  حتف  هتفرگ و  شنانکاس  زا  گنج  نودب  ادخ  لوسر  ار  اهنیا  همه  نینمؤملا  ریما  يا  هلب  دومرف :
«1 . » يامن رظن  دیدجت  نآ  رد  تسا  دایز  رایسب 

156 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
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امش هب  ار  نآ  ات  يامن  نشور  ار  كدف  دودح  تفگ : رفعج  نب  یسوم  هب  دیشرلا  نوراه  هک  هدش  لقن  بقانم  باتک  زا  زین  راونألا  راحب  رد 
. منادرگرب

: دومرف ماما  سپ  درک  رارصا  رایسب  نوراه  ات  دومرف  عانتما  ماما 
: تفگ نوراه  شاهزادنا . دودح و  نامه  هب  رگم  میریگیمن  ار  نآ  ام  »

. ینادرگیمنرب ام  هب  میوگب  ار  نآ  هزادنا  رگا  دومرف : ماما  تسیچ ؟ نآ  دودح 
ماما رگید ؟ تفگ  تشگ و  ریغتم  نوراه  تروص  هک  دشابیم  ندـع  نآ  لوا  زرم  دومرف : ماما  منادرگیمرب . تّدـج  قح  هب  تفگ : نوراه 
هایـس مشخ  زا  نوراه  تروص  هک  تساقیرفآ  نآ  موس  زرم  دومرف  تشگ و  خرـس  نوراه  تروص  هک  تسا  دنقرمـس  نآ  مود  زرم  دومرف :

. تسا ناتسنمرا  فارطا و  ياههریزج  همه  ات  رحبلا  فیس  نآ  مراهچ  زرم  دومرف  و  دایز ؟ هچ  تفگ  تشگ و 
دودح رگا  هک  مدوب  هتفگ  وت  هب  دومرف : ماما  وش ) هفیلخ   ) ریگب رارق  نم  لحم  رد  ایب  سپ  دنامیمن  یقاب  ام  يارب  يزیچ  رگید  تفگ : دیشر 

«1 . » تفرگ ماما  لتق  هب  میمصت  نوراه  سلجم  نآ  زا  دعب  ینادرگیمنرب ، میامن  مولعم  ار  نآ 
قادصم نیلوا  هک  دراد  حیرصت  تسا و  یکی  لافنا  ءیف و  قح  اب  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  رد  قح  هک  دزاسیم  نشور  حوضو  هب  تیاور  نیا 
دشابیم لافنا  تعسو  دادتما  هب  ترضح  نآ  قح  هک  دنکیم  حیرصت  تیاور  رد  هک  روطنامه  دشابیم . مالسلا  اهیلع  همطاف  یبرقلا  يوذ 

هب ترـضح  نآ  زا  دعب  دراد و  قلعت  هقیدص  ترـضح  هب  دشابیم و  لافنا  زا  زین  دیدرگ  حتف  ادخ  لوسر  زا  دـعب  هک  ییاهنیمزرـس  همه  و 
ادخ و لوسر  تسد  رد  تیالو  هک  تسا  ینامز  نامه  رد  نیملسم  روما  همه  رد  تلاخد  لماش  ترضح  نآ  تیالو  هکلب  راهطا ، همئا 

157 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
ادـخ و لوسر  تیالو  دـنوادخ و  تیالو  دروم  رد  هک  روطنامه  تساهنآ  تیالو  همادا  لوط و  رد  ینعی  دوب ؛ ناـنمؤم  ریما  تسد  رد  دـعب 

. دمآ دهاوخ  يدعب  تهج  رد  هک  دشابیم  موصعم  ماما  تیالو 
: رگید نایب  هب 

فرـصت قح  تیکلام و  ماما  دراد و  قلعت  ماما  هب  لافنا  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  دراد  قلعت  ماـما  هب  نیمز  هرک  همه  تسا  هدـش  دراو  هکنیا 
تیکلم ناـمه  نینچمه  تسا ؛ نآ  روما  هرادا  نیمز و  رب  ماـما  تیـالو  ياـنعم  هب  هکلب  تسین  یـصخش  تیکلم  نیا  تساراد و  ار  نیمز  رد 

رب لافنا و  ءیف و  تیکلام  هک  ددرگیم  نشور  سپ  دشابیمن . يرگید  زیچ  فرصت  رب  طلـست  زا  ریغ  تیکلام  اریز  تسه ، زین  یحالطـصا 
، هقیدـص ترـضح  هک  اجنآ  زا  دـشابیم و  زین  نآ  روما  هرادا  فرـصت و  قح  نآ  رب  هوـالع  هکلب  تسین  یلاـم  تیکلاـم  افرـص  نیمز  ّلـک 

تیالو هچرگا  روما  هرادا  فرصت و  قح  زا  دشاب  ترابع  هک  تسه  زین  هماع  روما  رد  تیالو  ياراد  دشابیم  ءیف  لافنا و  رد  قح  بحاص 
نآ قح  تسا  شراوگرزب  ردام  ثراو  هک  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  تساذـل  دـشابیمن  ماما  بصنم  دـننام  لقتـسم  روطهب  ترـضح  نآ 
نآ هک  تسا  نیا  ماما  ریبعت  هکلب  كدف  صوصخ  هن  یمالسا  ياهروشک  همه  رب  هماع  تیالو  هب  تسا  هدومرف  ریسفت  كدف  رد  ار  ترضح 
ود نیا  هکنیا  هن  تسا  هماع  روما  رد  تیالو  نامه  نیا  هک  دشابیم  زین  ءیف  لافنا و  قحتسم  هک  تسا  كدف  قحتسم  تلع  نیدب  ترضح 

. دنشاب موزلم  مزال و 
تسا نیملسم  نیب  يداصتقا  یعامتجا و  تلادع  ققحت  یبرقلا  يوذ  هب  لافنا  ءیف و  صاصتخا  تلع  هک  دزاسیم  نشور  ءیف  هیآ  یـسررب 

و
158 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

. دشاب هتشاد  زین  ار  هماع  روما  مامز  هک  دباییم  ققحت  یسک  تسد  هب  طقف  تلادع  نآ  هک  تسا  حضاو 

158 ص : مود … : تیاور 
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. دیامنیم لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لضفم  هک  تسا  یتیاور 
ار كدف  ءیف و  سمخ و  سپ  دنبلطیمن ، نآ  زا  ریغ  دنیایند و  هدنب  مدرم  تفگ : وا  هب  رمع  تفرگ  تسد  ار  تموکح  رکب  وبا  هک  ینامز  »

ناشن لـیم  تبغر و  وت  يوس  هب  اـیند  رطاـخ  هب  درک و  دـنهاوخ  كرت  ار  یلع  دـنمهفب  ار  نیا  رگا  نایعیـش  نک  عنم  شاهداوناـخ  یلع و  زا 
سکره درک : مالعا  هفاحق  یبا  نب  رکب  وبا  بناج  زا  یسک  سپس  درک  غیرد  ناشیا  زا  ار  لاوما  نآ  همه  درک و  نینچ  رکب  وبا  داد . دنهاوخ 

، دومن تباجا  یلجب  هّللا  دـبع  نب  ریرج  هّللا و  دـبع  نب  رباج  يارب  منک و  تباجا  ات  دـیایب  نم  دزن  دراد  یـضرق  اـی  نید  ادـخ  لوسر  دزن  رد 
. روایب وا  دای  هب  ار  كدف  ورب و  رکب  وبا  شیپ  دومرف  همطاف  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

يدـهاش ادـخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : رکب  وبا  داد  رکذـت  وا  هب  ءیف  سمخ و  كدـف و  دروم  رد  تفر و  رکب  وبا  دزن  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
یلاعت دـنوادخ  دزادرپب  ار  منادـنزرف  نم و  قح  هک  دومرف  لزان  شربمایپ  رب  ياهیآ  لج  ّزع و  دـنوادخ  كدـف  دروم  رد  اـما  دومرف : رواـیب .

نم و هب  هلحن  ناونع  هب  ار  كدـف  سپ  میدوب  ادـخ  لوـسر  هب  تادوـجوم  نیرتکـیدزن  منادـنزرف  نم و  سپ  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَـف  دوـمرف 
هدـنامهار رد  نیکـسم و  قح  دومرف : ادـخ  لوسر  لـیبسلا » نبا  نیکـسملا و  و   » دـناوخ ربماـیپ  رب  لـیئربج  هک  یعقوم  تخادرپ و  منادـنزرف 

سپ تسیچ ؟
159 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

ِلِیبَّسلا و ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  دومرف : لزان  یلاعت  دـنوادخ 
ِْنبا َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّللَف  يرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءاـفَأ  اـم  دومرف : میـسقت  مسق  جـنپ  هب  ار  سمخ 

تسادخ لوسر  صوصخم  هچنآ  دریگیم و  قلعت  شلوسر  هب  تسادخ  صوصخم  هچنآ  ْمُْکنِم و  ِءاِینْغَْألا  َْنَیب  ًَۀلوُد  َنوُکَی  ْیَک ال  ِلِیبَّسلا 
. یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  دیامرفیم : یلاعت  دنوادخ  میتسه ، یبرقلا  يوذ  ام  دریگیم و  قلعت  یبرقلا  يوذ  هب 
یناسکهچ ناگدـنامهار  رد  نیکاسم و  ماتیا و  تفگ : رمع  ییوگیم ؟ هچ  تفگ : درک و  یهاگن  باطخ  نب  رمع  هب  هفاـحق  یبا  نب  رکب  وبا 

؟ دنتسه
رد اهنآ  اب  هک  دنتـسه  یناسک  نیکاسم  دـنراد و  نامیا  یبرقلا  يوذ  شلوسر و  ادـخ و  هب  هک  دـنايدارفا  ماتیا  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف 

امـش و يارب  ءیف  سمخ و  همه  سپ  دشاب  نینچ  رگا  تفگ : رمع  دنیاهنآ . هار  ناگدـنیوپ  لیبسلا  نبا  دـننکیم و  تنوکـس  ترخآ  ایند و 
؟ تسامش نایعیش  نایلاوم و 

دنوادخ سمخ ، اما  ام و  نایعیـش  نایلاوم و  هن  دومرف  بجاو  منادنزرف  نم و  يارب  طقف  دـنوادخ  ار  كدـف  اما  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف 
: تفگ رمع  تسا . هدمآ  ادخ  باتک  رد  هک  روطنامه  دومرف ؛ میسقت  نامنایعیش  ام و  يارب  ار  نآ 

دنوادخ هک  یتاقدص  زا  دنشاب  ام  نایعیش  نایلاوم و  زا  زین  اهنآ  رگا  دومرف : همطاف  دنراد ؟ یقح  هچ  نیعبات  راصنا و  نیرجاهم و  رگید  سپ 
ِءارَقُْفِلل ُتاقَدَّصلا  اَمَّنِإ  دیامرفیم : لج  زع و  دنوادخ  هک  روطنامه  دنربیم  مهس  تسا  هدومن  بجاو  شباتک  رد  ار  نآ  هدومرف و  تمـسق 

اْهیَلَع َنِیِلماْعلا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو 
160 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

. ِباقِّرلا ِیف  َو  ْمُُهبُوُلق  ِۀَفَّلَؤُْملا  َو 
یـضار نیا  هب  دّمحم  باحـصا  منکیمن  نامگ  تسا ؟ ناتناتـسود  امـش و  يارب  ءیف  تسوت و  صتخم  كدف  تروص  نیا  رد  تفگ : رمع 

. دنشاب
تموصخ و رب  انب  هن  دناهدومن  میـسقت  تعیب  یتسود و  ربانب  هک  دنایـضار  نادب  شلوسر  لج و  ّزع و  دنوادخ  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف 
تسا و هدرک  تفلاخم  ادـخ  اب  دـنک  تفلاخم  ام  اب  سکره  تسا و  هدـیزرو  ینمـشد  دـنوادخ  اب  دزرو  ینمـشد  ام  اـب  سکره  ینمـشد و 

. ترخآ ایند و  رد  دیدش  رایسب  یباقع  تسا و  دنوادخ  يوس  زا  كاندرد  یباذع  بجوتسم  دزرو  تفلاخم  ادخ  اب  سکره 
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ار هّللا  دـبع  نب  ریرج  هّللا و  دـبع  نب  رباـج  دوـمرف : همطاـف  رواـیب !؟ يدـهاش  هنّیب و  ینکیم  اـعدا  هچنآ  رب  دـمحم ! رتـخد  يا  تفگ : رمع 
دندیبلطیم ار  یکچوک  زیچ  ریرج  رباج و  تفگ : رمع  تسادخ . باتک  رد  نم  دهاش  و  دـیتساوخن ، دـهاش  اهنآ  زا  دـیتشاگنا و  وگتسار 

تیب لها  ادخ و  لوسر  هارمه  هک  نیرجاهم  دومرف : ترضح  نآ  تسا . راصنا  رجاهم و  تفلاخم  بجوم  هک  ینکیم  یگرزب  ياعدا  وت  اما 
هب رگم  تسین  یترجه  چیه  دندیزرو  ییوکین  یبرقلا  يذ  شلوسر و  ادـخ و  هب  راصنا  دـندرک و  ترجه  وا  نید  يوس  هب  دـندرک  ترجه 

يوس هب  دنادرگرب  يور  ام  زا  سکره  ام و  هلیسو  هب  رگم  تسا  نکمم  يراکوکین  همادا  هن  ام و  يارب  رگم  تسین  یترـصن  چیه  ام و  يوس 
. تسا هتفر  تیلهاج 

نسح و یلع و  ترـضح  نآ  سپ  يامن . رـضاح  تیاعدا  رب  دـهاش  نک و  اهر  تاهدوهیب ! ياهفرح  اب  ار  اـم  تفگ : ترـضح  نآ  هب  رمع 
نآ ياـههتفگ  همه  دـندمآ و  یگمه  دـناوخارف و  دوـب - رکب  وـبا  هناـخ  رد  ناـمز  نآ  رد  هک  ار  سیمع - تنب  ءامـسا  نمیا و  ما  نیـسح و 

. دندرک یهاوگ  ار  وا  ياهاعدا  ترضح و 
161 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

نب رفعج  رـسمه  البق  سیمع  تنب  ءامـسا  تسوا و  زینک  نمیا  ّما  دـنیوا و  نارـسپ  نیـسح  نسح و  تسوا و  رهوش  هک  یلع  تفگ : رکب  وبا 
هب یهاوگ  هک  تسا  ناشدوخ  عفن  ببـس  هب  اهنیا  همه  دنکیم و  ار  همطاف  تمدخ  دهدیم و  تداهـش  مشاه  ینب  عفن  هب  هدوب و  بلاط  یبا 

. دنهدیم همطاف  دوس 
ار وا  سکره  تسا و  هدرک  تیذا  ار  ادـخ  لوسر  دـنک  تیذا  ار  وا  سکره  تسادـخ و  لوسر  نت  هراپ  هک  همطاف  اما  دومرف : ناـنمؤم  ریما 
دنشابیم و تشهب  لها  ناناوج  دیس  ادخ و  لوسر  نارـسپ  ود  ره  نیـسح  نسح و  اما  تسا و  هدرک  بیذکت  ار  ادخ  لوسر  دیامن  بیذکت 

. دنیوگتسار همه  تشهب  لها  اریز  تسا ، هدومن  بیذکت  ار  ادخ  لوسر  دیامن  بیذکت  ار  ود  نآ  سکره 
نم اب  دزرو  تفلاخم  وت  اب  سکره  یترخآ و  اـیند و  رد  نم  ردارب  وت  وت و  زا  نم  یتسه و  نم  زا  وت  دومرف : ادـخ  لوسر  مه  نم  هراـبرد  و 
اما تسا و  هدرک  بیذکت  ارم  دنک  بیذکت  ار  وت  سکره  تسا و  هدرک  تعاطا  نم  زا  دـنک  تعاطا  وت  زا  سکره  تسا و  هدرک  تفلاخم 

. تسا هدومرف  اعد  شاهیرذ  سیمع و  تنب  ءامسا  قح  رد  تسا و  هداد  یهاوگ  وا  ندوب  یتشهب  هب  ادخ  لوسر  نمیا  ما 
لاح دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  دوشیمن . هتفریذپ  شدوخ  هب  تبسن  صخش  تداهش  یلو  دیتسه  دییوگیم  هک  روطنامه  امـش  تفگ : رمع 

ار ادخ  لوسر  تداهش  دیریذپیمن و  نامدوخ  قح  رد  ار  ام  یهاوگ  لاح ، نیع  رد  اما  دیتسین  ام  لئاضف  رکنم  دیسانشیم و  ار  ام  امـش  هک 
زا امـش  دـنک ، يرای  ار  ام  هک  تسا  یـسک  هچ  دـیهاوخیم  هنّیب  ام  زا  مینک  ییاعدا  اـم  یتقو  نوعجار .» هیلا  اـّنا  هّلل و  اـّنا   » سپ دـیریذپیمن 

ُمَْلعَیَس َو  ياهناهب  رذع و  چیه  نودب  دیدروآ  هانپ  يرگید  هناخ  هب  جراخ و  وا  هناخ  زا  دیدش و  جراخ  شلوسر  ادخ و  تیالو 
162 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

وا هک  دیامرف  مکح  ام  نیب  دنوادخ  ات  امرف  رظنفرص  هلئسم  نیا  زا  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  سپـس  َنُوِبلَْقنَی . ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا 
«1 «. » تسا ناگدننکمکح  نیرتهب 

دروم رد  اهنت  ترـضح  نآ  ياعدا  تسا و  هدومن  زین  ار  ءیف  سمخ و  هبلاطم  كدف ، رب  هوالع  ترـضح  نآ  هک  دراد  حیرـصت  تیاور  نیا 
. تسا هدوبن  صاخ  نیمز  کی 

162 ص : موس … : تیاور 

رانید عبر  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  : » دومرف هک  دیامرفیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  یبا  رامع و  نب  قاحـسا  زا  یـسوط  خیش 
وا نانمشد  داد و  رارق  وا  رهم  زین  ار  منهج  تشهب و  دراد و  قلعت  ترـضح  نآ  هب  رانید  مراهچ  کی  سپ  داد  رارق  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رهم 

نارود هک  تسوا  تفرعم  هیاپرب  تسا و  گرزب ) يوگتسار   ) يربک هقیدص  وا  دـیامنیم و  لخاد  تشهب  هب  ار  وا  ناتـسود  منهج و  هب  ار 

تنس باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comتاماقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


«2 «. » تسا هتفرگ  رارقرب  هتشذگ 
هدـش عبر »  » هب ریبعت  تیاور  رد  هکنیا  ّتلع  دـیاش  تسا و  نینچ  زین  اجنیا  رد  هتفر  راک  هب  تیکلم  مال  لافنا  ءیف و  هیآ  رد  هک  روطنامه 

نآ ناشیا ، تسا و  موصعم  ماما  ربمایپ و  تیالو  لوط  رد  ترضح  نآ  تیالو  اریز  دشاب ، تیالو  رد  ترـضح  نآ  لالقتـسا  مدع  ببـس  هب 
. تسا هتشادن  تماما  بصنم  ترضح 

163 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

163 ص : مراهچ … : تیاور 

هیلع یلع  هک  مدینـش  دیوگیم  دنکیم و  تیاور  لیقع  نب  ییحی  زا  يرهزا  نب  ۀبتع  زا  تنـس - لها  ياملع  زا  ینادمه - یلع  دیـس  همالع 
: دومرفیم مالسلا 

نآ عبر  ای  رانید و  سمخ  لـباقم  رد  مروآرد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  تیجوز  هب  ار  وت  هک  هداد  ناـمرف  نم  هب  دـنوادخ  دومرف  ادـخ  لوسر  »
مارح وا  رب  اـیند  دـشاب  هتـشاد  اـیند  رد  ار  وت  ضغب  هکیلاـح  رد  دورب  هار  نیمز  رب  هک  سکره  سپ  دراد ) کـش  ود  نیا  زا  یکی  رد  هبتع  )

«1 «. » تسا مارح  زین  وا  نتفر  هار  تسا و 

163 ص : مجنپ … : تیاور 

راثآ لودـلا و  رابخا  باتک  رد  یقـشمد  فسوی  وبا  و  « 3  » ۀـعمتجملا نساحملا  رد  و  « 2  » سلاجملا ۀهزن  رد  يدادغب  یعفاش  يروفـصلاک 
رارق شردپ  تما  رد  تعافـش  قح  ترـضح  نآ  هیرهم  قادص و  هک  دـناهدرک  تیاور  یگمه  « 5  » شیجلا زیهجت  رد  يوـلهد  و  « 4  » لوالا

. تسا هدش  هداد 
هک یسک  تما و  نیب  یطابترا  هوحن  کی  عیفش  هک  تسا  نیا  شاهمزال  تما  همه  تعافش  اریز  تما ، نیا  رب  ترضح  نآ  تیالو  ینعی  نیا 

عیفش هک  تسا  نیا  عقاو  رد  تعافش  اریز  دشاب ، هتشاد  دوشیم  تعافش  وا  دزن  رد 
164 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

هدمآ تما »  » ناونع ثیدح  رد  هک  اصوصخ  تسا  یتسرپرس  تلاکو و  یعون  نیا ، دریگب و  هدهع  هب  یگرزب  دزن  ار  یسک  لمع  تیلوئـسم 
. تسا

164 ص : مشش … : تیاور 

نامسآ رد  وا  هیرهم  اما  میتسناد  نیمز  رد  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هیرهم  ام  هک  دش  هتفگ  مرکا  ربمایپ  هب  هک  هدش  تیاور  یـسلجم  همالع  زا 
كرد ار  بلطم  نیا  دنتفگ : دیراذگاو . دیمهفیمن  ار  هچنآ  دیراد و  ار  نآ  كرد  تردـق  هک  دـینک  لاؤس  ییاهزیچ  زا  : » دومرف تسیچ ؟

: دومرف ادخ . لوسر  يا  درک  میهاوخ 
شنادـنزرف همطاـف و  زا  هکیلاـح  رد  دورب  هار  نیمز  رب  سکره  سپ  تسا ، نـیمز  مـجنپ  کـی  نایـشرع ) دزن   ) نامـسآ رد  همطاـف  هـیرهم 

«. تسا مارح  تمایق  زور  ات  وا  نتفرهار  دشاب  كانبضغ 

164 ص : متفه … : تیاور 

دومرف دید ، نایرگ  ار  وا  دمآ و  وا  هناخ  هب  دروآرد  همطاف  جیوزت  هب  ار  یلع  ادـخ  لوسر  هک  هاگنآ  : » بیعـش نب  بوقعی  ربتعم  تیاور  رد 
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هب ار  صخـش  نآ  اـمتح  دوب  نینمؤملا ) ریما   ) وا زا  رتهب  یـسک  منادـناخ  رد  رگا  دـنگوس  دـنوادخ  هب  هک  تسا  هدرک  ناـیرگ  ار  وت  زیچهچ 
نیمز و هک  ینامز  ات  داد  رارق  وت  هیرهم  ار  سمخ  دروآرد و  وا  جیوزت  هب  ار  وت  دـنوادخ  هکلب  مدرکن  نینچ  نم  مدروآیمرد و  وت  جـیوزت 

«1 «. » تساپرب اهنامسآ 
165 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

165 ص : متشه … : تیاور 

«. ضرألا تاوامسلا و  تماد  ام  ایندلا  سمخ  كرهم  لعج  ءامسلا و  نم  کجّوز  هّللا  ّنکل  و  : » تسا هدش  تیاور  یفاک  باتک  رد 

165 ص : مهن … : تیاور 

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ینالوط  یثیدح  نمض  رد  ءافشلا  ءالجلا و  باتک  رد 
نیمز رد  هناخدور  راهچ  وا  يارب  تسا و  هدـش  ررقم  یلع  ترـضح  بناج  زا  وا  هب  هیرهم  ناونع  هب  تشهب  موس  کی  راـنید و  مجنپ  کـی  »

وت تما  نایم  رد  ات  روآرد  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) جیوزت دمحم  يا  مهرد  دـصناپ  هب  ار  وا  سپ  خـلب  رهن  ناورهن و  رـصم و  لین  تارف و  تسا 
.« ددرگ تنس 

165 ص : مهد … : تیاور 

يادـخ نامرف  هب  مدروآرد  یلع ) ماما   ) وت جـیوزت  هب  ار  مرتخد  همطاف  : » دـیامرفیم ربمایپ  ثیدـح  همادا  رد  ترالا  نبا  باـبخ  ثیدـح  رد 
نآلا نآ  مهرد  داتـشه  دص و  راهچ  هدنیآ و  رد  نیمز  مجنپ  کی  هک  مهرد  داتـشه  دـص و  راهچ  نیمز و  لک  مجنپ  کی  قادـص  رب  یلاعت 

«1 . » دنکیم لقن  قداص  ماما  زا  زین  بیعش  نب  بوقعی  ار  ضرالا  سمخ  ثیدح  و  ددرگ .» تخادرپ 
166 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

166 ص : مهدزای … : تیاور 

یلع هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا  هک  رـضتحملا  باتک  راونألا و  حابـصم  رد  هتـشذگ  تیاور  دـننام 
: دومرف مالسلا  هیلع 

«1 « ؛ امارح اهیلع  یشم  کل  اضغبم  اهیلع  یشم  نمف  ضرألا  اهقادص  لعج  ۀمطاف و  کجّوز  لج  ّزع و  هّللا  ّنإ  یلع  ای  »
هتـشاد ار  وت  ضغب  دورب و  هار  نیمز  يور  سکره  داد و  رارق  نیمز  ار  شاهیرهم  داد و  رارق  وت  هجوز  ار  همطاف  لج  زع و  دنوادخ  یلع  يا 

.« تسا مارح  وا  رب  نیمز  يور  نتفر  هار  دشاب 

166 ص : مهدزاود … : تیاور 

راهنأ و ۀسمخ  ترج  یتح  هلجرب  لیئربج  زکر  لاق  ّهنأ  مالسلا  هیلع  ملاعلا  نع  يورأ  : » تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضرلا  هقف  باتک  رد 
«. ایندلاب فیطملا  رحبلا  ماماللف و  اهنم  یقس  تقس و  امف  خلب  رهن  نابرهم و  رهن  لینلا و  ۀلجد و  تارفلا و  اهعبتی  ءاملا  ناسل 

قلعت شنادـنزرف  هب  تسوا  لام  هچره  تسا و  هداد  رارق  همطاف  هیرهم  ار  اـیند  سمخ  لـج  زع و  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  تیاور  نینچمه 
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«2 . » دراد
تسا و ماما  کلم  نیمز  لک  هک  تسا  یتایاور  دـننام  تسا  نآ  عبر  ای  نیمز  سمخ  همطاف  ترـضح  هیرهم  هک  تایاور  زا  هلمج  نیا  دافم 

. دشاب هماع  تیالو  نامه  هک  دنکیم  فرصت  تیکلم  هدافا  تایاور  نیا  رد  مال »  » زا دارم 
167 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

167 ص : مهدزیس … : تیاور 

: دیامنیم لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  دسریم  یلباک  دلاخ  یبا  هب  حیحص  دنس  هب  یفاک  رد  ینیلک  هک  یتیاور  هلمج  زا 
ضرألا و هّللا  انثروأ  نیذلا  یتیب  لهأ  انأ و  نیقتملل  ۀبقاعلا  هدابع و  نم  ءاشی  نم  اهثروی  هّلل  ضرألا  ّنأ  مالسلا  هیلع  یلع  باتک  یف  اندجو  »

«1 «. » انل اهّلک  ضرألا  نوقّتملا و  نحن 
ماجنارس تبقاع و  دراذگیم و  ثرا  هب  شاهدیزگرب  ناگدنب  يارب  هک  تسادخ  صتخم  نیمز  هک  میتفای  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  باتک  رد 

میناراکزیهرپ و نیقتم و  ام  تشاذگ و  ثرا  هب  ام  يارب  ار  نیمز  دنوادخ  هک  میتسه  یناسک  متیب  لها  نم و  تسا  ناراکزیهرپ  عفن  هب  ملاع 
. دراد قلعت  ام  هب  نیمز  لک 

167 ص : مهدراهچ … : تیاور 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  هزمح  یبا  زا  شدنس  هب  ینیلک  تیاور 
ْنِم ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  دومرف : لج  زع و  يادخ  دومرف و  ررقم  تیب  لها  ام  يارب  ار  نآ  مهـس  هس  ءیف  همه  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  »

رب ار  نآ  دـنوادخ  میتسه و  ءیف  سمخ و  نابحاص  ام  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَـف  ٍءْیَش 
نامدرم لام  سمخ  چیه  دوش و  حتف  هک  تسین  ینیمزرـس  چیه  هزمح  ابا  يا  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف . مارح  نامنایعیـش  زا  ریغ  هب  مدرم  همه 

سکره هب  نآ  تعفنم  هکنآ  رگم  تسین 
168 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

 … ددرگ راکشآ  قح  رگا  لاوما و  زا  یلام  ای  دشاب  زینک  هچ  دشاب  مارح  دسرب 
ام قح  نونکا  دیشخب و  دهاوخن  شاهدیاف  دهد  تاجن  ار  شدوخ  ناج  ات  دنک  جرخ  ار  شلاوما  همه  هعیش ) ریغ   ) ناشیا زا  يدرم  رگا  یتح 

«1 .« » دناهدومن بصغ  لیلد  رذع و  نودب  ار  نایعیش  و 
لها یبرقلا و  يوذ   » ناونع ود  نیا  دـشابیم و  دایز  ءیف  لافنا و  باب  رد  تسا  هدـش  یبرقلا » يوذ   » هب ریبعت  نآ  رد  هک  تاـیاور  نیا  ریظن 

. ددرگیم زین  همطاف  ترضح  لماش  کش  نودب  تیب »

168 هصالخ … ص :

یلوط تروص  هب  تکراشم  هماع  تیالو  رد  موصعم  ماما  مرکا و  ربمایپ  اب  هرهاط  هقیدص  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  تشذگ  هک  یبلاطم  زا 
نیملسم یمومع  لاوما  رد  تیالو  رد  رصحنم  اما  دشابیمن  حلطصم  تیالو  تماما و  ینعم  هب  هکنیا  ولو  تیالو  نیا  دراد و  لقتسم  ریغ  و 

. تشذگ كدف  دروم  رد  ترضح  نآ  ياهجاجتحا  رد  نآ  ریسفت  هک  روطنامه  دشابیمن  كدف  صوصخ  هب  و 

168 ترضح … ص : نآ  تیالو  رب  رگید  دهاوش  متفه : تهج 
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هراشا

: درک هدافتسا  ترضح  نآ  تیالو  رب  يرگید  دهاوش  ناوتیم  هتشذگ  تایاور  تایآ و  زا 
هنیمز نیا  رد  یقح  موصعم  ماما  مرکا و  ربمایپ  تسا و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تسد  هب  طقف  مالـسلا  اهیلع  همطاف  جاودزا  رب  تیـالو  - 1

دوجو مغریلع  دنرادن ،
169 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

همه رب  ار  ادخ  لوسر  تیالو  هک  تسا » رتراوازس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبـسن  ربمایپ  « » 1  » ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  هفیرش  هیآ 
نز نآ  هکیلاح  رد  دنهدیم  جیوزت  ار  هثراح  نب  دیز  ربمایپ ، هک  تسورنیمه  زا  درامشیم و  مدقم  ناشدوخ  رب  اهنآ  تیالو  زا  نیملـسم 

: دش لزان  دروم  نیا  رد  ياهیآ  دنتشاد و  تهارک  راک  نیا  رب  شاهداوناخ  و 
؛ ًانِیبُم ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِصْعَی  ْنَم  َو  ْمِهِْرمَأ  ْنِم  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  یَـضَق  اذِإ  ٍۀَنِمُْؤم  َو ال  ٍنِمْؤُِمل  َناک  ام  َو 

«2»
دنـشاب و هتـشاد  ادـخ ) نامرف  ربارب  رد   ) يرایتخا دـننادب  مزال  ار  يرما  شربمایپ  ادـخ و  هک  یماگنه  درادـن  قح  یناـمیااب  نز  درم و  چـیه 

. تسا هدش  راتفرگ  راکشآ  یهارمگ  هب  دنکب  ار  شلوسر  ادخ و  ینامرفان  سکره 
دـشابیم نینمؤملاب  یلوا  اهنآ  یـصخش  روما  همه  رد  ربمایپ  دننام  زین  وا  دربیم و  ثرا  هب  ار  ماقم  نیا  ادخ  لوسر  زا  دـعب  زین  موصعم  ماما 

. دراد تیالو  نیملسم  هماع  روما  رد  هک  روطنامه 
جاودزا رما  تیالو  هک  هدش  لقن  « 3  » ینس هعیش و  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  صوصخ  رد  اما 

170 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
شرایتخا ناربمایپ  دننام  هک  تسا  ياهنوگهب  تسا و  هتشاد  میظع  ینأش  ترضح  نآ  هک  دناسریم  نیا  تسا و  یلاعت  دنوادخ  تسد  هب  وا 

. دراد رارق  دنوادخ  تسد  رد  طقف 
وا رب  یلو  هک  یـسک   ) هیلع ّیلوم  رب  یلو  تیالو  اریز  دـشابیم ، يراـج  يراـس و  زین  ترـضح  نآ  تیـالو  تقیقح  دروم  رد  بلطم  نیمه 
زا ياهجرد  هب  هیلع  ّیلوم  هکنآ  رگم  تسین  نکمم  دـشاب  ماـقم  نیا  تیلها  تیـالو و  طیارـش  دـجاو  یلو  هک  یتروـص  رد  دراد ) تیـالو 

. دشاب هدیسر  لامک 
ریما زا  ریغ  اـهناسنا  عیمج  ناـیم  رد  زارطمه  وفک و  چـیه  ترـضح  نآ  هک  دوـب  هدـمآ  میدروآ  مود  ماـقم  رد  هک  نیقیرف  تاـیاور  رد  - 2

ِْنیَرْحَْبلا َجَرَم  همیرک  هیآ  ریـسفت  دروم  رد  هچنآ  ریظن  دـناسریم  ار  تکراشم  یعون  هب  وفک  ناونع  نیمه  دوخ  و  تسا ، هتـشادن  نینمؤملا 
، خزرب دشابیم و  مالسلا  اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  ایرد ) ود   ) نیرحب زا  روظنم  هک  هدش  تیاور  « 1  » ِنایِْغبَی ٌخَزَْرب ال  امُهَْنَیب  ِنایِقَْتلَی *

اهنیا ریغ  سابع و  نب  دمحم  ریـسفت  قودص و  ینیلک و  زا  ناهرب  ریـسفت  رد  درادیمن . اور  ملظ  يرگید  رب  مادکچیه  هک  تسا  مرکا  ربمایپ 
. تنس لها  قرط  زا  نینچمه  تسا و  هدمآ  تیاور  نیا  قیرط  هدزای  هب  فورعم  ياهباتک  زا 

مدینش مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم راطع  دیعس  نب  ییحی  هنومن  باب  زا 
171 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

مادکچیه هک  دنشابیم  قیمع  ملع  زا  ایرد  ود  مالـسلا  اهیلع  همطاف  یلع و  دومرف : ِنایِْغبَی  ٌخَزَْرب ال  امُهَْنَیب  ِنایِقَْتلَی * ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم  دومرفیم :
«. دنتسه مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  ُناجْرَْملا  َو  ُُؤلْؤُّللا  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی  دنکیمن  ملظ  يرگید  رب 

«1 . » تسا هدش  ریسفت  مرکا  ربمایپ  دوجو  هب  ود  نآ  نیب  خزرب  زین  يرگید  تیاور  رد 
یندـل ملع  اب  هک  دـیامنیم  تباث  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  يارب  ار  تیـالو  رد  تکراـشم  ياهنوگهب  تشذـگ  هک  یتاـیاور  نیا  نیماـضم 

. دراد همزالم  وا  یبیغ  لئاسم  هب  ندوب  هاگآ  يدادادخ و 
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: تفگ هک  دنکیم  لقن  یسراف  ناملس  زا  یسلجم  - 3
ثوعبم ار  يربمایپ  چیه  لج  زع و  دـنوادخ  ناملـس  يا  تفگ : دومرف و  يرظن  نم  هب  مدیـسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  »

( تاروـت لـیجنا و   ) باـتک ود  زا  ار  بلطم  نیا  نم  ادـخ  لوـسر  يا  متفگ  داد . رارق  نیـشناج )  ) بـیقن هدزاود  وا  يارب  هـکنآ  رگم  درکن 
تسا هدومرف  رایتخا  نم  زا  دعب  تماما  يارب  ار  اهنآ  دنوادخ  دنرفن و  هدزاود  هک  ارم  نانیـشناج  ابقن و  ایآ  ناملـس  يا  دومرف : متـسنادیم .
نامرف ار  وا  نم  دناوخ و  ارم  دـیرفآ و  دوخ  كاپ  رون  زا  ارم  دـنوادخ  ناملـس  يا  دومرف : دـنرتهاگآ . شلوسر  ادـخ و  متفگ : یـسانشیم ؟

هیلع یلع  رون  نم و  رون  زا  تفریذـپ و  ار  ادـخ  ناـمرف  زین  وا  دـناوخارف و  دوخ  تعاـطا  هب  ار  وا  سپ  درک  قلخ  ار  یلع  نم  روـن  زا  مدرب و 
دیرفآ ار  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع و  نم و  زا  تفریذپ و  ار  ادخ  نامرف  زین  وا  دناوخ و  ار  وا  سپ  درک  قلخ  ار  همطاف  مالسلا 

172 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
سپ دومرف . يراذـگمان  شدوخ  ءامـسا  زا  مسا  جـنپ  هب  ار  اـم  دـنوادخ  دـعب  دـندیدرگ ، وا  رادربناـمرف  زین  اـهنآ  دـناوخارف  ار  ود  نآ  سپ 

دنوادـخ و  همطاف ، نیا  تسا و  رطاف  دـنوادخ  تسا و  یلع  نیا  تسا و  هبترمدـنلب  یلع و  دـنوادخ  دّـمحم و  نم  تسا و  دومحم  دـنوادخ 
«1 «. » دشابیم نیسح  نیا  تسا و  نسحم  دنوادخ  نسح و  نیا  تسا و  ناسحا 

. دشابیم تیب  لها  ینیوکت  یعیرشت و  تیالو  شاهرمث  جراخ  نیوکت و  تهج  زا  نت  جنپ  نایمرد  رون  ندش  میسقت  نیا  هک  تسا  نشور 
. دوب هدش  دراو  نآ  دروم  رد  هک  یثیداحا  تشذگ و  یمطاف  فحصم  دروم  رد  هچنآ  - 4

ات دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  اب  همطاف  ترـضح  جاودزا  دروم  رد  اضر  ماـما  ترـضح  زا  قودـص  هک  تسا  یتیاور  - 5
: دیامرفیم هک  اجنآ 

مدینادرگ و مدوخ  رادتسود  ار  ود  ره  هک  تسا  نیا  همطاف ) یلع و   ) رفن ود  نآ  رب  نم  تاکرب  زا  یکی  ناگتشرف ) زا  یکی  مان   ) لیحار يا  »
كرابم و یلسن  ود  نیا  زا  داد و  مهاوخ  زورب  یتقلخ  ود  نیا  زا  هک  مسق  ملالج  تزع و  هب  مداد و  رارق  ناگدنب  رب  مدوخ  تجح  ار  ود  ره 

سپـس درک  مهاوخ  جاجتحا  قلخ  رب  اهنآ  هب  نالوسر  ایبنا و  زا  دعب  دوب و  دنهاوخ  نیمز  رد  نم  نداعم  نئازخ و  هک  داد  مهاوخ  رارق  كاپ 
«2 «. » دنتسه همطاف ) یلع و   ) رفن ود  نآ  ترایز  قاتشم  نآ  نانکاس  تشهب و  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  لیئربج  دومرف  ادخ  لوسر 

173 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
هک دوشیم  كانبـضغ  وا  یتحاران  هب  ددرگیم و  یـضار  همطاف  تیاضر  هب  یلاعت  دنوادخ  هک  نومـضم  نیا  هب  دـمآ  البق  هک  یتایاور  - 6

تیاضر و روما  همه  رد  هکلب  دـشابیمن  هتـشگ  رداـص  ترـضح  نآ  زا  هک  یمولع  رطاـخ  هب  اـهنت  راوگرزب  نآ  تیجح  هک  دـنراد  تلـالد 
هب تشگ و  مولعم  وا  طسوت  یمالـسا  تفالخ  میـسرت  نایرج  رد  مرکا و  لوسر  تاـفو  زا  دـعب  هک  روطناـمه  تسا  كـالم  وا  یکانبـضغ 

دیدجت ار  ترـضح  نآ  اب  تعیب  دنباتـشب و  یلع  نینمؤملا  ریما  يرای  هب  ات  دمآ  راصنا  رجاهم و  هناخ  رد  رب  بش  لهچ  هک  دوب  تهج  نیمه 
. دراد تراظن  فارشا و  دشاب  تفالخ  هک  نیملسم  لئاسم  نیرتمهم  رد  ترضح  نآ  هک  دراد  تلالد  نیا  دننک و 

درک رما  وت  هب  همطاف  ار  هچنآره  یلع  يا  : » دومرف شترـضح  هک  دمآ  راضتحا  ماگنه  رد  نانمؤم  ریما  هب  ربمایپ  تیـصو  رد  هچنآ  هباشم  و 
«1 «. » تسا هداد  نامرف  وا  هب  لیئربج  عقاو  رد  دنک  رما  وا  هچنآره  اریز  ریذپب ،

همطاف ياوشیپ  ماما و  مالـسلا  هیلع  یلع  هچرگا  دـشابیم ؛ همطاف ) ترـضح   ) هدـنهدرما يارب  تیالو  زا  ياهنوگ  تابثا  تیـصو  نیا  همزال 
. دشاب زین  مالسلا  اهیلع 

: دیوگیم لوحا  رفعج  وبا  زا  سابع  تیاور  رد 
: لاق اهل ، ّهنا )  ) اّهنإ تلق  لاق  سمخ ؟ یف  شیرق  لوقت  ام  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  لاق 

«2 « ؛ ءاوس یلع  مه و  نوکی  مث  انب  نزرابتل  ةزرابم  تناک  نإ  انب و  نلهابتل  ۀلهابم  تناک  ول  هّللا  انوفصنأ و  ام 
متفگ تسیچ ؟ سمخ  دروم  رد  شیرق  هدیقع  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  »
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174 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
دشاب ياهلهابم  رگا  دننکیمن ، تیاعر  ار  فاصنا  تیب ) لها   ) ام دروم  رد  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : دراد . قلعت  اهنآ  هب  سمخ  هک  دندقتعم 

اهنآ یلع و  هاگنآ  دـنوشیم ) زوریپ  و   ) دـننکیم هزرابم  ام  هلیـسو  هب  دـشاب  یگنج  هزرابم و  رگا  دـننکیم  هلهاـبم  نانمـشد ) هیلع   ) اـم اـب 
.»؟ دنشاب يواسم 

دننادیم و همزالم  تسا  یمالـسا  تعیرـش  رد  تایلام  رادقم  نیرتمهم  هک  سمخ  رب  تیالو  هلهابم و  نایرج  نیب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
تـساراد ار  ماقم  نیا  سکره  تسا  نید  تیناقح  رب  تجح  هک  یـسک  ینعی  دـشابیم ؛ جاجتحا  ماقم  تشذـگ  هک  روطنامه  هلهابم  ماقم 

دشابیم و زین  اهنآ  رد  یبرقلا  يوذ  ناونع  اریز  دـشابیم ، زین  لافنا  ءیف و  رد  نیا  دـشابیم و  سمخ  رب  تیالو  سمخ و  رد  قح  بحاص 
. تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  دیدرگاپرب  وا  هلیسو  هب  هلهابم  هک  یقیداصم  زا  یکی 

هدع نآ  تیالو  هفیرش  هیآ  نیا  نومـضم  دمآ  رتولج  هک  روطنامه  « 1  » یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  تّدوم  هیآ  رد  - 7
ریغ ولو  یبرقلا  يوذ  همه  یتـسود  تبحم و  هچرگا  دـیامنیم ؛ تباـث  یمالـسا  تما  رب  ار  دنتـسه  موصعم  هک  یبرقلا  يوذ  زا  صوـصخم 

. تسا مزال  دنشاب  موصعم 

174 ص : بلطم … : حیضوت 

دننام تسا  هدش  ریسفت  تّدوم  هیآ  زین  نآرق  رگید  تایآ  رد  دشابیم ، همطاف  ترضح  یبرقلا  يوذ  قیداصم  نیلوا  تشذگ  هک  روطنامه 
یلِإ َذِخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَم  اَّلِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  ُْلق  یلاعت : دنوادخ  لوق 

175 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
»؛ اًلِیبَس ِهِّبَر 

نیا  ) دنیزگرب راگدرورپ  يوس  هب  هار  دهاوخب  هکیسک  رگم  مبلطیمن  امش  زا  یشاداپ  هنوگچیه  ادخ ) نییآ  غالبا   ) نآ ربارب  رد  نم  وگب  »
(«. تسا نم  شاداپ 

«2 « ؛ َنیَِملاْعِلل يرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  یلاعت : دنوادخ  لوق  و 
«. نایناهج يارب  يروآدای  کی  زج  تسین  يزیچ  تلاسر )  ) نیا مبلطیمن  امش  زا  یشاداپ  غیلبت ) تلاسر و   ) نیا ربارب  رد  وگب  »

«3 « ؛ ْمَُکل َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  ُْلق  یلاعت : دنوادخ  لوق  و 
«. تسامش دوخ  يارب  ماهتساوخ  امش  زا  یشاداپ  رجا و  ره  وگب  »

«4 . » َنیَِملاْعِلل ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُهلَئْسَت  ام  َو  یلاعت  دنوادخ  لوق  و 
بجوم تسادـخ و  يوس  هب  تیادـه  هار  یبرقلا  يوذ  یتـسود  تدوم و  اریز  ددرگیمرب ؛ تما  دوخ  هب  تیب  لـها  تّدوـم  دوـس  تعفنم و 

تسا رتشیب  دنوادخ  يوس  هب  وا  تیاده  دشاب  رتالاب  یسک  رد  ناشیا  تیالو  هک  رادقم  ره  ینعی  تسا ؛ نایناهج  نیملاع و  يرادیب  رکذت و 
يوذ تدوم  قادـصم  ناونع  هب  هک  تسا  یـسک  نیرتزراب  وا  هک  دـشابن  نینچ  ارچ  تسا و  تباث  زین  مالـسلا  اهیلع  همطاف  يارب  ماقم  نیا  و 

نینچ وا  دروم  رد  مرکا  ربمایپ  یتح  هک  تسا  یبرقلا 
176 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

«. اهبضغل بضغی  اهاضرل و  یضری  هّللا  ّنإ  : » دیامرفیم

176 ص : تنس … : لها  تایاور  متشه : تهج 

رکب وبا  يوس  هب  ياهداتسرف  ربمایپ  رتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  دنکیم  لقن  ربیخ  هوزغ  باب  باب 38  يزاغم  باتک  رد  هشیاع  زا  يراخب 
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. ربیخ سمخ  یقبام  كدف و  هنیدم و  ءیف  زا  دوب  ترابع  هک  دومن  هبلاطم  ار  شثاریم  داتسرف و 
هّللا یّلـص  دمحم  نادـناخ  تسا و  هقدـص  میراذـگب  ياجهب  هچنآ  میراذـگیمن و  اجهب  ثرا  ام  دومرف : ام  هب  ادـخ  لوسر  تفگ : رکب  وبا 
دوب ادخ  لوسر  نامز  رد  هکیلاح  زا  ار  ادخ  لوسر  هقدـص  دـنگوس  ادـخ  هب  نم  دـننکیم و  هدافتـسا  دـنروخیم و  لام  نیا  زا  هلآ  هیلع و 

همطاف درک و  تعنامم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هب  لاوما  نآ  تخادرپ  زا  باوج  نیا  اـب  رکب  وبا  منکیم . لـمع  ناـشیا  دـننام  مهدیمن و  رییغت 
شرـسمه شتوف  زا  دعب  درک و  یگدـنز  هام  شـش  ربمایپ  زا  دـعب  تفگن و  نخـس  وا  اب  تافو  نامز  ات  درک و  هشیپ  رهق  دـیدرگ و  تحاران 

«1 . » دناوخ زامن  وا  رب  شدوخ  تفرگن و  هزاجا  رکب  وبا  زا  دومن و  نفد  هنابش  ار  وا  یلع 
ءیف دروم  رد  ربمایپ  تارایتخا  ماقم و  زا  ار  دوخ  تثارو  ینیشناج و  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  دزاسیم  مولعم  ام  رب  تحارـص  هب  تیاور  نیا 

تیالو و ناشیا  یعقاو  روظنم  هکلب  تسا  هدوبن  یلام  ثیح  زا  ءیف  تیکلم  اهنت  ترـضح  نآ  هتـساوخ  هتبلا  دـیامنیم و  هبلاـطم  رکب  وبا  زا 
. دشابیم ءیف  رب  فرصت  قح 

دروم رد  دش  عقاو  رکب  وبا  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  نیب  كدـف  هیـضق  رد  هک  یتافالتخا  زا  یکی  هک  دراد  تحارـص  تیاور  نیا  هکنانچمه 
رد یبرقلا  يوذ  تیالو  ءیف و 

177 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
. دوب كدف  ءیف و  سمخ و  تشگزاب  راتساوخ  ترضح  نآ  دشابیم و  مالسلا  اهیلع  همطاف  نآ  قادصم  نیلوا  هک  تسا  نآ 

. تسا هدمآ  تیاور  نیمه  زین  « 2  » دمحا دنسم  و  « 1  » ملسم حیحص  رد 
: دیوگیم دراد و  هراشا  دیدحلا  یبا  نبا  بلطم  نیا  هب  و 

نیب فالتخا  نم  اما  هلحن ، ثاریم و  دوشیم : رصحنم  هلئسم ، ود  رد  رکب  وبا  اب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  عازن  هک  دننکیم  نامگ  مدرم  هکنادب 
زیزعلا دـبع  نب  دـمحا  رکب  وبا  تسا . یبرقلا  يوذ  مهـس  یموـس  درک و  تعناـمم  ار  اـهنآ  هسره  رکب  وـبا  هک  متفاـی  زیچ  هس  رد  ار  ود  نآ 

هّللا دبع  نب  دمحم  زا  درک  لقن  نم  يارب  ار  یثیدح  هیواعم  وبا  ۀقدص  تفگ  داد و  ربخ  هبـش  نب  رمع  دیز  وبا  نم  هب  هک  دیوگیم  يرهوج 
ام دومرف  دش و  دراو  رکب  وبا  سلجم  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  کلام : نب  سنا  زا  یـشاقر  دیزی  زا  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  زا 
وا رب  سپـس  میـسانشیم  دومن  عنم  ار  یبرقلا  يوذ  مهـس  زا  هدمآ  نآرق  رد  هک  مئانغ  ءیف  تاقدـص و  تشاداور و  ملظ  ام  هب  هک  ار  یـسک 

مردام ردپ و  تفگ : وا  هب  رکب  وبا  ۀـیآلا . یبْرُْقلا  يِذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  یلاعت : هلوق  دومن  تئارق 
زا وت  هچنآ  زین  نم  متـسه  وا  ناشیوخ  قح  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  قح  ادخ و  باتک  میلـست  نم  داب  وت  نادنزرف  ردـپ و  يادـف 

. مدیمهفن میامن  میلست  امش  هب  هک  سمخ  زا  ار  یمهس  نینچ  یلو  منادیم  يدومن  توالت  ادخ  باتک 
ام هن  و   ) دشابیم وت  ناشیوخ  وت و  صوصخم  نآ  ایآ  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

178 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
مکح نیا  دومرف : همطاف  میامنیم . فرص  نیملـسم  حلاصم  رد  ار  یقبام  منکیم و  قافنا  ار  نآ  امـش  فرط  زا  هکلب  هن  تفگ : تیب ؟) لها 

. تسین ادخ 
دیلو تفگ : دومن و  لقن  نم  يارب  یثیدح  ریمع  نب  نوراه  تفگ  داد و  ربخ  ام  هب  دیز  وبا  دیوگیم  يرهوج  زیزعلا  دبع  نب  دمحا  رکب  وبا 

وا اما  درک  بلط  ار  یبرقلا  يوذ  مهس  كدف و  رکب  وبا  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تفگ : هک  دیامنیم  لقن  ةورع  زا  دوسا  یبا  زا  ۀعیه  یبا  نب 
«1 . » دومن عانتما 

: دسیونیم دنکیم و  هراشا  نآ  زا  یضعب  هب  همادق  نبا 
رمع رکب و  وبا  درک  توف  نوچ  تشاد و  قلعت  ادخ  لوسر  هب  هک  دوب  یلاوما  هک  یبرقلا  يوذ  مهس  دروم  رد  هداتق  نسح و  زا  هدش  تیاور 

تیاور نیا  دننام  دـندرک و  تمـسق  هس  ار  سمخ  رمع  رکب و  وبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  دـندومن و  فرـص  ادـخ  هار  رد  ار  نآ 
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: دنتشاد هدیقع  هک  يأر  باحصا  هیرظن  دروم  رد  هیفنح  نب  دمحم  نب  نسح  زا  هدش  تیاکح 
شتوف زا  دعب  وا  ناشیوخ  ادخ و  لوسر  مهس  هک  دندقتعم  اههدنامهار و  رد  و  اهنامناخیب )  ) نیکاسم ماتیا ، دوش : تمسق  هس  دیاب  سمخ 

يربخ دیوگیم : مساق  نبا  دنوش . فرصم  لاملا  تیب  رد  دیاب  هک  دنتـسه  یکی  سمخ  ءیف و  دیوگیم : کلام  دش . طقاس  تفر و  نیب  زا 
دنادیم حالص  هک  لام  زا  يرادقم  ادخ  لوسر  ناشیوخ  هب  دیاب  تقو ) هفیلخ   ) ماما تفگ : هک  تسا  هدیسر  کلام  زا  نئمطم  یـصخش  زا 

. دزادرپب
دومرف لج  زع و  دنوادخ  هک  هنوگنامه  هفیلخ )  ) ماما دندقتعم : نسح  يروث و 

179 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
َو یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  میراد : ار  یلاعت  دنوادخ  هدومرف  ام  دـنک و  لمع  دـیاب 
دوش و كورتم  هیلاعلا  یبا  لوق  رطاخ  هب  وا  لعف  ادـخ و  لوسر  لوق  صن و  رهاظ  دـیابن  دـنیوگیم : هک  اجنآ  ات  ِلـِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِنیِکاـسَْملا 

یقح سمخ  رد  تسا و  هداد  رارق  يزیچ  وا  يابرقا  شلوسر و  يارب  یلاعت  يادـخ  تسا و  هیآ  رهاظ  فلاـخم  دـیوگیم  هفینح  وبا  هچنآ 
نآ اـب  سکره  دـناهدش و  رکذ  نآرق  رد  دـنراد و  قـح  سمخ  رد  زین  رگید  فنـص  هـس  هـک  روطناـمه  تـسا ؛ هدوـمرف  لـعج  اـهنآ  يارب 

. تسا هدرک  تفلاخم  نآرق  حیرص  اب  دنک  تفلاخم 
داد و ناکت  ار  شرـس  دیدرگ و  تکاس  وا  دش  هتفگ  دمحا  هب  دندرک ، فرـص  ادخ  هار  رد  ار  یبرقلا  يوذ  مهـس  رمع  رکب و  وبا  هکنیا  اما 

ادخ لوسر  تنس  ادخ و  باتک  اب  تسوا - قفاوم  هک  سکره  و  سابع - نبا  لوق  هک  دوب  دقتعم  درکن و  لوبق  ار  نآ  تشگن و  دقتعم  نادب 
اما دراد  قلعت  تیب ) لها   ) ام هب  هک  میدرکیم  نامگ  ام  تفگ : دـش  لاؤس  یبرقلا  يوذ  مهـس  دروم  رد  یتقو  ساـبع  نبا  زین  تسا و  قفاوم 

. دندرک عنم  ام  زا  ار  نآ  موق 
دندرک و تیعبت  هیضق  نیا  رد  ود  نآ  زا  هکیناسک  دندرک و  فرص  ادخ  هار  رد  ار  نآ  هک  دنـشاب  رمع  رکب و  وبا  موق ، زا  شروظنم  اسبهچ 

رتقفاوم تنس  باتک و  اب  سابع  نبا  لوق  تسا و  یلوا  دشاب  تنس  باتک و  قفاوم  اهنآ  زا  یـضعب  لوق  دندرک و  فالتخا  باحـصا  هاگره 
«1 . » تسا

لیفط وبا  زا  اهنیا  ریغ  یقهیب و  ریرج و  نبا  دمحا و  يدنه  یقتم  و 
180 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

امف تلاق : هلهأ . لب  لاق : هلهأ ؟ مأ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  تثرو  تنأف  تلاقف : رکب  یبأ  یلا  ۀـمطاف  تءاج  : » هک دـنکیم  تیاور 
یلع هدرأ  نأ  تیأر  تیلو  املف  هدـعب  يذـلل  تناـک  هضبق  مث  ۀـمعط  اـّیبن  هّللا  معطأ  اذإ  لوقی : هّللا  لوسر  تعمـس  ّینإ  لاـق : سمخلا ؟ لاـب 

«1 «. » نیملسملا
: دومرف شاهداوناخ . تفگ : وا ؟ هداوناخ  ای  يربیم  ثرا  ادخ  لوسر  زا  وت  ایآ  تفگ : دـش و  دراو  رکب  وبا  سلجم  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  »

؟ دشهچ سمخ  ماجنارس 
دیامن ضبق  ار  وا  حور  سپس  دشخبب  ایند  لام  زا  ياهمعط  شربمایپ  هب  دنوادخ  هکیماگنه  دومرفیم : هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  نم  تفگ :

هک مدید  حالص  متفرگ  تسد  رد  ار  روما  نم  نوچ  ددرگیم و  وا  نیشناج  هک  تسا  یـسک  هب  قلعتم  دنامب  یقاب  وا  زا  هچنآ  دنک ) توف  )
.« منادرگزاب نیملسم  هب  ار  نآ 

سمخ و ءیف و  هبلاـطم  هکلب  تشادـن  نیمز  هعطق  کـی  هبلاـطم  طـقف  ترـضح  نآ  هک  دـننکیم  لـقن  مـه  يرگید  تاـیاور  تنـس ، لـها 
. تسا سمخ  ءیف و  رد  تیالو  فرصت و  تیکلم  نآ  تسا و  دروم  ود  نآ  رد  ادخ  لوسر  ماقم  هب  وا  ینیشناج 

همطاف ترضح  ءاروحلا  ۀیسنا  تداعـساب  تدالو  زور  ( 1383 / 5 / 17  ) یناثلا 1425 يدامج  هبنـش 20  زور  رد  فیرـش  باتک  نیا  همجرت 
. دیسر مامتا  هب  ارهز 
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181 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

181 اهتسرهف … ص :

هراشا

همانباتک اههورگ ) لیابق و  اهباتک ، اهناکم ، صاخشا ،  ) مالعا مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  ناموصعم و  ثیداحا  تایآ 
183 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

183 تایآ … ص :

39 … ْمُْکیَلَع ، ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا 
61 … ْرُکْذا ، َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ 

56 … یِّنِإ ، ِّبَر  َنارْمِع  ُتَأَْرما  َِتلاق  ْذِإ 
41 … ُمَیْرَم ، ای  ُۀَِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ 
49 … ِْهَیلِإ ، َلِْزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ 
153 … ام ، َو  ِهَّللِاب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ 

138 َنِینِمُْؤم ، ُْمْتنُک  ْنِإ 
107 ََرثْوَْکلا ، َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ 

161 َنوُعِجار ، ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ 
76 … ٍسْأَک ، ْنِم  َنُوبَرْشَی  َراْربَْألا  َّنِإ 
58 … ًاحُون ، َو  َمَدآ  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ 
38 … ِكَرَّهَط ، َو  ِكافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ 

48 … ًاقِّدَصُم ، ییْحَِیب  َكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنَأ 
19 … ِرْدَْقلا ، ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ 

79 … ًاسُوبَع ، ًامْوَی  انِّبَر  ْنِم  ُفاَخن  اَّنِإ 
159 … ِنیِکاسَْملا ، َو  ِءارَقُْفِلل  ُتاقَدَّصلا  اَمَّنِإ 

104 ، 70 ، 68 … َسْجِّرلا ، ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ 
83 … اْنیََدل ، ِباتِْکلا  ِّمُأ  ِیف  ُهَّنِإ 

104 … ًالوُسَر ، َناک  َو  ًاصَلُْخم  َناک  ُهَّنِإ 
83 ، 82 ، 21 ٍنُونْکَم ، ٍباتِک  ِیف  ٌمیِرَک  ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ 

60 … ْمِْهیَلَع ، ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 
20 … ٍْرمَأ ، ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب 

131 … ِروُدُص ، ِیف  ٌتانَِّیب  ٌتایآ  َوُه  َْلب 
26 ٍءْیَش ، ِّلُِکل  ًاناْیِبت 
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87 ْمُکَءاْنبَأ ، َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت 
130 … اْنیَفَطْصا ، َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث 

92 … َباق ، َناکَف  یَّلَدَتَف  انَد  َُّمث 
59 اَّیِرَکَز ، ُهَْدبَع  َکِّبَر  ِتَمْحَر  ُرْکِذ 

59 … َکَتَمِْعن ، َرُکْشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر 
74 … ُلاْقثِم ، ُْهنَع  ُبُْزعَی  ِْبیَْغلا ال  ِِملاع 

184 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
152 … ْمُِکْنَیب ، َتاذ  اوُِحلْصَأ  َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف 

51 … َْفیَک ، اُولاق  ِْهَیلِإ  ْتَراشَأَف 
131 … ٍتاِملَک ، ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف 

72 … ُهَّنِإ ، َو  ِموُجُّنلا  ِِعقاوَِمب  ُمِْسقُأ  الَف 
132 … ِۀَِکئالَْملا ، یَلَع  ْمُهَضَرَع  َُّمث 

90 ، 86 … ام ، ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف 
47 ، 46 … ٌِمئاق ، َوُه  َو  ُۀَِکئالَْملا  ُْهتَدانَف 

20 ٍمیِکَح ، ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهِیف 
39 … ًاهلِإ ، ْمُکیِْغبَأ  ِهَّللا  َْریَغ  َأ  َلاق 

42 … َْمل ، َو  ٌمالُغ  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  َْتلاق 
47 ، 46 ، 41 … ٌَدلَو ، ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َْتلاق 

53 … َو ، اذه  َْلبَق  ُِّتم  ِینَْتَیل  ای  َْتلاق 
48 ُءاشَی ، ام  ُلَعْفَی  ُهَّللا  َِکلذَک  َلاق 

66 … ْمُُکْلثِم ، ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق 
175 ، 174 ، 159 ، 130 ، 128 ، 125 ، 94 … ًارْجَأ ، ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 

175 … ٍرْجَأ ، ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  ُْلق 
104 … َءوُّسلا ، ُْهنَع  َفِرْصَِنل  َِکلذَک 

80 ، 78 … َنیِّیِّلِع ، یَِفل  ِراْربَْألا  َباتِک  َّنِإ  اَّلَک 
39 ِساَّنِلل ، ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک 

138 … ِءاِینْغَْألا ، َْنَیب  ًَۀلوُد  َنوُکَی  ْیَک ال 
83 ، 26 َنوُرَّهَطُْملا ، اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ال 

64 … ُِثلاث ، َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََقل 
64 … َوُه ، َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََقل 

138 یبْرُْقلا ، يِِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل 
ُْرمَْألا 97 َو  ُْقلَْخلا  َُهل 

20 … ٍرْهَش ، ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُۀَْلَیل 

تنس باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comتاماقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 96زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


153 … ام ، َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام 
95 … اَّلِإ ، ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام 

159 … ْنِم ، ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام 
94 ْمَُکل ، َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام 

40 … ُهَّللا ، ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَشَِبل  َناک  ام 
169 … ٍۀَنِمُْؤم ، َو ال  ٍنِمْؤُِمل  َناک  ام 

63 ، 55 … ْدَق ، ٌلوُسَر  اَّلِإ  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیِسَْملا  اَم 
171 ، 170 … امُهَْنَیب ، ِنایِقَْتلَی  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم 

169 ، 99 … ْمِهِسُْفنَأ ، ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا 
158 ، 156 ، 154 ، 152 ، 151 ، 145 ، 144 ، 140 ، 133 ُهَّقَح ، یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو 

131 … ُهُّبَر ، َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو 
58 ، 54 … َمَیْرَم ، َْنبا  یَسیِع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ  َو 

72 ، 57 … ُمَیْرَم ، ای  ُۀَِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  َو 
185 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

59 … ُهَّنِإ ، َمیِهاْربِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 
60 … ُهَّنِإ ، َسیِرْدِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 

60 … ُهَّنِإ ، َلیِعامْسِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 
 …، ِذِإ َمَیْرَم  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 

47 ، 44
، َمَیْرَم ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 

59
59 … َناک ، ُهَّنِإ  یسُوم  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 
70 ، 69 … َلوُسَّرلا ، اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو 

179 ، 177 ، 167 ، 159 ، 135 … ٍءْیَش ، ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو 
50 … اَّیِرَکَز ، اهَلَّفَک  َو  ًانَسَح  ًاتابَن  اهَتَْبنَأ  َو 

97 … ًاْئیَش ، َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ 
132 … ًاقْدِص ، َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّمَت  َو 

67 ، 54 ، 51 ، 49 ًۀَیآ ، ُهَّمُأ  َو  َمَیْرَم  َْنبا  اَْنلَعَج  َو 
132 … ِِهبِقَع ، ِیف  ًۀَِیقاب  ًۀَِملَک  اهَلَعَج  َو 

97 ٍّیَح ، ٍءْیَش  َّلُک  ِءاْملا  َنِم  اْنلَعَج  َو 
39 … ْمُهاْنلَّضَف ، َو  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َو 
104 ، 79 … َِکئلوُأ ، َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو 

161 … َّيَأ ، اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو 
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73 … اهُمَْلعَی ، ِْبیَْغلا ال  ُِحتافَم  ُهَْدنِع  َو 
85 … ِباتِْکلا ، َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  َلاق 

63 … َهَّللا ، اوُُدبْعا  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ای  ُحیِسَْملا  َلاق  َو 
130 … ْمُکَلَمَع ، ُهَّللا  يَرَیَسَف  اُولَمْعا  ُِلق  َو 

26 ِنِیبُْملا ، ِباتِْکلا  َو 
39 … ًاطَسَو ، ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو 

56 اَّیِرَکَز ، اهَلَّفَک  َو 
90 ، 89 … ْمُکَْنَیب ، َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک 

84 … َو ال ، ِضْرَْألا  ِتاُملُظ  ِیف  ٍۀَّبَح  َو ال 
104 … اَّلِإ ، َنیِعَمْجَأ  ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َو 
39 … ٍْملِع ، یلَع  ْمُهانْرَتْخا  ِدََقل  َو 

45 … َمیِهاْربِإ ، اُنلُسُر  ْتَءاج  ْدََقل  َو 
11 … ْمُهاْنلَمَح ، َو  َمَدآ  ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََقل  َو 

84 ُلابِْجلا ، ِِهب  ْتَرِّیُس  ًانآُْرق  َّنَأ  َْول  َو 
134 … ِِهلوُسَر ، یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام  َو 

75 … اَّلِإ ، ُعَضَت  َو ال  یْثنُأ  ْنِم  ُلِمَْحت  ام  َو 
175 … ْنِإ ، ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُهلَئْسَت  ام  َو 

95 ، 17 … اَّلِإ ، َْسنِْإلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  ام  َو 
50 … َنوُْقُلی ، ْذِإ  ْمِْهیََدل  َْتنُک  ام  َو 
74 … َو ، ِءامَّسلا  ِیف  ٍۀَِبئاغ  ْنِم  ام  َو 

83 … َو ، ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو 
37 … ْتَنَصْحَأ ، ِیتَّلا  َنارْمِع  َتَْنبا  َمَیْرَم  َو 

186 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
74 … ًاناْیِبت ، َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو 

74 … َو ، ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی 
66 … ِْملِْعلا ، َنِم  ِینَءاج  ْدَق  یِّنِإ  َِتبَأ  ای 

65 … ِیف ، اُوْلغَت  ِباتِْکلا ال  َلْهَأ  ای 
152 ، 129 ، 93 … َلِْزنُأ ، ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای 

138 ِلِیبَّسلا ، َْنبا  َو  َنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا 
171 ُناجْرَْملا ، َو  ُُؤلْؤُّللا  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی 
135 … ُِلق ، ِلاْفنَْألا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی 

26 … تاوامسلا ، یف  ۀبئاغ  ّلک  هیف  رطسی 
129 … ُتْمَْمتَأ ، َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا 
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93 … ْمُِکنیِد ، ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلا 
187 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

187 ثیداحا … ص :

166 … زکر ، لاق  ّهنأ  مالسلا  هیلع  ملاعلا  نع  يورأ 
170 اّهبر ، یلإ  اهرمأ 

150 كدف ، ۀمطاف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  عطقأ 
92 هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  دیبع  نم  دبع  انأ 

169 ءاضقلا ، اهل  رظتنأ 
78 … ءادهش ، موقالا و  طارصلا  متنأ 

88 … نم ، نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنأ 
104 … ۀمطاف ، اضرل  یضری  هّللا  ّنإ 

176 … اهاضرل و ، یضری  هّللا  ّنإ 
170 … ءاش ، نإ  اّهبر  یلإ  اهرمأ  ّنإ 

43 … ّنأل ، ۀثّدحم  ۀمطاف  تیّمس  اّمنإ 
100 … هّمأ ، رونلا و  هوبأ  نمؤملا  ّنإ 

35 رباج ، ای  کّیبن  رون  هّللا  قلخ  ام  لّوأ 
97 … کّیبن ، رون  هّللا  قلخ  ام  لوأ 

93 نیسح ، نم  انأ  یّنم و  نیسح 
150 … اهاطعأف ، همطاف  هّللا  لوسر  اعد 

121 … ۀمطاف ، طخس  ياضر و  نم  ۀمطاف  اضر 
78 … امالعأ ، هقلخ و  یلع  ءادهش 

142 … بستکا ، وا  منغ  ئرما  ّلک  یلع 
104 ّیلع ، عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع 

93 ّیلع ، نم  انأ  یّنم و  ّیلع 
67 … مزاللا ، قرام و  مکنع  بغارلااف 

150 كدف ، کل  ۀمطافل ] : ] هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق 
150 … لزنأف ، اهفقو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ناک 

97 کتقلخ ، امل  ّیلع  الول 
97 ، 92 ، 85 … كالفألا ، تقلخ  امل  كالول 

8 … اّولضت ، نلف  امهب  متکّسمت  نإ  ام 
173 … لاق ، سمخ ؟ یف  شیرق  لوقت  ام 
119 … هنامز ، ماما  فرعی  مل  تام و  نم 
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142 … هدبک ، یف  انّبح  درب  دجو  نم 
83 … ملعلا ، یف  نوخسارلا  نحن 

188 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
142 … یبرقلا ، يوذل  وه  لوسرلل  يذلا  و 

137 منغملا ، نم  سمخلا  اوطعت  و 
167 ، 144 … ّنأ ، مالسلا  هیلع  یلع  باتک  یف  اندجو 

89 … ۀضورفم ، ۀمطاف  تناک  دقل  و 
165 … ءامسلا ، نم  کجّوز  هّللا  ّنکل  و 

98 امکتقلخ ، امل  ۀمطاف  الول  و 
102 … بضغی ، لج  زع و  هّللا  ّنإ  یلع  ای 

101 … بضعیل ، هّللا  ّنإ  ۀمطاف  ای 
189 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

189 مالسلا … ص : مهیلع  ناربمایپ  ناموصعم و 

،38 ، 36 ، 35 ، 31 - 28 ، 21 ، 20 ، 11 هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  لسر  دیس  ادخ ، لوسر  مرکا ، ربمایپ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  دبع  نب  دمحم 
،134 ، 133 ، 125 ، 122 ، 120 - 117 ، 115 - 112 ، 109 - 107 ، 105 ، 104 ، 101 - 92 ، 90 - 86 ، 83 - 81 ، 72 - 68 ، 66 ، 62 ، 54 ، 48

180 - 175 ، 173 - 168 ، 166 - 163 ، 161 ، 160 ، 158 ، 156 - 150 ، 148 ، 147 ، 145 ، 143 ، 142 ، 140 ، 137
-87 ، 83 - 81 ، 77 ، 72 - 68 ، 52 ، 48 ، 36 ، 35 ، 31 - 27 ، 25 ، 21 ، 11 مالـسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  بلاط ، یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما 
،158 ، 157 ، 155 - 152 ، 147 ، 146 ، 144 ، 142 ، 141 ، 129 ، 128 ، 123 - 121 ، 119 - 117 ، 113 ، 104 ، 101 ، 98 ، 97 ، 93 ، 92 ، 90
،48 ، 43 ، 38 - 35 ، 33 - 17 ، 15 ، 13 - 9 مالـسلا ، اهیلع  ارهز  هرهاط ، هقیدص  ءارهزلا ، همطاف   176 ، 174 - 170 ، 166 - 163 ، 161 ، 160
-117 ، 115 ، 112 ، 111 ، 109 ، 107 ، 105 - 98 ، 96 ، 95 ، 93 ، 92 ، 90 - 85 ، 83 - 81 ، 77 ، 74 ، 72 ، 71 ، 68 ، 67 ، 62 ، 57 ، 54 ، 52

180 ، 178 - 168 ، 166 - 156 ، 154 ، 153 ، 151 ، 150 ، 148 ، 146 - 140 ، 134 ، 133 ، 131 ، 129 ، 125
172 ، 171 ، 161 ، 160 ، 108 ، 88 ، 87 ، 83 - 81 ، 77 ، 71 - 68 ، 31 ، 25 ، 11 مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

،171 ، 161 ، 160 ، 144 ، 134 ، 101 ، 88 ، 87 ، 83 - 81 ، 77 ، 71 - 68 ، 52 ، 35 ، 31 ، 27 ، 25 ، 11 مالسلا ، هیلع  ءادهشلا  دیس  نیسح ، ماما 
172

150 مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا ، نب  ّیلع 
190 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

167 ، 165 ، 144 ، 29 ، 24 ، 23 ، 21 مالسلا ، هیلع  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  رقاب ، ماما 
،170 ، 165 ، 162 ، 158 ، 150 ، 143 ، 142 ، 69 ، 67 ، 53 ، 49 ، 43 ، 38 ، 29 ، 28 ، 26 ، 21 - 19 ، 17 مالسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  قداص ، ماما 

174 - 172
157 - 154 مالسلا ، هیلع  مظاک  ماما  رفعج ،) نب  یسوم  ماما   ) یسوم نسحلا  وبا 

172 ، 134 ، 32 ، 27 مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما 
88 ، 18 مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما 
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143 ، 28 ، 20 ، 13 ، 11 مالسلا ، هیلع  مئاق  ماما  رمالا ، بحاص  هّللا ، ۀیقب 
132 ، 131 ، 58 ، 36 - 34 ، 23 مالسلا ، هیلع  مدآ 

60 ، 58 مالسلا ، هیلع  حون 
132 ، 131 ، 66 ، 60 ، 59 ، 45 مالسلا ، هیلع  میهاربا  ترضح 

90 ، 88 ، 60 ، 29 مالسلا ، هیلع  یسوم 
100 ، 99 ، 90 ، 86 ، 65 - 58 ، 55 - 53 ، 51 - 49 ، 46 ، 45 ، 43 ، 41 ، 32 ، 27 مالسلا ، هیلع  حیسم  میرم ، نب  یسیع 

60 سیردا ،
60 ، 59 ، 45 قاحسا ،

60 لیعامسا ،
60 ، 57 - 55 ، 50 - 46 ایرکز ،

52 يربک ، بنیز  مشاه  ینب  هلیقع 
59 نامیلس ،

66 ریزع ،
100 ، 99 ، 75 ، 72 ، 68 ، 67 ، 65 ، 64 ، 62 - 37 ، 32 ، 29 ، 27 ، 12 ، 11 مالسلا ، اهیلع  میرم 

88 ، 60 ، 29 نوراه ،
60 ، 59 ، 49 ، 48 ، 46 ییحی ،

60 ، 59 ، 45 بوقعی ،
191 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

191 ص : اههورگ … ) لیابق و  اهباتک ، اهناکم ، صاخشا ،  ) مالعا

156 اقیرفآ ،
58 میهاربا ، لآ 

48 مالسلا ، هیلع  تیبلا  لآ 
58 نارمع ، لآ 

19 هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ 
95 ، 32 ، 30 ، 28 - 26 ، 21 - 19 ، 12 مالسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  مالسلا ، مهیلع  يده  همئا 

156 ، 143 مالسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  مالسلا ، مهیلع  همئا 
150 بلغت ، نب  نابا 

177 ، 118 دیدحلا ، یبا  نبا 
68 متاح ، یبا  نبا 

150 هیوباب ، نبا 
68 ریرج ، نبا 

179 ریرج ، نبا 
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137 دعس ، نبا   52 دایز ، نبا 
179 ، 178 ، 173 ، 166 ، 144 ، 83 سابع ، نبا 

178 مساق ، نبا 
122 ، 119 هبیتق ، نبا 

178 همادق ، نبا 
87 ریثک ، نبا 

83 ، 68 هیودرم ، نبا 
118 یبلعث ، قاحسا  وبا 

178 دوسا ، وبا 
162 ، 69 ، 36 ، 29 ، 23 ریصب ، وبا 
121 ، 120 ، 119 ، 118 رکب ، وبا 

،169 ، 161 ، 159 ، 158 ، 155 ، 153 ، 148 - 145 ، 122 ، 121 - 118 ، 52 لوا ،) هفیلخ   ) هفاحق یبا  نب  رکب  وبا  رکب / وبا 
192 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

180 - 176 ، 170
178 ، 177 يرهوج ، زیزعلا  دبع  نب  دمحا  رکب  وبا 

173 لوحا ، رفعج  وبا 
167 هزمح ، وبا 
179 هفینح ، وبا 

167 ، 144 عباک ، دلاخ  وبا 
178 ، 177 هبش ، نب  رمع  دیز  وبا 

150 يردخ ، دیعس  وبا 
179 ، 147 لیفط ، وبا 

179 هیلاعلا ، وبا 
13 لضفلا ، وبا  خیش  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  يراسناوخ ، یفجن 

25 دمحم ، وبا 
163 یقشمد ، فسوی  وبا 

163 لوالا ، راثآ  لودلا و  رابخا 
156 ناتسنمرا ،
150 لوبناتسا ،

162 رامع ، نب  قاحسا 
161 ، 160 سیمع ، تنب  ءامسا 

138 ، 52 هفیقس ، باحصا 
172 یلامالا ،
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149 ینیمخ ، ماما 
119 ۀسایسلا ، ۀمامإلا و 

161 ، 160 ، 155 نمیا ، ما 
70 ، 69 ، 68 هملس ، ّما 

171 لیجنا ،
177 کلام ، نب  سنا 

173 ، 160 ، 146 ، 139 راصنا ،
،148 - 146 ، 144 ، 138 ، 136 ، 132 ، 130 ، 129 ، 125 ، 123 ، 122 ، 102 ، 108 ، 94 ، 86 ، 70 - 68 ، 38 ، 18 مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها 

179 ، 178 ، 175 ، 173 ، 172 ، 168 ، 167 ، 160 ، 153
146 ، 124 ، 123 هفیقس ، لها 

180 ، 176 ، 170 ، 169 ، 163 ، 151 ، 145 ، 140 ، 136 ، 124 ، 123 ، 113 ، 108 ، 101 ، 97 ، 93 ، 77 ، 69 ، 67 ، 13 ینس ، تنس / لها 
137 نمی ، لها 

169 ، 156 ، 150 راونألا ، راحب 
36 تاجردلا ، رئاصب 

193 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
150 دادغب ،

66 ، 62 ، 59 ، 58 ، 52 - 50 ، 39 لیئارسا ، ینب 
108 ، 52 هیما ، ینب 

137 ریهز ، ینب 
161 ، 145 مشاه ، ینب 

44 سدقملا ، تیب 
179 یقهیب ،

163 شیجلا ، زیهجت 
87 ریثک ، نبا  ریسفت 

170 ، 69 ناهرب ، ریسفت 
171 یبلعث ، ریسفت 

107 عماجلا ، عماوج  ریسفت 
147 يربط ، ریسفت 

19 یفوک ، تارف  ریسفت 
170 سابع ، نب  دمحم  ریسفت 

171 تاروت ،
154 بیذهت ،

150 نارهت ،
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178 يروث ،
87 رباج ،

160 ، 158 ، 118 هّللا ، دبع  نب  رباج 
160 ، 158 یلجب ، هّللا  دبع  نب  ریرج 

161 بلاط ، یبا  نب  رفعج 
165 ءافشلا ، ءالجلا و 
77 یناکسح ، مکاح 
87 يروباشین ، مکاح 
36 دعسا ، نب  ۀفیذح 

178 نسح ،
178 هیفنح ، نب  دمحم  نب  نسح 

20 نارمح ،
165 ترالا ، نب  بابخ 

153 هجیدخ ،
176 ربیخ ،

87 روثنملا ، ّردلا 
23 ۀمامإلا ، لئالد 

60 میهاربا ، نامدود 
155 لدنجلا ، ۀمود 

163 يولهد ،
20 هرارز ،

169 هثراح ، نب  دیز 
11 هراس ،

88 صاّقو ، یبا  نب  دعس 
194 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

171 ریبج ، نب  دیعس 
171 يروث ، نایفس 

28 هدعاس ، ینب  هفیقس 
171 ، 30 یسراف ، ناملس 

156 دنقرمس ،
147 ، 146 یقهیب ، ننس 

13 ولحلا ، یلع  دمحم  دیس 
87 ، 83 ، 68 یطویس ،
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156 رحبلا ، فیس 
87 لیزنتلا ، دهاوش 

162 ، 154 یسوط ،]  ] خیش
123 نیخیش ،

169 ، 151 ، 145 ، 140 ، 136 ، 101 ، 97 ، 93 ، 77 ، 69 - 67 ، 13 هیماما ، هعیش  هعیش /
177 ملسم ، حیحص 

177 هیواعم ، وبا  ۀقدص 
172 ، 170 ، 43 قودص ، خیش 

68 یناربط ،
107 یسربط ،

23 يربط ،
108 لئاو ، نب  صاع 

87 بقاع ،
176 ، 120 هشیاع ،

71 لضفلا ،) وبا  ترضح   ) یلع نب  سابع 
108 هلآ ،) هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رسپ   ) هّللا دبع 

142 نانس ، نب  هّللا  دبع 
146 یلعی ، یبا  نب  نامحرلا  دبع 

163 يرهزا ، نب  ۀبتع 
156 نوع ،

144 قارع ،
178 ةورع ،

155 رصم ، شیرع 
150 هیطع ،

163 یلع ، دیس  همالع  ینادمه ،
154 طابسا ، نب  یلع 

179 ، 178 ، 170 ، 169 ، 160 ، 159 ، 158 ، 155 ، 147 ، 146 ، 122 ، 119 باطخ ، نب  رمع  رمع /
32 نارمع ،

137 مزح ، نب  ورمع 
137 نادلبلا ، حوتف 

108 يزار ، رخف 
195 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

178 ، 176 ، 168 ، 162 ، 160 - 153 ، 151 ، 150 ، 148 ، 145 ، 141 كدف ،
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166 ، 165 تارف ،
142 لیضف ،

166 اضرلا ، هقف 
150 هرهاق ،

137 سیق ، دبع  هلیبق 
178 ، 147 هداتق ،

173 ، 170 شیرق ،
167 ، 165 یفاک ،

166 رضتحملا ، باتک 
52 البرک ،

169 ، 101 ۀّمغلا ، فشک 
163 يدادغب ، یعفاش  يروفصلاک 

170 ، 167 ، 154 ینیلک ،
155 دحا ، هوک 

178 کلام ،
179 دمحا ، يدنه  یقتم 

118 دهاجم ،
171 ، 164 ، 150 ، 146 ، 36 رقاب ، دمحم  همالع  یسلجم ،

163 ۀعمتجملا ، نساحملا 
101 نیدلا ، ّبحم  يربط ،

177 رکب ، یبا  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم 
177 هّللا ، دبع  نب  دمحم 

71 هیفنح ،) نبا   ) یلع نب  دمحم 
12 دمحم ، خیش  هّللا  ۀیآ  ینارحب ، دنس 

176 ، 86 هنیدم ،
177 ، 147 دمحا ، دنسم 

166 ، 150 راونألا ، حابصم 
165 رصم ،

137 لبج ، نب  ذاعم 
176 يزاغم ،

158 ، 38 رمع ، نب  لضفم 
13 ۀّنسلا ، باتکلا و  یف  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  ۀمطاف  تاماقم 

89 هکم ،
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156 بقانم ،
173 ، 160 ، 146 ، 139 نیرجاهم ، رجاهم /

155 ، 154 یسابع ، يدهم 
87 ، 86 نارجن ،

163 سلاجملا ، ۀهزن 
196 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

118 يرصب ، دیز  یبا  نب  ییحی  نب  رفعج  ییحی  یبا  بیقن 
166 ، 165 خلب ، رهن 

166 نابرهم ، رهن 
165 ناورهن ،

166 ، 165 لین ،
90 يدقاو ،

178 هعیه ، یبا  نب  دیلو 
178 ریمع ، نب  نوراه 

156 دیشرلا ، نوراه 
17 مکح ، نب  ماشه 

170 راطع ، دیعس  نب  ییحی 
163 لیقع ، نب  ییحی 

52 دیزی ،
177 یشاقر ، دیزی 

165 ، 164 بیعش ، نب  بوقعی 
137 نمی ،

197 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

197 همانباتک … ص :

. میرک نآرق  . 1
[. اتیب  ] مق یمالسالا ، بتکلا  راد  ءارهزلا ، ۀمطاف  نأش  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  یلع ، دمحم  دیس  ولحلا ، . 2

نارهط 1388 ق. یمالسالا ، بتکلا  راد  یفاکلا ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، . 3
[. اتیب  ] نارهت یمالسا ، گنهرف  داینب  تاراشتنا  نایبلا ، بیطا  نیسحلا ، دبع  دیس  بیط ، . 4

نارهت 1416 ق. یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  یفوکلا ، تارف  ریسفت  میهاربا ، نب  تارف  یفوک ، . 5
مق 1409 ق. یمالسالا ، رشنلا  ۀسسؤم  ةرهاظلا ، تایآلا  لیوأت  نیدلا ، فرش  دیس  يدابآرتسا ، . 6

مق 1404 ق. یشعرم ، یفجن  هّللا  ۀیآ  ۀبتکم  تاجردلا ، رئاصب  نسحلا ، نب  دمحم  یمق ، رافص  . 7
مق 1363 ش. یضرلا ، تاروشنم  ۀمامالا ، لئالد  ریرج ، نب  دمحم  يربط ، . 8
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توریب 1403 ق. ءافولا ، ۀسسؤم  راونألا ، راحب  رقاب ، دمحم  الم  یسلجم ، . 9
مق 1415 ق. هثعبلا ، ۀسسؤم  نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  مشاه ، دیس  ینارحب ، . 10

مق 1385 ق. يرواد ، رشن  عئارشلا ، للع  یلع ، نب  دمحم  قودص ، . 11
مق 1404 ق. یفجن ، هّللا  ۀیآ  ۀعبطم  هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  . 12

1407 ق. مق ، یمالسا ، رشن  هسسؤم  قئاقدلا ، زنک  دمحم ، يدهشم ، . 13
[. اتیب  ] توریب رکفلا ، راد  ۀسسؤم  يراخبلا ، حیحص  حرش  یف  يرابلا  حتف  رجح ، نبا  ینالقسع ، . 14

198 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 
توریب 1412 ق. یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  يوونلا ، حرشب  ملسملا  حیحص  يوونلا ، . 15

توریب 1406 ق. یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  لوصالا ، عماج  یلع ، روصنم  خیش  فصان ، . 16
مق 1404 ق. یفجن ، هّللا  ۀیآ  ۀبتکم  روثنملا ، ّردلا  نیدلا ، لالج  یطویسلا ، . 17

توریب 1417 ق. رکفلا ، راد  يدومحم ، رقاب  دمحم  قیقحت  لیزنتلا ، دهاوش  یناکسح ، مکح  . 18
مق 1404 ق. یفجن ، هّللا  ۀیآ  هناخباتک  قحلا ، قاقحا  هللا ، رون  یضاق  يرتست ، . 19

مق 1361 ش. یمالسالا ، رشنلا  ۀسسؤم  رابخالا ، یناعم  یلع ، نب  دمحم  قودص ، . 20
[. اتیب  ] نارهط قودصلا ، ۀبتکم  ینامعنلا ، ۀبیغ  میهاربا ، نب  دمحم  ینامعن ، . 21

توریب 1415 ق. یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  ریثک ، نبا  ریسفت  رصتخم  یقشمد ، ریثک  نبا  . 22
توریب 1420 ق. ۀفرعملا ، راد  یبقعلا ، رئاخذ  نیدلا ، بحم  يربط ، . 23

مق 1405 ق. ءارهزلا ، ۀبتکم  مولعلا ، ملاوع  هللا ، دبع  خیشلا  یناهفصا ، ینارحب  . 24
نارهط 1393 ق. يورم ، تاراشتنا  تسرهفلا ، قاحسا ، نب  دمحم  میدن ، نبا  . 25
نارهط 1419 ق. ثیدحلا ، راد  لوسرلا ، بیتاکم  دمحا ، یجنایم ، يدمحا  . 26

مق 1366 ش. یضرلا ، تاروشنم  نیبلاطلا ، لتاقم  جرفلا ، وبا  یناهفصا ، . 27
رصم 1404 ق. هیمیت ، نبا  ۀبتکم  ریبکلا ، مجعملا  مساقلا ، وبا  ظفاحلا  یناربط ، . 28

[. اتیب  ] نارهت نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  مود : پاچ  عماجلا ، عماوج  مالسالا ،) نیما   ) یسربط . 29
رکفلا 1412 ق. راد  توریب ، موس : پاچ  ریبکلا ، ریسفتلا  يزارلا ، رخف  . 30

توریب 1417 ق. هیملعلا ، بتکلا  راد  ۀسایسلا ، ۀمامالا و  هبیتق ، نبا  . 31
[. اتیب  ] توریب نیلقثلا ، راد  تیبلا ، لها  لئاضفب  تیملا  ءایحإ  نیدلا ، لالج  یطویس ، . 32

مق 1417 ق. تیبلا ، لآ  رئازلا ، حابصم  سوواط ، نبا  . 33
مق 1409 ق. يدهملا ، مامالا  ۀسردم  رازملا ، نامعن ، نب  دمحم  دیفم ، . 34

مق 1419. مویق ، رشن  يدهشم ، رازم  يدهشم ، نب  دمحم  يدهشم ، . 35
199 ص : تنس ، باتک و  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تاماقم 

مق 1416 ق. یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  لابقا ، سوواط ، نبا  . 36
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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 
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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 
 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 
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، 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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