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؟ مینک يرای  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هنوگچ 

باتک تاصخشم 

يدـهم فلوم  مینک / ؟ يراـی  ار  مالـسلاهیلع  ناـمز  ماـما  هنوـگچ  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و  يدـهم 1334 -  ینیوزق  يرئاـح  هسانـشرس : 
-964 لایر :   4000 کباش :  98ص . يرهاظ :  تاصخشم  نارکمج 1385 . سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم  یلصاو .) ) ینیوزقيرئاح
.1387 موس : پاـچ  تشادداـی :  اـپاف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو   6-051-973-964-978 موس :  پاـچ  لاـیر   10000 973-051-6 ؛ 

هسانش تیودهم  عوضوم :  يرای  255ق -- . مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدـمحم  عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
 : یلم یسانشباتک  هرامـش   297/462 ییوـید :  يدـنب  هدر  BP224/ح25چ8 1385  هرگنک :  يدـنب  هدر  مـق )  ) نارکمج دجــسم  هدوزفا : 

م24904-85

میدقت

هب مشچ  هک  ناهج  نامولظم  یمامت  مالـسلا و  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نایقّتم  يالوم  خـیرات ، مولظم  لّوا  تمظع  اب  هاگـشیپ  هب 
رثا نیا  دزارفارب  یتیگ  رـسارس  رد  ار  داد  لدـع و  مچرپ  دزادـنارب و  ار  متـس  ملظ و  داینب  دزیخ و  اپ  هب  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق  ماـما  اـت  دـناهار 

َنیماحُملاَو ِهِِرماوِأل  َنیلثَتْمُملاَو  ِهِِجئاوَح  ِءاَضَق  یف  ِهَیِلا  َنیعِراَسُْملاَو  ُْهنَع  َنیباَّذلاَو  ِِهناوْعَاَو  ِهِراَْصنَا  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهّللا  مرادیم . میدقت  ار  زیچان 
رد ترـضح  نآ  يوس  هب  ناگدنباتـش  ناعفادم و  ناروای و  نارای و  زا  ارم  ادـنوادخ !  » ِهیدَـی َنَیب  َنیدَهـشَتْسُملاَو  ِِهتَداِرا  یِلا  َنیِقباّسلا  َو  ُهنَع 

ياعد زا  يزارف  «. ) هد رارق  شهاگـشیپ  رد  ناگدـش  دیهـش  زا  شا و  هتـساوخ  يارجا  هب  ناورـشیپ  وا و  نانابیتشپ  زا  شیاـهزاین و  ندروآرب 
( دهع

دهع ياعد  تلیضف 

نیا تیّمها  تلیضف و  نایب  هب  ادتبا  تسا ، هدیدرگ  فیلأت  دهع  ياعد  تالمج  زا  یکی  حیـضوت  حرـش و  رد  رثا  نیا  ثحابم  هکنیا  هب  رظن 
نیا دادماب  لهچ  سکره  دندومرف : بانج  نآ  هدـش و  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ترـضح  زا  دـهع  ياعد  مزادرپیم : فیرـش  ياعد 
هدنز ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دورب ، ایند  زا  ترـضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  دوب و  دهاوخ  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  ناروای  زا  دناوخب  ار  اعد 

دوشیم و هتشون  شیارب  هدیدنـسپ  راک  رازه  شاداپ  اعد  نیا  زا  هملک  ره  هرامـش  هب  دیامن و  داهج  ترـضح  نآ  باکر  رد  ات  درک  دهاوخ 
فرط زا  زین  اعد و  نیا  هدنناوخ  يوس  زا  صوصخم  دورد  رب  لمتشم  فیرش  ياعد  نیا  ( 1 .) ددرگیم وحم  وا  هدنورپ  زا  دنسپان  راک  رازه 

هب وا ، نادنزرف  ردام و  ردپ و  بناج  زا  صوصخ  هب  تسایرد ، نیمز و  ياهیکشخ  برغم  قرشم و  رد  نکاس  نمؤم  نانز  نادرم و  یمامت 
نیا رب  يرادیاپ  و  ترضح ، نآ  اب  تعیب  نامیپ و  دهع و  دیدجت  سپس  تسا ، هجرف » هَّللا  لّجع   » يدهم ترضح  ناکما  ملاع  بطق  هاگشیپ 
ماـما هک  یلاـح  رد  دـسر  ارف  نم  گرم  رگا  هک  دـنکیم  تساوخرد  دـنوادخ  زا  هدـننک  اـعد  تسا . رارقرب  یقاـب و  تماـیق  زور  اـت  ناـمیا 

هاگنآ نک . نم  بیـصن  ار  ترـضح  نآ  يرای  تداعـس  روآرب و  مربق  زا  ارم  وا  روهظ  زا  دـعب  سپ  دنـشاب ، هدرکن  روهظ  مالـسلا  هیلعنامز 
(2 .) تسا هدش  نایب  یفیرظ  ترابع  اب  رادید  تساوخرد 

فلؤم نخس 

امّیـس نیبجتنملا ، هلآ  دمحم و  نیلـسرملا  ءایبنالا و  متاخ  انّیبن  یلع  مالـسلا  ةالّـصلا و  نیملاعلا و  بر  هَّلل  دمحلا   » میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 
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موی یلا  نیعمجأ  مهئادـعا  یلع  ۀـمئاّدلا  ۀـنعّللا  هناوعأ و  هراصنأ و  نم  اـنلعج  هجرف و  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  ناـمّزلا  رـصعلا و  بحاـص  اـنالوم 
هب تبسن  نانمؤم  فیاظو  زا  یتمسق  نایب  دهع و  فیرش  ياعد  زا  يا  هلمج  حیـضوت  حرـش و  تسامـش ، يور  شیپ  هک  يراتـشون  نیّدلا .»

خیرات لوط  رد  هادف  انحاورا  هَّللا  ۀیقب  ترضح  هب  طوبرم  ثحابم  زا  مهم  هیواز  نیا  هنافّسأتم  تسا . هجرف » هَّللا  لّجع   » رـصع ّیلو  ترـضح 
عالّطا نم  هک  اجنآ  ات  و  دـناهتخادرپن ، نآ  هب  تسا  هتـسیاش  هک  روط  نآ  هدـشن و  عقاو  نارگـشهوژپ  هّجوت  ماـمتها و  دروم  تبیغ  ینـالوط 

رد ینامیا » هیقف  رقاب  دّمحم  ازریم  هَّللا  هیآ  موحرم  فیلأت  هجرف ،» هَّللا  لّجع   » دمحم لآ  مئاق  يرای  ياههویـش   » مان هب  باتک  کی  طقف  مراد 
یگراوآ و اهنرق  زا  سپ  شناتسود  نایعیش و  هک  تسا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ّتیمولظم  تاهج  زا  یکی  نیا  و  تسا . هتفای  راشتنا  هراب  نیا 
يرکف و لماک  شریذـپ  یناگمه و  یگدامآ  نآ  ّتیرـشب ، ملاع  یجنم  هناگی  نآ  یناـهج  ماـیق  يارب  مه  زونه  راـشف ، جـنر و  يراـتفرگ و 
دنرادن و ار  مزال  ییوس  مه  یلدمه و  ریگارف ، هبناج و  همه  داد  لدع و  ندش  ییارجا  تهج  رد  دـناهتفاین و  ار  قایتشا  یگنـشت و  یلمع و 

ینید ياهنییآ  تدابع و  هزور و  زامن و  هب  هک  يدارفا  اسب  دـنربخیب ! شخبحور  ماظن  نآ  ییاـپرب  رد  ناـشدوخ  ياـهتیلوؤسم  زا  ًاـبلاغ 
« هجرف هَّللا  لّجع   » نامز ماما  ینالوط  تبیغ  ایوگ  درادن و  یتیّمها  چیه  نانآ  يارب  ناهج  مدرم  عاضوا  ّتیرـشب و  هدنیآ  اّما  دنتـسه ، دـنبیاپ 
! هادف انحاورا  رـصع  ماما  روهظ  جرف و  لیجعت  زج  دـننکیم  اعد  زیچ  همه  يارب  دـننادیم و  دـنوادخ  يارچ  نوچیب و  هدارا  تساوخ و  ار 

رادشه دنرادزاب و  تیصعم  هانگ و  زا  ای  دنناوخ و  ارف  ینید  ياهنییآ  هب  ار  دوخ  ناسک  نیرتکیدزن  دنتسین  رـضاح  یّتح  مدرم  زا  یـضعب 
مامت اب  دـنراد و  سنُا  نآرق  اب  دوخ  نامگ  هب  هک  یناسک  دنرایـسب  و  دـنرب ! نوریب  بآ  زا  ار  شیوخ  میلگ  هک  دـننآ  رکف  هب  طـقف  دـنهد و 
نآرق تایآ  درک و  دنهاوخ  تفلاخم  ترضح  نآ  اب  نآرق  هبرح  اب  هجرف » هَّللا  لّجع   » رصع ماما  روهظ  ماگنه  اّما  دناهتـسب  لد  نآ  هب  دوجو 

زا دزیخاپب  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  هاگره  دـندومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  دومن . دـنهاوخ  لـیوأت  ریـسفت و  ترـضح  نآ  ّدـض  رب  ار 
يوار دـنیبیم . تنحم  همدـص و  دـید ، همدـص  ّتیلهاج  نالهاج  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هچنآ  زا  شیب  لـهاج  ناـمدرم 

اهگنس هک  دمآ  مدرم  يوس  هب  یلاح  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف : مالسلا  هیلعقداص  ماما  تسا ؟ هنوگچ  نیا  دیسرپ :
همه هک  دـش  دـهاوخ  هجاوم  ینامدرم  اب  دزیخاپب  مالـسلا  هیلعام  مئاق  هک  یماگنه  یلو  دـندیتسرپیم  ار  هدیـشارت  ياهبوچ  اـهخولک و  و 
ماما هبناج  همه  یحالصا  تکرح  زا  يدارفا  تسا  نکمم  ( 3 .) دنیامنیم جاجتحا  وا  رب  نآ  اب  دننکیم و  لیوأت  وا  هیلع  ار  ادخ  باتک  نانآ 

گنهرف و داقتعا و  ورملق  لمع و  ملع و  ياههصرع  رد  ترضح  نآ  تموکح  قیقد  ياههویش  عماج و  ياههمانرب  و  هجرف » هللا  لجع  » رصع
دـننک و اعّدا  ار  ترـضح  نآ  یتسود  اّما  دـشاب  هدوب  مالـسلا  هیلعماما  هریـس  فالخرب  نانآ  كولـس  راتفر و  دنـشاب و  ربخیب  داـصتقا و ... 
و دننکن . ساسحا  مالسلا  هیلعماما  هب  تبـسن  یتیلوؤسم  هفیظو و  هنوگچیه  یلو  دنیامن  اضاقت  بانج  نآ  زا  ار  دوخ  ياههتـساوخ  جئاوح و 
هب ار  نآ  دوخ  يویند  ياهضرغ  عفانم و  تهج  رد  یلو  دنراد  نابز  رب  ار  هجرف » هَّللا  لّجع   » رـصع ماما  سّدـقم  مان  هک  مینیبیم  ار  یناسک 

هدنخرف راگزور  نآ  رد  دننادیم  بوخ  هک  ارچ  دوش ، رارقرب  داد  لدع و  تموکح  دیآرس و  هب  تبیغ  نارود  دنتـسین  لیام  دنربیم و  راک 
نـشج ترـضح  نآ  دـّلوت  يارب  يدارفا  هک  دوشیم  هدـید  ًاریخا  یّتح  دنـسریم . دوخ  لامعا  رفیک  هب  دـنوشیم و  عقاو  تساوخزاـب  دروم 
حلصم تدالو  رد  یلاحشوخ  زا  فده  دراد و  تریاغم  سّدقم  عرـش  اب  هک  دنهدیم  ماجنا  ار  ییاههمانرب  اهنشج  نامه  رد  اّما  دنریگیم 

رظتنم ار  دوخ  لاح  نیا  اب  دننکیمن ، تیاعر  ار  ینید  شـشوپ  دنراذگیم و  اپ  ریز  ار  باجح  ّمهم  روتـسد  هک  ینانز  دـننادیمن ! ار  ناهج 
مالـسلا هیلعنامز  ماما  ّتیمولظم  ياههناشن  زا  رگید ... ناوارف  ياهدرد  لئاسم و  اـهنیا و  همه  دنرامـشیم ! هجرف » هَّللا  لّـجع  » ناـمز ماـما 

هاتوک و یماگ  رـضاح  راتـشون  تسا . جنر  رد  اناد  نانمـشد  زا  شیب  دوخ  نادان  ناتـسود  زا  ترـضح  نآ  تفگ : ناوتب  دیاش  هک  دـشابیم 
هَّللا لّجع   » يدهم ترضح  نامیالوم  سّدقم  تحاس  هب  تبـسن  نانمؤم  ياهتیلوؤسم  فیاظو و  زا  یخرب  نییبت  تهج  رد  كدنا  یـشالت 

سپس تسا . هدش  هضرع  فلتخم  تاقوا  رد  نیوزق  ناهفصا و  زاوها و  رد  ینارنخس  دنچ  یط  رثا  نیا  یساسا  یّلک و  ثحابم  تسا . هجرف »
زا تخاس و  ّقفوم  زیچان  تمدـخ  نیا  ماجنا  رب  ارم  هک  مرازگـساپس  تیاهنیب  ار  دـنوادخ  تسا . هتفای  بیترت  رـشن  يارب  ینونک  تروص  هب 

نامزلا بحاص  ترـضح  میـالوم  تیاـنع  دروم  شیپ  زا  شیب  دـیامرف و  لوبق  شیوخ  مرک  هب  ار  نآ  هک  مراد  تلأـسم  هنازجاـع  وا  هاـگرد 
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اَهُّیَأ اَی   » میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهَّللا  مِْسب  یلصاو )  ) /1427ه.ق بصالا بجر  ینیوزق  يرئاح  يدهم  دیس  مق  سّدقم  رهـش  دهد . رارق  هادف  انحاورا 
ْنِم ٌۀِفئآَط  ْتَنَماف  ِهَّللا  ُراَْصنأ  ُنَْحن  َنوُّیِراوَْحلا  َلاَق  ِهَّللا  یلِإ  يراَْصنأ  ْنَم  َنیّیراوَْحِلل  َمَیرَم  ُْنب  یَـسیع  َلاَق  اَمَک  ِهَّللا  َراَْصنأ  اُونوُک  اُونَمآ  َنیذَّلا 

(4 «.) َنیرهاَظ اوُحَبْصأَف  ْمِهِّوُدَع  یلَع  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَنْدَّیأَف  ٌۀَِفئآَط  ْتَرَفَکَو  َلیئآرسا  یَنب 

زاینیب دنوادخ 

تابث و امـش  رد  تفـص  نیا  ینعی  ِهَّللا ؛» َراصنأ  اُونوُک   » هک دـهدیم  نامرف  اهنامز  همه  رد  نینمؤم ، ماـمت  هب  هفیرـش  ۀـیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
، دیدوب لیام  هاگره  ًالثم  یتعاس  ای  زور  رد  هکنیا  هن  دـشاب  امـش  هکلم  تفـص  نیا  ینعی  دیـشاب ؛ دـنوادخ  رگيرای  هک  دـشاب  هتـشاد  ماود 

تـسا ناگدیرفآ  زا  زاینیب  دنوادخ  دیامرفیم : میرک  نآرق  زا  یتایآ  رد  دـنوادخ  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  دیـشاب . ادـخ  هدـننک  يرای 
ءآَشَی نِإ  ُدـیمَحلا *  ِینَغلا  َوُه  ُهَّللاَو  ِهَّللا  َیلِإ  ُءآرَقُفلا  ُُمتنَأ  ُساـّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی  : » دـیامرفیم هک  نیا  هلمج  زا  دنتـسه . وا  دـنمزاین  نیقولخم  هکلب 

زاینیب و هک  تسا  دنوادخ  طقف  دیتسه و  دنوادخ  هب  دـنمزاین  امـش  مدرم  يا  ( » 5 (؛» ٍزیزَِعب ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  اَمَو  ٍدیدَج  ٍقلَِخب  ِتأَیَو  مُکبِهذـُی 
و تسین .» نارگ  تخـس و  دنوادخ  رب  راک  نیا  دروآیم و  دوجوب  ياهزات  ناگدـیرفآ  دربیم و  نیب  زا  ار  امـش  دـهاوخب  رگا  تسا . هدوتس 

زین یلقع  لیالد  هب  نآرق ، تایآ  رب  هوالع  تسین .» دـنوادخ  زا  زج  يزوریپ ) و   ) يراـی ( » 6 (؛» هَّللاِدنِع نِم  ّالِإ  ُرصَّنلااَمَو  :» دیامرفرگید هیآرد 
دوخ یلقن  یلقع و  لیالد  تایآ و  نیا  دوجو  اب  تسا . ینغ  دـنوادخ  تافـص  زا  یکی  تسا و  زاـینیب  قولخم  زا  دـنوادخ  هک  تسا  تباـث 
رگید هیآ  رد  ای  و  دومن » دهاوخ  يرای  ار  امـش  مه  وا  دـینک  يرای  ار  يادـخ  هچنانچ  ( » 7 (؛» مُکرُصنَی َهَّللا  اوُرُـصنَت  ْنِإ  : » دیامرفیم دنوادخ 

هیلعنینمؤـملاریما ار  لاؤـس  نیا  دـهد .»؟ ییوـکین  ِضرق  دـنوادخ  هب  هک  تسیک  ( » 8 (؛» ًانَـسَح ًاـضرَق  َهَّللا  ُضِرُقی  يذَّلا  اَذ  نَم  : » دـیامرفیم
. ٍّلَق نِم  مُکضِرقَتسَی  َملَو  ٍّلُذ  نِم  مُکرِصنَتسَی  مَلَف  : » دیامرفیم قوف  هیآ  ود  هب  داهشتسا  اب  مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  دهدیم . خساپ  مالـسلا 

َدارَأ اّمنِإَو  ُدیمَحلا  ِینَغلا  َوُهَو  ِضرَألاَو  ِتاومَّسلا  ُِنئآزَخ  َهلَو  مُکَـضَرقَتساَو  ِمیکَحلا  ُزیزَعلا  َوُهَو  ِضرَالاَو  ِتاومَّسلا  ُدُونُج  َهلَو  مُکَرَـصنَتسا 
تساوخرد امش  زا  يدنمزاین  دوبمک و  رطاخ  هب  و  هتـساوخن ، يرای  امـش  زا  يراوخ  تهج  زا  وا  سپ  ( » 9 (؛» ًالَمَع َنَسحَأ  مُکُّیَأ  ْمُکُوْلبَی  ْنَأ 

( يریبدت ره  رب   ) بلاغ و ناگمه ) رب   ) تسوا و نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  نایهاپـس  هک  هدیبلط  يرای  امـش  زا  یلاح  رد  وا  تسا ، هدومنن  ماو 
هک تسین  نیا  زج  تسا و  هدوتـس  زاـینیب و  تساراد و  ار  نیمز  نامـسآ و  ياـه  هـنیجنگ  هـک  هتـساوخ  ماو  امـش  زا  یلاـح  رد  تساـناد و 

لام و رگا  تسادخ . زا  میـشکیم  سفن  تسادخ . زا  میراد  هچ  ره  ام  تسا .» رتوکین  شلمع  کی  مادک  هک  دـیامزایب  ار  امـش  ات  هتـساوخ 
َوُه ّالإ  َهلا  يِذـّلا ال  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسأ  : » مییوگیم نامدوخ  اـم  میرادـن . دوخ  زا  يزیچ  هک  اـم  تسادـخ ، زا  همه  میراد  يدـنزرف  نز و  تورث و 

ًاّرَضالَو ًاعفَن  هِسفَِنل  ُِکلمَیال  ٍریجَتسُم  ٍنیکتسُم  ٍنیکسِم  ٍِسئاب  ٍریقَف  ٍعِضاخ  ٍدبَع  َۀبَوت  َّیَلَع  َبُوتَی  ْنَأ  ُُهلأْسأَو  ِمارْکِالاَو  ِلالَْجلاوُذ  ُموُّیَْقلا  ُّیَحلا 
تسین ناسنا  تسد  هب  زین  ندز  ررـض  ًارَـضالو  هکلب  تسین  ناسنا  تسد  رد  دوخ  هب  ندناسر  عفن  ینعی  ( 10 (؛» ًاروُُشنالو ةویَح  الَو  ًاتوَم  الَو 
ضرق امـش  زا  یگراچیب  يرادن و  ببـس  هب  دـنوادخ  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  اذـل  تسین . ناسنا  تسد  هب  زین  گرم  ًاتوَمالو 

«. ًالَمَع ُنَسحَأ  مُکُّیَأ  ْمُکُوْلبَی  ْنَأ  َدارَأ  اّمنِإَو  «. » تسامش ناحتما  نومزآ و  ببس  هب  هکلب  دهاوخیمن 

اهدادعتسا ییافوکش 

مّلعم هکنیا  دـننام  دـشابن . یـضارتعا  دـعب  اـت  دـیآرد  تـّیلعف  هـب  تـسا  هـتفهن  دارفا  داـهن  رد  هـک  ییاهدادعتـسا  نآ  هـکنیا : رگید  تـّلع 
ياهرمن هچ  قیال  يدرگاش  ره  دـنادیم  هتفرگن  ناحتما  هک  تسا  یـسک  رهام ، داتـسا  هنومن و  ِمّلعم  هتبلا  دـنکیم . ناـحتما  ار  شنادرگاـش 

ار سرد  درگاش  مادک  هدیمهف و  ار  سرد  شدرگاش  مادک  هک  دنادیم  هتفرگن  ناحتما  هک  تسا  هدـیمهف  هتـشکراک و  یمّلعم  نینچ  تسا .
دروم دهد  هرمن  دوخ  رظن  قبط  نادرگاش  هب  یمّلعم  نینچ  رگا  نوچ  ارچ ؟ تسا . ناحتما  زا  ریزگان  مه  زاب  لاح ، نیا  اب  یلو  تسا  هدیمهفن 

اذـل هتـسنادیمن . هدوبن و  هجوتم  ار  سرد  زا  يرادـقم  هک  دوشیمن  شرواب  زومآشناد  دوخ  اـسب  هچ  نوچ  دریگیم . رارق  اـهنآ  ضارتعا 
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و ار . دروم  نیا  رگم  متـسنادیم  ار  سرد  همه  نم  دـیوگیم  دوخ  اـب  هک  دوشیم  هجاوم  یتـالاؤس  اـب  ناـحتما  ماـگنه  هک  دوـشیم  هدـید 
صخـش نالف  هب  ارچ  دنیوگب  ًالثم  دریگ . رارق  ضارتعا  دروم  نارگید  هب  تبـسن  تسا  نکمم  دـهد  هرمن  ناحتما  نودـب  مّلعم  رگا  نینچمه 

تّجح ات  تساهدادعتـسا  ندـناسر  ّتیلعف  هب  يارب  ناحتما  نیاربانب  دوب . یلبنت  درگاش  دـناوخیمن و  سرد  هک  یلاح  رد  يداد  بوخ  هرمن 
. تسا نینچنیا  مه  دـنوادخ  ياهناحتما  دـنامن . یقاب  نارگید  يارب  صخـش و  دوخ  يارب  ماهبا  ههبـش و  يارب  ییاج  دوش و  ماـمت  همه  رب 

ارچ هک  دیآیم  شیپ  یتاهبـش  مدرم  نیب  رد  دربب  مّنهج  هب  ار  ياهّدع  دربب و  تشهب  هب  ار  ياهّدع  نومزآ ، نودب  دنوادخ  هک  دـشاب  انب  رگا 
ُءآّرَّضلاَو ُءآـسأَبلا  ُمُهتَّسَم  ْمُِکلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  ُلَـثَم  ْمُِکتأَـی  اَّـملَو  ۀَّنَجلا  اُولُخْدـَت  ْنأ  ُْمْتبِـسَح  ْمأ  « !؟...  ارچ درب و  تشهب  هـب  ار  ینـالف  دـنوادخ 

تشهب دراو  جنر ) نودب   ) هک دینکیم  نامگ  امش  ایآ  ( » 11 (؛» ٌبیرَق َهَّللاَرصَن  َّنِإ  الَأ  هَّللاُرـصَن  یتَم  ُهَعَم  َنیذَّلاَو  ُلوسَّرلا  َلوُقَی  یّتَح  اُولِزلُزَو 
، دندروخ اهناکت  دیسر و  اهنآ  هب  اه  همدص  اهیتخس و  دیآیمن ؟ شیپ  امش  يارب  هدوب  امـش  ناینیـشیپ  يارب  هک  یتالاح  نآ  دیوشیم و 

یک دنوادخ  يرای  سپ  دـنتفگ : نینچ  یتحاران ) يور  زا  دنتـساوخ و  يرای  دـنوادخ  زا   ) دـناهدوب شهارمه  هک  یناسک  ربمایپ و  هکنیا  ات 
رد ییاهییامن  تردق  دنوادخ  اذل  درادن . جایتحا  هک  لاعتم  دنوادخ  هنرگو  تسا .» کیدزن  دنوادخ  يرای  هک  دینک  هجوت  دـمآ ؟ دـهاوخ 

مالسلا هیلعحون  نارای  یتح  دوب ؟ هراک  هچ  رشب  تسد  مالسلا  هیلعحون  نافوط  هیضق  رد  دوش . تباث  بلطم  نیا  ات  تسا  هتـشاد  خیرات  لوط 
: تفگ حون  دنزرف  دوبن . هتخاس  ناشتسد  زا  يراک  نیکرشم  رافک و  همه  نیا  لباقم  رد  دندوب ، هدروآ  نامیا  حون  ترضح  هب  هک  یناسک  و 

قرغ ) زا ارم  هک  مربیم  هانپ  یهوک  هب  يدوز  هب  ( » 12 (؛» َمِحَر ْنَم  ّالِإ  هَّللا  ِرمَأ  ْنِم  َموَیلا  َمِصاَع  َلاق ال  ِءآملا  َنِم  ینُمِـصعَی  ٍلَبَج  یِلا  يوآَس  »
هدومرف محر  وا  هک  ار  سک  نآ  رگم  تسین  دنوادخ  نامرف  ربارب  رد  ياهدنرادهگن  چیه  زورما  تفگ : شردپ  دـنک . ظفح  بآ  رد ) ندـش 

حون رـسپ  ًاضرف  رگا  دـندشیم . قرغ  زاب  دـنتخاسیم  حون  یتشک  زا  رتهب  يایتشک  نیکرـشم  رگا  ضرف  رب  ینعی  تسا .» هدومن ) ظـفح  (و 
: دـیامرفیم دـنوادخ  مالـسلا  هیلعدوه  ترـضح  هیـضق  رد  ای  دربیم . ورف  دوخ  رد  ار  وا  ناـفوط  زاـب  تفریم  نامـسآ  هب  دـشیم و  هدـنرپ 
(13 (؛» ۀَِـیقاب نِم  مَُهل  يََرت  ْلَهَف  ۀَـیواخ *  ٍلَخن  ُزاَـجعَأ  ْمُهَّنَأَـک  یَعرَـص  اَـهیف  َموَقلا  يَرَتَف  ًاـموُسُح  ٍماـّیأ  ۀَِـینامَثَو  ٍلاـَیل  َعبَـس  ْمِهیَلَع  اَهَرَّخَـس  »

نیمز رب  امرخ  تخرد  هدیـسوپ  ياه  هنت  دـننام  اهنآ  داتـسرف . داع  موق  رب  ار  رگناریو  دـنت  رـصرص  داـب  زور  تشه  بش و  تفه  دـنوادخ  »
دنوادخ ّتیـشم  رگا  سپ  دنتفرگ ، رارق  یهلا  باذع  دروم  هک  یماوقا  ریاس  طول و  موق  ای  و  ینیبیم »!؟ اهنآ  زا  ییایاقب  ایآ  دندوب * هداتفا 

. دیامنیم حیرـصت  هکلب  هراشا  رما  نیا  هب  یتایآ ، رد  دـنوادخ  هک  روطنامه  دربب  نیب  زا  ار  نیفلاخم  مامت  دـناوتیم  دریگب ، ّقلعت  يزیچ  رب 
و تساهدادعتسا . ندیسر  ّتیلعف  هب  ببـس  هب  رگید  تهج و  تسا  ناحتما  رطاخ  هب  تهج  کی  زا  دینک  يرای  ار  ادخ  دیامرفیم : رگا  سپ 

یّتح هکنیا  هن  دراد و  امـش  يرای  هب  جایتحا  دـنوادخ  هک  تسانعم  نیا  هب  هن  دـینک ، يرای  ار  هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماـما  دـیامرفیم  رگا 
يرای هب  ار  ام  رگا  و  درادـن . ام  يرای  هب  زاین  هک  دـیامرفیم  نامز  ماما  دوخ  هکلب  دراد ، امـش  يراـی  هب  زاـین  هجرف » هَّللا  لّـجع   » ناـمز ماـما 

ریغ هب  يزاین  چـیه  هک  تسا  یـسک  ماما  تسین . ماما  دـشاب  هتـشاد  زاـین  دوخ  مومأـم  هب  ماـما  رگا  تسین . جاـیتحا  يور  زا  دـنکیم  توعد 
دناوتیم دهاوخب  ماما  رگا  دـنیامن . يرای  ار  هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماما  ات  دـنراد  هفیظو  نارگید  ناحتما  يارب  هلب  دـشاب . هتـشادن  شدوخ 

عیقوت رد  هجرف » هَّللا  لّـجع   » ناـمزلا بحاـص  دوـخ  زا  یتـیاور  یلو  تسا  رایـسب  دروـم  نیا  رد  تیاور  دربـب . نیب  زا  ار  نیفلاـخم  هنت  کـی 
نامز ماما  هرابرد  هعیش  تعامج  ینیوزق و  مناغ  یبا  نبا  نیب  هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماما  يارغص  تبیغ  نامز  رد  مینکیم . رکذ  ناشفیرش 

نیا تشادـن . ... يدالوا  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  تفگیم : دوب و  فلاخم  مناـغ  یبا  نبا  دـش . ادـیپ  فـالتخا  هجرف » هَّللا  لّـجع  »
نِم مُکاّیاو  هَّللا  اَناَفاَع  : » دـندومرف موقرم  باوج  رد  مالـسلا  هیلعماما  دنتـشون . هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماما  هب  صاخ  باّون  طسوت  ار  بلطم 

ِکَّشلا َنِم  مُهَلَخَد  امَو  ِنیِّدلا  ِیف  مُکنِم  ۀَعامَج  ُباِیترا  ََّیِلا  َیِهنُا  هَّنِإ  ِبَلَقنُملا  ِءوُس  نِم  مُکاّیاَو  انَراَجَاَو  ِنیقَیلا  َحُور  مَُکلَو  اَنل  َبَهَوَو  ِنَتِفلا 
اّنَع َدَـعَق  نَم  انَـشِحُوی  نَلَف  انَعَم  ُّقَحلاَو  هریَغ  یلِإ  اِنب  ۀَـقافالَف  انعَم  هَّللا  َّنَال  انِیفال  مُکیف  انْوَأَسَو  اَنل  مَُکل ال  َکـِلذ  اـنَّمَغَف  هِرما  ةـالُو  ِیف  ةَریَحلاَو 

ام و دیامرف . تیانع  نیقی  حور  امـش  ام و  هب  دراد ، رانکرب  اه  هنتف  زا  ار  امـش  ام و  دـنوادخ  ( » 14 (؛» انُعیانَص ُدَعب  ُقلَخلاَو  اّنبر  ُعیانَـص  ُنَحنَو 
کـش و هداـتفا و  دـیدرت  هب  نید  رما  رد  امـش  زا  یتعاـمج  هک  هدیـسر  ربـخ  نم  هب  دـنک . ظـفح  شدوخ  هاـنپ  رد  تبقاـع  يدـب  زا  ار  اـمش 
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تحاران امش  تهج  زا  ام و  رطاخ  هب  هن  امش  رطاخ  هب  تخاس  نیگهودنا  ار  ام  رما  نیا  تسا . هدمآ  شیپ  ناشرما  یلو  دروم  رد  ینادرگرس 
ار ام  نارگید ، ندرکن  يرای  زگره  اذل  تسام  اب  قح  میرادن . وا  ریغ  هب  يزاین  ام  وا  دوجو  اب  تسام و  اب  ادخ  نوچ  نامدوخ  يارب  هن  میدش 

يزاین امـش  نم و  هب  ماما  سپ  دنیام .» رطاخ ) هب   ) هدش هتخاس  ناگدیرفآ ، میتسه و  نامراگدرورپ  هدش  هتخاس  ام  دزادنا و  یمن  تشحو  هب 
ناشن فلتخم  ياهنامز  رد  شناربمایپ  هب  ار  دوخ  يرای  ترـصن و  دنوادخ  دنتـشادن و  مدرم  هب  يزاین  هتـشذگ  يایبنا  هک  روطنامه  درادن 

سپ ( 15 «) ِمیهاربِا یلَع  ًامالَـسَو  ًادَرب  ِینوُک  ُراـن  اـی  : » دوـمرف دـنوادخ  یلو  دـنتخادنا  شتآ  رد  ار  مالـسلا  هیلعمیهاربا  نید ، نانمـشد  داد .
«. مرادـن جایتحا  یتسه  لیئربج  هک  وت  هب  ( » 16 (؛ الَف َکیِلا  اّمَأ  دومرف : يراد ؟ يراک  تفگ : دمآ و  لیئربج  اذـل  درادـن  ادـخ  ریغ  هب  جایتحا 
زا یکی  تسا . مالسلا  هیلعنیسح  شثراو  هَّللا  لیلخ  میهاربا  ِهَّللا ،» ِلیلَخ  میهاربا  َثراَو  اَی  . » تسا مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  تلاح  نامه  نیا 
الَو ُهنِم  َنَسحَأ  ِهِمَِدب  ًاخَّمَضُم  ًالیتَق  ُّطَق  ُتیاَر  اَم  هَّللاَوَف  : » دیوگیم يوار  تسا . هداتفا  لادوگ  رد  هک  تسا  یتقو  نآ  وا  ندوب  ثراو  ياهاج 

مالـسلا هیلعنیـسح  ماما  هرهچ  دشاب .» رتینارون  رتابیز و  وا  زا  هک  مدـیدن  هتـشغآ  نوخ  هب  ياهتـشک  زگره  مسق  ادـخ  هب  ( 17 (؛ ًاهجَو َرَونَا 
راهظا ار  تبیصم  مالسلا  هیلعترضح  یهاگ  رگا  تشادن و  مغ  هصغ و  تلاح  دوبن و  مهرد  ترـضح  كرابم  هرهچ  دوب . مسبتم  نادنخ و 

. دوب یحلاصم  يور  زا  درکیم 

نایّنج ناگتشرف و  هب  مالسلا  هیلعماما  خساپ 

دوبان ار  شنانمشد  همه  تسناوتیم  ییالو ، فرصت  نآ  اب  تساوخیم  رگا  تسادخ . هب  شهاگهیکت  هّجوت و  مامت  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
. دندوب راوس  یتشهب  نارتش  رب  دنتـشاد و  تسد  رد  هحلـسا  هک  یلاح  رد  دندمآ  وا  دزن  هّکم  ای  هنیدـم  زا  ماما  تکرح  ماگنه  هکئالم  دـنک .
. تسا هداتسرف  وت  ددم  هب  ار  ام  کنیا  درک و  يرای  ام  هلیـسو  هب  ار  وت  ّدج  اهراب  دنوادخ  مدرم ،! رب  ادخ  تّجح  يا  دنتفگ : دندرک و  مالس 

نم دزن  مدیـسر  اجنآ  هب  هاگره  تسـالبرک . نآ  موشیم و  دیهـش  نآ  رد  هک  ياهعقب  هاـگلتق و  لادوگ  امـش  نم و  هدـعو  دومرف : ترـضح 
نامرف ام  هب  رگا  میتسه ، وت  نایعیش  ام  ام ! رورس  يا  دنتشاد : هضرع  دندمآ و  ترضح  نآ  دزن  ناملسم  نایّنج  زا  ییاههتـسد  زین  و  دییآ . ...

درک و اعد  نانآ  يارب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  مییامن . هدوسآ  ار  وت  ياهداتـسیا  هک  اج  نیمه  میزاس  دوبان  ار  تنانمـشد  یماـمت  هک  یهد 
؛؟ ءالبرکب یترفح  نکاس  نوکی  اذنم  و  نوربتخی ؟ اذامب  و  سوعتملا ؟ قلخلا  اذـه  یلتبی  اذامبف  یناکمب  تمقا  اذإ  : » دومرف ینانخـس  نمض 

یسک هچ  دندرگ و  نومزآ  هلیسو  هچ  اب  دنوش و  ناحتما  قیرط  هچ  زا  تخبنوگن  مدرم  نیا  سپ  متـسیاب ، شیوخ  ياج  رـس  نم  رگا  ( 18)
ياجب نم  منامب  رگ  تسا  لقعم  ار  نایعیـش  هورگ  ره  تسا  لد  لها  هبعک  نم  هعقب  تفرگ »؟ دـهاوخ  رارق  مهاگلتق  لادوگ  رد  نم  ياج  هب 

رگ دوش  یک  وخ  هتشگرب  مدرم  ناحتما  دوش  ناراکهنگ  مرُج  عفاش  دوش  ناراّوز  لیخ  هانپ  ات  نم  ربق  ردنا  ددرگ  نوفدم  هک  سپ  نتـشیوخ 
(19) تسالتبا زور  هک  اروشاع  زور  تسالبرک  رد  امش  اب  نم  دعوم  ودع  زا  مزیرگ  نم 

ترصن يانعم 

هراشا

و تسا . نمـشد  لباقم  رد  ندرک  يرای  يانعم  هب  تغل  رد  ترـصن  هد ) رارق   ) وا نارای  زا  ارم  ادنوادخ  هناوعأَو ... ِهِراَْصنَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهّللَا 
صخـش یّلک  روط  هب  نمـشد و  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  رگا  اّما  دـنیوگیم . رـصان  دـیامن  يرای  نانمـشد  لـباقم  رد  ار  ناـسنا  هک  یـسک  هب 

، نوع ناونع  سپ  تسا . ناوعا  نآ  عمج  هک  دـنیوگیم  نْوَع  یـسک  نینچ  هب  گـنج -  ریغ  اـی  گـنج  رد  هاوـخ  دـنک -  يراـی  ار  يرگید 
لباقم رد   ) ار ام  هک  تسه  یـسک  اـیآ  ( 20 (؛ انرصنی رصان  نم  له  : » هلمج اب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تسا . یّماع  ناونع  رـصان  هب  تبـسن 
يرای هب  نانآ  زا  نت  دنچ  هک  دناوخ  ارف  شیوخ  يرای  هب  صاخ  روط  هب  زین  ار  ياهّدع  دبلطیم . رصان  مومع  روط  هب  دهد »؟ يرای  نمـشد )
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دنتخاس و مورحم  تداعـس  زا  ار  دوخ  یفعج -  ّرح  نب  هَّللادیبع  نوچمه  یخرب -  دندش و  لیان  تداهـش  ضیف  هب  دنتفاتـش و  ترـضح  نآ 
وا هار  رد  دیاب  مه  ام  تسا . دنلب  شاهثاغتـسا  مه  نآلا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  دندایز . اهیفعج  ّرح  نب  هَّللادیبع  دندرکن . یهارمه  ار  ماما 
مه نآرق  نانمـشد  مالـسا و  نانمـشد  زین  ربمغیپ و  نانمـشد  نیـسح ، ماما  نانمـشد  هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماما  نانمـشد  مینک . يراکادـف 

لّجع  » نامز ماما  مالسلا و  هیلعنیـسح  ماما  دیاب  و  دومن . یهاتوک  دیابن  دشاب  هفیظو  دشاب و  نکمم  هک  يراکره  اهنیا  لباقم  رد  دنتـسه .
هَّللا لّجع   » نامز ماما  نارای  راصنا و  رامـش  رد  هک  دـشاب  نیا  وا  یبلق  يوزرآ  دـیاب  ناملـسم  نمؤم و  صخـش  مییامن . يراـی  ار  هجرف » هَّللا 

زا لبق  دنکیم . قرف  يرای  ترصن و  طیارـش  نامز و  نآ  ياضتقم  هب  نامز  ره  رد  هتبلا  دیامن . شـشوک  شالت و  هار  نیا  رد  دشاب و  هجرف »
نآ يرای  هوحن  تسیچ و  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  ام  هفیظو  مینک و  يرای  ار  هجرف » هَّللا  لّجع   » ناـمز ماـما  دـیاب  هنوگچ  هک  مینادـب  هکنیا 

. دوش هراشا  هتکن  ود  هب  تسا  مزال  تسا  هنوگچ  ترضح 

باحصا اب  راصنا  قرف  ّلوا : هتکن 

نیشنمه هارمه و  هتشاد و  ترشاعم  يرگید  اب  هک  تسا  یسک  بحاص  تسا . بحاص  عمج  باحصا  تسیچ ؟ باحـصا  راصنا و  نیب  قرف 
یباحص هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هباحص  صوصخ  رد  درادن . ینعم  یباحص  بحاص و  ندش ، تبحص  مه  ترشاعم و  نودب  دشاب . وا 

رد ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  یسک  یباحص  تسا : نیا  روهشم  فیرعت  تسا  یفلتخم  ریباعت  دوشیم . هتفگ  یسک  هچ  هب 
هک یـسک  رگا  نیاربانب  دشاب . هدشن  لصاح  وا  يارب  يدادترا  نیب  نیا  رد  هتفر و  ایند  زا  یناملـسم  لاح  اب  هدرک و  تاقالم  یناملـسم  لاح 

ناملسم یسک  هکنیا  ای  هتـشگ و  دترم  ندروآ  مالـسا  زا  سپ  هکنیا  ای  دشاب و  هدومن  تاقالم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رفک ، لاح  رد 
رد دوب و  ناملسم  هک  ینرق  سیوا  دننام  هتشادن -  تبحاصم  ترضح  نآ  اب  هدرکن و  هدهاشم  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یلو  هدش 
هب ربمایپ  هباحـص  ءزج  دارفا  نیا  دـیدن -  ار  ربمایپ  یلو  دندوتـس ، ار  وا  ماقم  نأش و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوب و  لوسر  ترـضح  نامز 

ذخا فراـعم  ماـکحا و  ناـشیا  زا  دـناهدوب و  هارمه  یتّدـم  همئا  اـب  هک  دنتـسه  یناـسک  مالـسلا  مهیلعهمئا  باحـصا  اـّما  دـنیآیمن . راـمش 
يرای ار  ماما  ای  دنک  يرای  ار  ماما  هاوخ  دوشیم  هتفگ  یباحـص  يدارفا  نینچ  هب  ینالوط . ... ای  دشاب  هاتوک  رادـید  تدـم  هاوخ  دـناهدومن .

مالـسلا هیلعماما  کمک  هب  البرک  رد  نوچ  دناهدوبن . راصنا  ءزج  یلو  دناهدوب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  باحـصا  ءزج  ياهدع  اذـل  دـیامنن 
دننام دـماین ؛ البرک  هب  رگید  لیلد  هب  ای  دـشاب و  هتفر  ایند  زا  مه  البرک  زا  لـبق  تسا  نکمم  دـشاب . هدـماین  هک  لـیلد  ره  هب  لاـح  دـندماین .

هک یماگنه  یلو  تشون  همان  مالـسلا  هیلعماما  هب  هک  دوب  یناسک  ءزج  دوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  باحـصا  زا  هک  درـص  نب  ناـمیلس 
دناهدوب ماما  باحصا  زا  ياهدع  سپ  دومن . یتسرپرس  ار  نیباوت  مایق  دش و  نامیـشپ  دعب  درک و  یهاتوک  البرک  هب  نتفر  رد  دمآ  ترـضح 

« هجرف هَّللا  لّجع   » نامز ماما  باحـصا  ینعی  دـنکیم . قرف  هلأـسم  هجرف » هَّللا  لّـجع   » ناـمز ماـما  هب  تبـسن  هتبلا  دـندوبن . راـصنا  ءزج  یلو 
هدش و دای  رفن  هدزیس  دصیس و  ترـضح  نآ  صاخ  باحـصا  دادعت  ثیداحا ، رد  دنتـسه و  مه  ترـضح  هدننک  يرای  هک  دنتـسه  یناسک 
ار توافت  نیا  ناماما  ریاس  باحـصا  هب  تبـسن  هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماما  باحـصا  نیاربانب  ( 21 .) تسا هدیدرگ  نایب  نانآ  تاّیـصوصخ 

مالـسلا هَّللا ، نید  راصنا  ای  مکیلع  مالـسلا  : » مییوگیم مینیبیمن . ار  باحـصا  ناونع  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  همان  ترایز  رد  اذـل  دـنراد .
... «. راصنا ای  مکیلع  مالسلا  نینمؤملاریما ، راصنا  ای  مکیلع  مالسلا  هَّللا ، لوسر  راصنا  ای  مکیلع 

« هجرف یلاعت  هَّللا  لّجع   » نامز ماما  راصنا  مود : هتکن 

« هجرف یلاعت  هَّللا  لّجع   » نامز ماما  راصنا 

؟ میتسه ياهقبط  هچ  رد  هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماما  راصنا  يدنبهقبط  رد  ام 
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تسا دنوادخ  دوخ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  رصان  نیتسخن  لّوا :

هیآ رد  و  تسین .» میکح  ریذپان  تسکش  دنوادخ  زج  يرای  ( » 22 (؛» ِمیکَحلا ِزیزَعلا  هَّللاِدنِع  ْنِم  ّالِإ  ُرصَّنلا  اَمَو  : » دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ 
ریذپان و تسکـش  دنوادخ  انامه  تسین . دنوادخ  زا  زج  يزوریپ  ( » 23 (؛» ٌمیکَح ٌزیزَع  هَّللا  َّنِإ  هَّللاِدنِع  ْنِم  ّالِإ  ُرـصَّنلا  اَمَو  : » دیامرفیم رگید 

اذل دیـسر . دهاوخن  هجیتن  هب  یـشالت  چیه  وا  کمک  نودـب  هک  تسا  دـنوادخ  يوس  زا  یلـصا  کمک  هیلّوا و  ترـصن  سپ  تسا .» میکح 
ًاناَطلُـس ِِیلَِول  هّ اـْنلَعَج  ْدَـقَف  ًاـمُولظَم  َلـُِتق  ْنَمَو  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  تسا . روصنم  مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  هفیرـش  باـقلا  زا  یکی 

سپ میاهداد . رارق  تموکح  ّطلـست و  وا  ّیلو  يارب  اـم  هتبلا  دوش ، هتـشک  مولظم  هک  نآ  ره  و  ( » 24 (؛» ًاروُصنَم َناَک  ُهَّنِإ  ِلتَْقلاِیف  ْفِرُسیالَف 
نیا مه  هبدـن  ياعد  رد  ( 25 .) تسا هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماما  هیآ ، نیا  رد  روصنم  تسا .» هدـش  يراـی  وا  هک  دـنکن  فارـسا  نتـشک  رد 

«. تسا زوریپ  هدش و  يرای  روصنم و  وا  تسادخ و  وا  رصان  نیاربانب  يَرَْتفاَو  ِهیَلَع  يَدَتْعأ  ْنَم  یلَع  ُروُصنَملا  َنیَأ  : » هدش دای  بقل 

دنتسه هکئالم  مالسلا  هیلعنامز  ماما  راصنا  يدعب ، هجرد  رد  مود :

دورف گنر  دیفس  ياهدنرپ  تروص  هب  وا  تسا ، لیئربج  دنکیم  تعیب  مئاق  ترضح  اب  هک  یـسک  نیتسخن  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
تحاصف و اب  سپس  دهنیم . سّدقملا  تیب  رب  رگید  ياپ  مارحلا و  هَّللا  تیب  رب  ياپ  کی  هاگنآ  دیامنیم . تعیب  ترـضح  نآ  اب  دیآیم و 
رد و  دـینکم .» باتـش  نآ  رد  سپ  دـمآ ، یهلا  رما  ( » 26 (؛» ُهُولِْجعَتـسَت الَف  هَّللا  ُرمَأ  یَتَأ  : » دنزیم دایرف  دنونـشب  نامدرم  هک  ییاسر  يادـص 

دورف هجرف )» هَّللا  لّجع   » مئاق ماما   ) وا رب  هتشرف  هدزیـس  دصیـس و  رازه و  یـس  دندومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  رگید  ثیدح 
میهاربا اب  هک  یناگتـشرف  دـندوب و  یتشک  رد  حون  اب  هک  یناگتـشرف  يرآ ، دومرف : ناگتـشرف ؟ نیا  ماـمت  دیـسرپ : بلغت  نب  ناـبا  دـنیآیم .

اب هک  ییاهنآ  تفاکـش و  لیئارـسا  ینب  يارب  ار  ایرد  هک  یماگنه  دندوب  یـسوم  اب  هک  ییاهنآ  دش و  هدنکفا  شتآ  هب  هک  یماگنه  دندوب 
هلآو هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  اب  هک  يرادـناشن  هتـشرف  رازه  راهچ  درب و  الاب  دوخ  يوس  هب  ار  يو  دـنوادخ  هک  یماـگنه  دـندوب  یـسیع 
دورف هک  هکئالم  رازه  راـهچ  دـندوب و  ردـب  رد  هک  ياهتـشرف  هدزیـس  دصیـس و  دـندمآیم و  دورف  یپ  رد  یپ  هک  ياهتـشرف  رازه  دـندوب و 

ناشیرپ ترضح  نآ  ربق  رانک  اهنآ  دشن ، هداد  هزاجا  اهنآ  هب  یلو  دننک  دربن  نانمشد  اب  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  هارمه  هب  ات  دندمآ 
ترایز ار  ترـضح  نآ  سک  چیه  دوشیم ، هدـناوخ  روصنم  هک  تسا  ياهتـشرف  نانآ  سیئر  تمایق ، زور  ات  دنتـسه  نایرگ  دولآرابغ و  و 

شتدایع هب  هکنیا  رگم  تسین  يرامیب  چیه  دننکیم و  تعیاشم  ار  وا  عادو ، ماگنه  ای  دـنوریم و  وا  لابقتـسا  هب  اهنیا  هکنیا  رگم  دـنکن 
رد اهنیا  همه  دننکیم و  ترفغم  بلط  وا  يارب  گرم  زا  سپ  دنرازگیم و  زامن  شندب  رب  هکنآ  رگم  دورن  ایند  زا  سک  چیه  دنوریم و 

(27 .) دسر ارف  شروهظ  ماگنه  ات  دنتسه  هجرف » هَّللا  لّجع   » مئاق مایق  رظتنم  نیمز 

دنتسه نینمؤم  زا  هک  ینایّنج  موس :

ار مالسلا ) هیلعمئاق  ماما   ) ترـضح نآ  تسد  هک  یـسک  نیلّوا  تسا : هدمآ  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یفعج  لّضفم  ثیدح  رد  هکنانچ 
تعیب يو  اب  نابیقن  هاگنآ  ّنج ، يابجن  ناگتـشرف و  ریاس  زین  دنکیم و  تعیب  ترـضح  نآ  اب  سپـس  تسا ، مالـسلا  هیلعلیئربج  دسوبیم 

: دـنیوگیم دنتـسه و  نابیقن  هاگنآ  نایّنج ، هاگنآ  ناگتـشرف ، دنـسوبیم ، ار  باـنج  نآ  تسد  هک  یناـسک  نیتسخن  سپ  دومن . دـنهاوخ 
دنگوس ادخ  هب  يرآ ، دومرف : دش ؟ دنهاوخ  راکشآ  رشب  يارب  نایّنج  ناگتشرف و  ایآ  مرورس ! دیسرپ : لّضف  مینکیم . ... تعاطا  میدینش و 

: تفگ لّضفم  دـنکیم . وگ  تفگ و  دوخ  هداوناـخو  ناـکیدزن  اـب  صخـش  هک  هنوگناـمه  تفگ  دـنهاوخ  نخـس  ناـنآ  اـب  و  لّـضفم ! يا 
يا دـنگوس  ادـخ  هب  يرآ ، دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـننکیم ؟ تکرح  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  هارمه  اج ) همه   ) اـهنآ مرورس !

زا رازه  شش  لهچ و  ماگنه  نآ  رد  شنارای  رامش  و  دنریگیم ) لزنم  و   ) دنیآیم دورف  فجن  هفوک و  نیب  ترجه ، نیمز  رد  اهنآ  لّضفم !
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هک دوب  دهاوخ  نایّنج  زا  رازه  شـش  لهچ و  دادـعت  نامه  هب  و  دومرف : رگید  تیاور  رد  و  دوب . دـهاوخ  نایّنج  زا  رازه  شـش  ناگتـشرف و 
(28 .) دروآیم دیدپ  رفظ  حتف و  بانج  نآ  ياهتسد  هب  دزاسیم و  زوریپ  ار  شترضح  نانآ  هلیسو  هب  دنوادخ 

نانمشد لد  رد  تشحو  بعُر و  مراهچ :

نیکرـشم و رب  ار  وا  درک و  يرای  شنانمـشد  لد  رد  ساره  تشحو و  ندـنکفا  اب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  اهراب  لاعتم  دـنوادخ 
رد يدوز  هب  ( » 29 (؛» َبْعُّرلا اوُرَفَک  َنیذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِْقُلنَس   - » 1 تسا : هدـش  دای  میرک  نآرق  رد  نآ  دروم  راهچ  هک  تخاـس  زوریپ  دوهی 

ياهلد رد  يدوز  هب  ( » 30 (؛» َبْعُّرلا اوُرَفَک  َنیذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِْقلُاَس   - » 2 مینکفایم .» ساره  تشحو و  دندیزرو  رفک  هک  یناسک  ياهلد 
« دنکفا تشحو  نیکرشم ) هورگ   ) نانآ لد  رد  و  ( » 31 (؛» َبْعُّرلا ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَقَو   - » 3 منکفا .» میب  تشحو و  دندیزرو  رفک  هک  یناسک 

هیلع هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هک  هدمآ  ساّبع  نبا  زا  یثیدـح  رد  و  دـنکفا .» تشحو  ناشیا  لد  رد  و  ( » 32 (؛» َبْعُّرلا ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَـقَو   - » 4
لد رد  تشحو  و   ) بعر هلیـسو  هب  و  ( » 33 (؛» ٍرْهَش َةَریِسَم  یِماَمأ  ُریسَی  َوُهَف  ِبْعُّرلِاب  ُتْرُِصنَو  : » دندومرف دوخ  ياهیگژیو  نایب  نمـض  هلآو 

هدمآ یتایاور  زین  هجرف » هَّللا  لّجع   » رصع ّیلو  ترـضح  هب  عجار  تسا .» هناور  نم  شیپاشیپ  هام  کی  تفاسم  هب  هک  مدش  يرای  نانمـشد )
رقاب ماما  زا  دیوگ : یلامث  هزمحوبا  هلمج : زا  درک ، دهاوخ  يرای  شنانمـشد  لد  رد  تشحو  بعر و  داجیا  اب  ار  ترـضح  نآ  دـنوادخ  هک 

نیفِدرم نیمّوسم و  ناگتشرف  هلیسو  هب  ار  وا  دنوادخ  متح  روط  هب  دیامن  جورخ  دّمحم : لآ  مئاق  هاگره  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع 
پچ تمس  زا  لیفارـسا  تسار و  تمـس  زا  لیئاکیم  يور ، شیپ  لیئاربج  درک ، دهاوخ  يرای  صوصخم ) ناگتـشرف  نیبورَک (  نیلزنم و  و 
رارق ترـضح  نآ  پچ  تمـس  تسار و  تمـس  زا  رـس و  تشپ  يور و  شیپ  زا  هار  هام  کی  تفاسم  ات  تشحو  بعر و  دوب و  دـنهاوخ  وا 

ناگتشرف  ) نیمّوسم  - 1 دـناهدش : دای  هیآ  هس  رد  نیلزنم  نیفدرم و  نیمّوسم و  هناگهس : فاـصوا  هک  تسا  ینتفگ  ( 34 ... .) تشاد دهاوخ 
هیلع هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  يرای  يارب  مظنم  ياهفص  رد  یپایپ و  هک  یناگتـشرف   ) نیفدرم  - 2 هیآ 125 . نارمع ، لآ  هروس  رد  رادـناشن )
هروس رد  دندش ) لزان  گنج  نادیم  رد  ناناملسم  هب  کمک  يارب  هک  یناگتـشرف   ) نیلزنم  - 3 هیآ 9 . لافنا ، هروس  رد  دـندمآ ) دورف  هلآو 

دیاشگب ار  دوخ  مچرپ  دزیخاپب و  هجرف » هَّللا  لّجع   » رصع ماما  یتقو  هک  هدمآ  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هیآ 124 . نارمع ، لآ 
لد  ) پچ تمـس  زا  هام  کی  تسار و  تمـس  زا  هام  کی  بقع و  زا  هام  کی  ولج و  زا  هام  کـی  هلـصاف  تفاـسم و  هب  نآ  زا  ساره  میب و 

(35 .) دریگیم ارف  ار  نانمشد )

دیامنیم يرای  تازجعم  اب  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دنوادخ  مجنپ :

. دراد هزجعم  ناربمایپ  ناماما و  هیقب  دـننام  مه  هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماـما  ( 36 «) ِِهتایِآب ُهُرُْصنَی  : » تسا هدمآ  یفیرـش  ثیدح  رد  هکنانچ 
ناشن دوخ  زا  یتازجعم  دنوشیم  رهاظ  هک  لّوا  نامه  مالسلا  هیلعترـضح  نآ  دنـشاب . زجاع  نآ  ماجنا  زا  نارگید  هک  يراک  ینعی  هزجعم 

نآ دنتـسیایم ، هبعک  هناخ  رانک  رد  هک  یماگنه  تسا : هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  هلمج  زا  دوش . ماـمت  تّجح  اـت  دـنهدیم 
ْجُرَْخت َِکْبیَج  ِیف  َكَدَی  ُْکلْـسا  : » دیامرفیم دنوادخ  هک  ءاضیب  دی  نامه  ( 37 ،) دنیامنیم رهاظ  ار  یسوم  ءاضیب  دی  مالسلا  هیلعترـضح 

«. دـیآیم رب  صقن  بیع و  نودـب  ناشخرد ، دیفـس و  هک  زاس  لخاد  تنابیرگ  هب  ار  شیوخ  تسد  ( » 38 (؛» يَرُخا ۀَـیآ  ٍءوُس  ِریَغ  ْنِم  َءاضَیب 
یتقو درکیم  دوخ  نابیرگ  رد  تسد  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  مود  تیآ  دوب و  اصع  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  لّوا  تیآ 

. دومنیم نشور  ار  يدایز  رایـسب  ياضف  هک  دش  یم  عطاس  نآ  زا  يرون  ینعی  تشاد  یّـصاخ  یگدنـشخرد  دربیم  الاب  دروآیم و  نوریب 
نیا دـهد و  ماجنا  يراک  نینچ  دـناوتیمن  یـسک  هک  ارچ  تسا  هزجعم  نیا  و  دـشاب .» تسد  نآ  رد  یناصقن  هک  نیا  نودـب  ءوس ؛ ِریغ  نِم  »

و دنهدیم . ناشن  ار  هزجعم  نیا  ددرگیم ، رهاظ  هک  یماگنه  زین  هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماما  دنک . داجیا  دوخ  تسد  رد  ار  یگدنـشخرد 
یتازجعم ای  دیامنیم و  میلست  هب  راداو  ار  نمشد  قیرط  نیا  زا  دنتسه و  ترضح  نآ  يرای  ترصن و  لیاسو  زا  اهنیا  هک  رگید  ياهزجعم 
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دنچ هک  دنوریم  ورف  نیمز  رد  اهنیا  دیامنیم و  لزان  باذـع  ینایفـس  هاپـس  رب  لاعتم  دـنوادخ  دوشیم . نانمـشد  نتفر  نیب  زا  ببـس  هک 
ماما روهظ  یمتح  ياههناشن  هلمج  زا  نیا  و  دنوشیم . دوبان  دیامن  گنج  اهنآ  اب  هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماما  هکنیا  نودب  دـنرفن و  رازه 

هیلعحون ترـضح  نافوط  نامه  دـهدیم و  رارق  مالـسلا  هیلعماما  راـیتخا  تحت  دـنوادخ  ار  داـب  هکنیا  اـی  تسا . هجرف » هَّللا  لّـجع   » ناـمز
تاناویح و دیشروخ ، هام ، دوب . دنهاوخ  ماما  ّطلست  رایتخا و  تحت  نامسآ  نیمز و  تادوجوم  مامت  تسا . ترـضح  نآ  رایتخا  رد  مالـسلا 

دُهدُه هک  نامیلـس  ترـضح  دننام  دندومنیم  هبلغ  دوخ  نمـشد  رب  تاناویح  زا  یـضعب  طسوت  فلـس  ءایبنا  زا  یـضعب  هک  هنوگنامه  ... . 
دنوادخ دومن . غالبا  ار  مالـسلا  هیلعنامیلـس  ترـضح  دیدهت  دـعب  درب و  ابـس  هکلم  رب  ار  نامیلـس  ترـضح  مایپ  دـعب  دروآ و  ربخ  وا  يارب 

عمج وا  دزن  ناگدنرپ  سنا و  ّنج و  زا  نامیلـس  نایهاپـس  ( » 39 (؛» َنوُعَزُوی مُهَف  ِریَّطلاَو  ِسنِإلاَو  ِّنِْجلا  َنِم  ُهُدُونُج  َناْمیَلُِـسل  َرِـشُحَو  : » دیامرف
رکذ مالسلا  هیلعنامیلس  ترضح  نایهاپس  رامـش  رد  ار  ناگدنرپ )  ) ریط نآرق ، دندوب .» هدرـشف  مه  هب  ترثک  ببـس  هب  هک  یلاح  رد  دندش 

باحـصا داتـسرف و  ار  لیبابا  لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگنامه  دنتـسه . ناگدنرپ  زین  هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماما  نایهاپـس  زا  یکی  دـنکیم .
هثج تمظع  نآ  اب  لیف  دـندیدرگ .» هدـش  هدروخ  هجنی  هاک و  دـننام  ( » 40 (؛» ٍلوُکاَم ٍفْصَعَک   » دومن دوبان  ار  اهنآ  ناراوس  اـهلیف و  لـیف ،

شنانمـشد رب  کچوک  ناگدنرپ  لیبابا و  طسوت  ار  هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماما  هک  تسا  رداق  دنوادخ  نامه  دوب . هدش  هدیوج  هاک  دننام 
. دهد هبلغ 

دنتسه نینمؤم  مالسلا  هیلعنامز  ماما  راصنا  زا  مشش :

مه اب  باحـصا  راصنا و  هک  میدرک  ضرع  هناوعاو و ». ...  هراصنا  نم  انلعجا  ّمهّللا  . » دریگ رارق  تباجتـسا  دروم  ام  ياعد  نیا  هَّللا  ءاـش  نا 
نآ راصنا  همه  یلو  دنتـسه  زین  ترـضح  نآ  راصنا  ءزج  نامز  ماما  باحـصا  هجرف » هَّللا  لّجع   » ناـمز ماـما  هب  تبـسن  اـّما  دـنراد . تواـفت 
اذإف هرما ، رهظا  صالخإلا  لهأ  نم  ةّدعلا  هذه  هل  تعمتجا  اذإف  : » دندومرف مالسلا  هیلعداوج  ماما  دنتسین . باحصا  زا  مالـسلا  هیلعترـضح 
لها زا  رفن ) هدزیـس  دصیـس و   ) هورگ نـیا  هـک  یماـگنه  و  ( 41 (؛ ّلجوّزع هَّللا  نذإـب  جرخ  لـجر -  فـالآ  ةرـشع  وهو  دـقعلا -  هل  لـمکأ 
نذا هـب  ددرگ  لـیمکت  شیارب  درم ) رازه  هد  ینعی   ) دـقِع نوـچ  تخاـس و  دـهاوخ  راکـشآ  ار  شیوـخ  رما  دـنوش  عـمج  شیارب  صـالخا 

ربماـیپ زا  تیاور  دـنچ  دـهد . رارق  ترـضح  نآ  راـصنا  زا  ار  اـم  هک  مـینکیم  تساوـخرد  دـنوادخ  زا  اـم  درک .» دـهاوخ  جورخ  دـنوادخ 
تیانع وا  هب  ار  باوث  نامه  دنوادخ  دهد ، ماجنا  اّنمت  تقیقح  ّدج و  يور  زا  ار  يریخ  راک  یـسک  رگا  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 

اهیتخـس و رب  دیــشاب و  رادـیاپ  شیوـخ  هاـگیاج  رد  دـندومرف : دوـخ  ياـه  هـبطخ  زا  یکی  رد  مالــسلا  هیلعنینمؤـملاریما  ( 42 .) دیامنیم
هتـشادن رّوهت  يرـسُکبَس و  و   ) دـیدنبن راک  هب  ناتنابز  ياهسوهیپ  رد  ار  دوخ  ياهریـشمش  اـهتسد و  و  دـینک ، ییابیکـش  اـهيراتفرگ 

وا تیب  لها  قح  لوسر و  ّقح  راگدرورپ و  قح  هک  یلاح  رد  امش  زا  کی  ره  هک  اریز  دیباتشم ؛ هدرکن  فیلکت  دنوادخ  هچنآ  هب  و  دیشاب )
هتشاد هشیدنا  رد  هک  تسا  یکین  رادرک  شاداپ  راوازس  تسادخ و  اب  وا  دزم  تسا و  هدرم  دیهش  دریمب  دوخ  هاگباوخ  رب  دشاب و  هتخانش  ار 

هیلعقداص ماما  زا  راتخملا  نب  ضیف  ( 43 .) دراد نّیعم  یتقو  يراکره  هک  اریز  دراذگیمن  یقاب  ار  شندیـشک  ریـشمش  ياج  هشیدنا  نیا  و 
هیلعمئاق ترـضح  اب  هک  تسا  یـسک  دننامه  دشاب  رما  نیا  رظتنم  هک  دریمب  یلاح  رد  امـش  زا  کی  ره  دـندومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا 

لوسر باکر  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه  هکلب  هن ، دندومرف : سپـس  دندرک . گنرد  هظحل  دنچ  هاگنآ  دشاب . هدوب  شاهمیخ  رد  مالـسلا 
دشاب اقآ  نارای  زا  دنک و  روهظ  هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماما  ات  دشاب  رظتنم  هک  یسک  ًاعقاو  ( 44 .) دشاب هدش  دیهش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
ردـب يادهـش  باوث  ار  یـضعب  تسا . هدـش  هتـشغآ  دوخ  نوخ  هب  ربـمغیپ  باـکر  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  دریمب  مه  باوختخر  رد  رگا 

یطاباس راّمع  دراد . ناسنا  ییوگتسار  اّنمت و  صالخا و  ّتین و  هب  یگتـسب  اهنیا  دنهدیم . باوث  ادهـش  ربارب  دنچ  ار ، یـضعب  دنهدیم و 
دزن هکنآ  رگم  دریمن  دیتسه  هک  یلاح  نیا  رب  امـش  زا  کی  چیه  دنگوس  ادـخ  هب  انامه  راّمع ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـیوگ :

راصنا زا  میهاوخیم  ادـخ  زا  هک  ام  نیاربانب  ( 45 .) داب هدژم  ار  امـش  سپ  دشاب ، رترب  دُحا  ردب و  رد  ناگدش  هتـشک  زا  يرایـسب  زا  دنوادخ 
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مه اهیـضعب  تسا . لطاب  فرح  نیا  اریز  دـنک ؛ روهظ  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ات  وک  مییوگب : دـیابن  میـشاب ، هجرف » هَّللا  لّجع   » ناـمز ماـما 
هک دهد  رارق  هلحرم  نیا  رد  ار  دوخ  دیاب  دناوخیم  ار  اعد  نیا  هک  یتقو  تسین . تسرد  مه  نیا  میتسه . سویأم  نامدوخ  زا  ام  دـنیوگیم 
مزال هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  راصنا  هرابرد  رگید  هتکن  مریگب . رارق  شترـضح  راصنا  رامـش  رد  نم  دـش  رهاظ  نـآلا  ماـما  رگا 

ناوتیم مه  نونکا  دراد و  نمشد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  مه  نآلا  دشاب . ناشیا  روهظ  نامز  رد  مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  راصنا  هک  تسین 
اب مه  هتبلا  دـنک . ثحب  ترـضح  نآ  نیفلاخم  اب  نقتم  مکحم و  راتفگ  اب  ناسنا  دـشاب . یگنج  ههبج  هک  تسین  مزال  دومن و  يرای  ار  ماـما 

تـسرد ار  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  دـیاب  ًالّوا  سپ  دـیامن . ییامنهار  هّقح  بهذـم  نید و  تمـس  هب  ار  نارگید  کین ، لامعا  اب  مه  راتفگ و 
هکنیا ياج  هب  و  دروآ ، راب  هب  ار  ترضح  نآ  یتیاضران  تابجوم  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  مان  هب  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دیابن  ًایناث  دسانـشب و 

. دیامن درط  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  نید و  زا  ار  اهنآ  دنک  توعد  هّقح  بهذم  هب  ای  هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماما  هب  ار  مدرم  دوخ  لامعا  اب 
مامت رد  دـیاب  هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماما  ترـصن  هِراـصنَا » نِم  ینلَعجا  : » مییوگیم یتقو  دراد . طیارـش  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  ترـصن 
ادابم دوش . ترـضح  نآ  یتحاران  ببـس  ام  راتفر  ادابم  میـشاب . هتـشاد  هانگ  رد  دمعت  دـیابن  دـشاب . نایامن  ام  رادرک  و  ام ، راتفگ  ام ، لامعا 
شور فالخ  رب  تسرد  ام  شور  هک  دشابن  يروط  ددرگ ، ماما  جنر  هیام  هک  مییوگب  ینخس  دنکن  ددنسپ ، یمن  ناشیا  هک  میـشوپب  یـسابل 

فلتخم تاقبط  هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماما  راصنا  هد ! رارق  وا  نارای  زا  ار  ام  ایادـخ ! مییوگب : ناـبز  هب  یلو  دـشاب  ناـمنامز  ماـما  راـتفر  و 
ار هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماما  یلو  دـشابن  نمؤم  يدرف  ینعی  دوش . ماـجنا  تسا  نکمم  مه  نمؤم  ریغ  هب  ترـصن  تاـقوا  یهاـگ  دنتـسه .

يرای تساوخرد  یتقو  تسا  بوخ  سپ  دیامنیم . يرای  دنتـسین  نمؤم  هک  يدارفا  هلیـسو  هب  تاقوا  یهاگ  ار  شنید  دنوادخ  دـنک . يرای 
ار هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماما  میـشاب و  نینمؤم  ءزج  هَّللا  ءاش  نا  ات  دشاب  هّجوت  تافتلا و  نامیا و  دیق  اب  مینکیم  ار  مالـسلا  هیلعنامز  ماما 

مالسلا هیلعماما  ندرک  يرای  میریگب  رارق  مالسلا  هیلعنامز  ماما  يرای  ریـسم  رد  یلو  میـشابن  نمؤم  ام  هدرکان  يادخ  هکنیا  هن  مینک  يرای 
نآ هب  ار  ترـضح  لـماک  روط  هب  و  دـشاب . هارمه  داـقتعا  ناـمیا و  تلاـح  اـب  هک  تسا  مزـال -  هکلب  بوخ -  یلو  دراد . یناوـنع  شدوـخ 

. دنک يرای  ترصن و  دیآیم  رب  شتسد  زا  هک  يرادقم 

ماما يرای  ياههنوگ 

ماـما ریـسم  رد  ار  شدوخ  صخـش  هک  تسا ، میمـصت  رکف و  هشیدـنا و  داـقتعا و  يراـی  لّوا  هلحرم   - 1 تـسا : یلحارم  ياراد  ترـصن  و 
نآ هب  شیوخ  يداقتعا  يورین  تیوقت  اب  دیامن . ترصن  يرای و  ار  مالسلا  هیلعماما  يداقتعا  يرکف ، هیحان  زا  دهدب . رارق  مالسلا  هیلعنامز 

نابز هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلعماما  يراـی  ترـصن و  رگید  هلحرم   - 2 ددرگ . صلاخ  هعیـش  دشاب و  هتـشاد  لماک  یگتـسباو  دـنوادخ  تّجح 
نیا رایـسب  تایاور  رد  دریگب . راک  هب  ناشیا  نمـشد  هیلع  ناشیا و  هب  کمک  مالـسلا و  هیلعنامز  ماما  هار  رد  ار  شنابز  ناسنا  ینعی  تسا ،
نیا صاخ  عطقم  کی  رد  طقف  دنتشادن و  ار  رگید  هلحرم  اما  دناهدوب  مالسلا  مهیلعهمئا  ربمغیپ و  روای  نابز ، اب  يدارفا  هک  مینیبیم  ار  انعم 

نب ناسح  دنتـشاد . هراشا  هتکن  نیا  هب  دندرکیم  اعد  دارفا  نیا  قح  رد  یتقو  هک  تسا  نیا  نید  يایلوا  ياههزجعم  زا  دنتـشاد . ار  تلیـضف 
یلو دورسیم  رعش  فلتخم  ياهتبسانم  رد  تسا و  هدمآ  رامش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  باحـصا  زا  هک  دوب  ییارعـش  هلمج  زا  تباث 

زا يدوهی  کی  هک  دـندش  هجوتم  نانز  دوب . هدـش  ناهنپ  نانز  ناـیم  سرت  زا  بازحا )  ) قدـنخ گـنج  رد  اذـل  ندوب  ییوسرت  لدزب و  مدآ 
دش و دنلب  نانز  زا  یکی  ماجنارس  دشن . رضاح  سرت  زا  وا  اما  ناسرب . لتق  هب  ار  يدوهی  وش و  دنلب  دنتفگ : ناسح  هب  دز . نوخیبش  رس  تشپ 

یماگنه مخ  ریدـغ  رد  دوبن . یمزر  دوب و  یمزب  يدرم  وا  اذـل  ( 46 .) دربب نوریب  ار  يدوهی  هشال  دـشن  دـنلب  یتح  ناسح  تشک . ار  يدوهی 
هللا یلـصربمایپ  هب  ناسح  دومرف . بصن  شیوخ  تفالخ  هب  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دـنوادخ ، ناـمرف  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک 

ْعِمـسأَو ٍمُِخب  مُهُِّیبَن  ِریدَغلا  َمْوَی  ْمِهیداُنی  دورـس : ار  رعـش  نیا  وا  دومرف و  هزاجا  ربمایپ  میوگب ؟ رعـش  دـیهدیم  هزاجا  درک : ضرع  هلآو  هیلع 
انترصن ام  سدقلا  حورب  ادّیؤم  ناّسح  ای  لازتال  : » دومرف ناسح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رعـش  نیا  ندورـس  زا  دعب  ( 47) ًایِدانُم ِلوُسَّرلِاب 
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. تسا مهم  یلیخ  نید  يایلوا  هب  کـمک  رد  ناـبز  دـشاب .» وت  رواـی  سدـقلا  حور  ینکیم  يراـی  ار  اـم  تناـبز  اـب  هک  یتقو  اـت  کـناسلب ؛
ربخ ماشه  دوب و  رواجم  قاتا  رد  نوراه  درک  ثحب  هرظانم و  تماما  هرابرد  نیفلاخم  اب  نوراـه  سلجم  رد  مکحلا  نب  ماـشه  هک  یماـگنه 

یـسوم ترـضح  تماما  تابثا  نیفلاخم و  نداد  تسکـش  زا  دعب  دوب . مالـسلا  امهیلعمظاک  ماما  قداص و  ماما  نادرگاش  زا  ماشه  تشادن .
دـص زا  ماشه  نابز  مسق  ادـخ  هب  منکیم  تموکح  نم  تسا و  هدـنز  نیا  بجع ، تفگ : دـش و  ینابـصع  نوراه  مالـسلا  اـمهیلعرفعج  نب 

میلست شلباقم  رد  مدرم  هک  تفگیم  نخس  نانچنآ  یناوج  نینـس  رد  ماشه  ( 48 .) تسا رتكانرطخ  نم  تموکح  يارب  نزریشمش  رازه 
ياههنتف لباقم  رد  ناسنا  دـش . میلـست  هب  روبجم  هک  دـیچیپ ، مه  رد  نانچ  نآ  هداـس  ناـیب  کـی  اـب  هرـصب  رد  ار  دـیَبُع  نب  رمع  دـندشیم .

هچ هنرگو  دنیآرب  نآ  هدهع  زا  هک  تسا  یناسک  يارب  يرای  وحن  نیا  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا  دیامن . يرای  ار  مالـسلا  هیلعماما  دیاب  نانمـشد 
ثحب نانمشد  اب  دندادیمن  هزاجا  یسک  ره  هب  مالسلا  مهیلعهمئا  ببس  نیمه  هب  دنزب . هبرض  نید  هب  يرای  ياج  هب  لهج  رثا  رد  ناسنا  اسب 

، دنتـشاد یبیجع  تراهم  هرظانم  ثحب و  رد  ناشیا  دوب . مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  هتـسجرب  باحـصا  زا  یکی  قاـطلا  نمؤم  رفعجوبا  دـنک .
هنیدم لها  هک  یلاح  رد  تسا و  هتـسشن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هضور  رد  هک  مدید  ار  قاطلا  نمؤم  رفعجوبا  دیوگیم : یلباک  دـلاخوبا 

: متفگ مدش و  کیدزن  وا  هب  دادیم . خـساپ  نانآ  ياهلاؤس  هب  هتـسویپ  مه  زاب  دـندوب  هدرک  هراپ  ار  وا  هماج  شکمـشک ) ماحدزا و  رثا  رب  )
هک تسا  هداد  يروتـسد  نینچ  وت  هب  ماما  ایآ  تفگ : نم  هب  تسا . هدومرف  یهن  هرظانم ) ثحب و  و   ) مالک زا  ار  ام  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 
ورب تفگ : قاطلا  نمؤم  منکن . ثحب  یسک  اب  هک  دومرف  روتـسد  نم  هب  یلو  ریغ  ریخ ، دنگوس  ادخ  هب  متفگ : ییوگب ؟ نم  هب  ار  بلطم  نیا 

نمؤم اب  میوگ  تفگ و  و  مدش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  رـضحم  هب  سپـس  دیوگ : دلاخوبا  نک . تعاطا  ار  ترـضح  نآ  روتـسد 
زاورپ دـنکیم و  ثحب  مدرم  اب  قاطلا  نمؤم  هتبلا  دـلاخوبا ! يا  دومرف : دز و  يدـنخبل  مالـسلا  هیلعماما  مدـناسر . ناشیا  ضرع  هب  ار  قاطلا 

دهاوخیم هک  یسک  سپ  دندرکیم . دییأت  ار  قاطلا  نمؤم  ترـضح ، ( 49 .) ینکیمن زاورپ  رگید  دنربب  ار  تیاهلاب  رگا  وت  اّما  دـیامنیم ،
يرای رگید  هلحرم   - 3 دهدب . خساپ  يروف  ار  تاهبـش  دناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  یلماک  نهذ  روضح  مه  عماج و  هعلاطم  مه  دیاب  دـنک  ثحب 

هب کمک  عقاو  رد  هک  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ناتـسود  هب  کمک  یهاگ  نانمـشد و  لباقم  رد  یهاگ  تسا . لام  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلعماما 
باوث نیا  عقاو  رد  دنک . کمک  یلام  ای  يرکف  ظاحل  زا  ار  وا  ناسنا  دراد  لغش  ای  جاودزا  هب  زاین  هک  یناوج  دننام  تسا ؛ مالـسلا  هیلعماما 
ینعی تسا ؛ كولـس  راتفر و  هلیـسو  هب  کـمک  رگید  عون   - 4 درب . دـهاوخ  ار  ماما  تناعا  ای  مالـسلا  هیلعماما  يرای  ترـصن و  تلیـضف  و 

نیرتگرزب ددرگ . نید  نانمـشد  يراوخ  تسکـش و  ماـما و  ناتـسود  يزارفارـس  هیاـم  هک  دـشاب  هتـشاد  يرادرک  شور و  ناـنچ  صخش 
شـشوک و اب  میورب و  ناطیـش  گنج  هب  يراکتـسرد  یکاپ و  اوقت و  هلیـسو  هب  دـیاب  تسا . ناطیـش  هجرف » هَّللا  لّـجع   » ناـمز ماـما  نمـشد 

حیحص ترشاعم  تسا . مالسلا  هیلعنامز  ماما  نانمـشد  اب  هزرابم  دروخرب و  دوخ  تقو ، لّوا  زامن  مینزب . نیمز  ار  وا  تدابع  رما  رد  تیّدج 
نامز ماما  ندرک  يرای  ياـههنوگ  زا  يرادـتناما  ییوخکـین و  یناـبز و  شوخ  محر و  هلـص  رداـم و  ردـپ و  هب  مارتحا  دـننام : نارگید  اـب 

لیجعت يارب  اعد  صوصخ  هب  تسا . ترضح  يارب  ندومن  اعد  مالسلا  هیلعماما  يرای  ياهوحن  زا  رگید  یکی   - 5 تسا . هجرف » هَّللا  لّجع  »
نید هینب  تیوقت  يارب  نیفلاخم و  رب  هبلغ  نمـشد و  يدوبان  يارب  تساعد . ملاع  نیا  رد  ّرثؤم  لیاسو  نیرتمهم  زا  یکی  نوچ  ناـشیا . جرف 
ینعی ربمایپ ؛ رب  تسرف  دورد  ایادخ  . » اعد مه  تسا و  رکذ  مه  تاولـص  نداتـسرف . تاولـص  دننام  تسا ؛ هلیـسو  نیرتهب  اعد  نید  يایلوا  و 

تمظع نتفای  شرتسگ  تساوخرد  تاولص  سپ  هدب .» يرتشیب  شرتسگ  ملاع  رد  ار ، ترضح  نآ  نید  ار ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دوجو 
نیرتـهب تساوـخرد  نـیا  هـک  تـسا  نآ  تـهج  زا  تاولـص  يارب  باوـث  هـمه  نـیا  تـسا . سدـقم  نـید  نـیا  ماـقم  هوکــش و  لـالج و  و 
هیلعنامز ماما  يرای  ترـصن و  ماسقا  زا  یکی  شدوخ  نیا  دشاب . هارمه  مهجرف » لجعو   » اب رگا  ًاصوصخم  تسا . دنوادخ  زا  اهتساوخرد 

ِلیجعَِتب َءاَعُّدلا  اوُِرثکَاَو  : » دندومرف مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  دوخ  دناهدرک . رکذ  هناگادج  نآ  تیمها  ببـس  هب  یلو  تسا  نابز  اب  مالـسلا 
هک دـشابن  روط  نیا  تسا .» نامه  رد  امـش  راک  شیاشگ  هک  ارچ  دـینک  اعد  رایـسب  نم  جرف  لـیجعت  يارب  ( 50 (؛ مُکُجَرَف َِکلذ  َّنِاَـف  ْجَرَْفلا 

ترـصن و رگید  ماسقا   - 6 دـیامن . اعد  هتـسویپ  رگید  تاقوا  زامن و  زا  دـعب  زامن و  رد  دـیاب  هکلب  دـنک ، اعد  دـمآ  شدای  هک  یهاگ  ناسنا 
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هیلعنیـسح شّدـج  رب  زور  هنابـش  هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماما  نوچ  تسا . مالـسلا  مهیلعهمئا  بئاصم  بقانم و  لیاضف و  رکذ  ماما ، يرای 
. تسا ندومن  يرای  یعون  ترضح  نآ  اب  يدردمه  راهظا  دنکیم و  هیرگ  مالسلا 

میشاب مالسلا  هیلعنامز  ماما  راکددم 

هب ندیـسر  يارب  يرگید  ندومن  کمک  ینعی  نوع :  هد  رارق  وا  نارواـی  ناراـی و  زا  ارم  ادـنوادخ  ِِهناوْعَاَو و »...  ِهِراَـصنَا  ْنِم  ینلَعْجا  َّمُهّللا 
هتشاد هجوت  تسا  مزال  اجنیا  رد  هک  یّمهم  هتکن  دنیوگیم . هناعا  نوع و  ار  دشاب  هک  یلکش  ره  هب  تاهج و  زا  یتهج  ره  رد  شاهتساوخ ،
َكاّیاَو ُُدبعَن  َكاِّیا   : » مییوگیم دوش  هدناوخ  تسا  مزال  يزامن  ره  رد  هک  دمح -  هروس  رد  اذل  تسادخ . زا  یلـصا  تناعا  هکنیا  میـشاب 
رایتخا رد  دنوادخ  ار  تناعتسا  رازبا  اذل  تسادخ  زا  تناعتسا  لصا  سپ  مییوجیم .» تناعتسا  وت  زا  طقف  میتسرپیم و  ار  وت  طقف  « » ُنیعَتسَن

تناعتسا زامن  ربص و  هلیسو  هب  ( » 51 (؛» ةاولَّصلاَو ِربَّصلِاب  اُونیعَتْسا  : » دیامرفیم مییوجب ، ددم  اهنآ  زا  هک  هتـساوخ  ام  زا  تسا و  هداد  رارق  ام 
راکددم رای و  نیرتهب  دنوادخ  نیعُمَو ؛ ٌرـصان  ٌریَخ  ُهَّنإ  . » تسا دنوادخ  نیعُم  نیرتهب  تسا و  هزور  ربص  زا  دارم  هک : دناهدومرف  و  دـییوجب .»

ام هک  هتبلا  ( » 52 (؛» ُداهْشَْألا ُموُقَی  َمْوَیَو  اْینُّدلا  ِةاویَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیذَّلاَو  انَلُـسُر  ُرُْـصنََنل  ّانِإ  . » شدوخ ماما  هب  تبـسن  صوصخ  هب  تسا » ناسنا 
هک رگید  تایآ  یـضعب  و  مینکیم .» يرای  نادهاش ، نتـساخ  اپب  زور  ایند و  یناگدنز  رد  ار  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  نامناگداتـسرف و 

دنوادـخ رما  هب  هک  تسا  يدارفا  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  يراـی  کـمک و  دـعب  هجرد  رد  تسا . هدـش  دـیکات  اـهنآ  رد  اـنعم  نیا 
نینمؤم هک  تسا  هدـش  دـیکات  تایاور  رد  نآرق و  تایآ  رد  دـنناسرب . کمک  يرای و  هجرف » هَّللا  لّجع   » ناـمز ماـما  هب  تبـسن  تسیاـبیم 

يراـی يوقت  کـین و  راـک  رد  ار  رگیدـکی  ( » 53 (؛  يَْوقَّتلاَو ِِّربلا  یَلَع  اُونَواَـعَتَو  : » دـیامرفیم دـنوادخ  دـننک . تناـعا  يراـی و  ار  رگیدـکی 
ندرک کمک  سپ  اهنآ . ریغ  ای  دشاب  وا  ناگتـسب  راک  هکنیا  زا  معا  دشاب . هتـشاد  تکراشم  دیاب  يریخ  راک  ره  رد  ناسنا  ینعی  دییامن .»

راثآ و تسا و  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  زین  تایاور  ثیداحا و  تسا . هدـش  هتـساوخ  دـنوادخ  يوس  زا  يراکوکین  تلیـضف و  يوقت و  راک  رد 
َناعَا ْنَم  : » هدـش لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زا  دوشیم . هراـشا  اـهنآ  هب  ـالامجا  هک  تسا  هدـش  رکذ  هطبار  نیا  رد  ناوارف  باوث 

دنک کمک  ار  ینمؤم  هک  یسک  ( 54 (؛ یَمظُْعلا ِِهَتبْرُک  َدنِع  َۀبْرُک  َنیعبَسَو  َنیَتَْنثاَو  اینُّدلا  ِیف  ًةَدِحاو  ًَۀبْرُک  َنیعبَـسَو  ًاثالَث  ُهنَع  هَّللا  َسَّفَن  ًانِمُؤم 
زا معا  کـمک  ترخآ .» رد  يراـتفرگ  ود  داـتفه و  اـیند و  رد  ار  اـهنآ  زا  یکی  دزاـسیم . فرطرب  ار  وا  يراـتفرگ  هس  داـتفه و  دـنوادخ 

ناـشیا راـنک  رد  يدرمریپ  دـندوب ، هداتـسیا  زاـمن  هب  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماـما  تـسا . یندـب  يرکف و  یلاـم ، کـمک 
درمریپ هب  دـندش و  مخ  یبحتـسم  زامن  طسو  رد  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  دوب ، نیمز  رب  شیاصع  دزیخرب ، شیاج  زا  تساوخیم 

ٌَهل َناَک  ّاِلا  ًامٌولْظَم  ًانِمُؤم  ُنیُعی  ٍنِمُؤم  ْنِم  اَمَو  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ( 55 .) دنداد همادا  دوخ  زامن  هب  سپـس  دندومن و  کمک 
دنکیم اطع  وا  هب  یباوث  دنوادخ  دـیامن ، يرای  ار  یمولظم  نمؤم  هک  یـسکره  ( 56 (؛ ِمارَْحلا دِجْسَملا  ِیف  ِِهفاِکتِْعاَو  ٍرهَش  ِمایِـص  ْنِم  َلَضفَا 

هزور لاس  کی  لداعم  نآ  زور  کی  دریگب  هزور  هکم  رد  هک  یـسک  تسا .» لـضفا  مارحلا  دجـسم  رد  فاـکتعا  هزور و  هاـم  کـی  زا  هک 
رتشیب شباوث  نمؤم  تناعا  لاح  نیا  اـب  روطچ !؟ دـنکب  مه  فاـکتعا  دریگب  هزور  لاـسکی  رگا  لاـح  تسا . رگید  ياـهناکم  رد  نتفرگ 
ردارب ناسنا  هک  یمادام  ( 57 (؛ هیخَا ِنْوَع  ِیف  ُنِمؤُملا  َناَک  اَم  ِنِمؤُملا  ِنوَع  ِیف  ُهَّللاَو  : » تسا ترـضح  نآ  زا  رگید  یتیاور  رد  دوب . دـهاوخ 

؛ ُهَبلَق َحَرَقَو  َسیلبِا  ُهجَو  َشَمَخ  ّالِإ  ُهَناَعَا  الَو  ٍنِمُؤم  یِلا  ٌنِمُؤم  َنَسْحَا  اَمَف  : » دـندومرف زین  و  تسوا .» رای  مه  دـنوادخ  دـنک  يراـی  ار  شینید 
دـشارخیم تروص  نمؤم ، ریخ  لمع  نیا  رثا  رد  سیلبا  هک  تسین  نیا  زج  دیامن  يرای  ار  وا  دنک و  یکین  رگید  نمؤم  هب  ینمؤم  ره  ( 58)

. تسا قح  داتفه  رگید  نمؤم  ندرگ  رب  ار  نمؤم  دـیامرفیم : هک  تسا  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  یثیدـح  رد  دوشیم .» حورجم  شبلق  و 
ماما و  دنتـشک . ار  وا  ترـضح  نآ  يراداوه  مرج  هب  هک  تسا  یـسک  دوب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  صاخ  باحـصا  زا  هک  سینخ  نب  یّلَعُم 

یقوقح هَّللا ! لوسر  نبای  تشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يزور  صخـش  نیا  ( 59 .) دندومن نیرفن  وا  لتاق  رب  مالسلا  هیلعقداص 
. دومن رارصا  یلعم  یلو  ینکن . تیاعر  ار  اهنآ  هک  مسرتیم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دییامرفب . نایب  دراد  رگید  نمؤم  رب  نمؤم  کی  هک 
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َکِسفَِنب ُهَنیُعت  ْنَأ  : » تسا نیا  دندرمش  هک  ار  یقح  نیموس  میوگیم . تیارب  ار  ات  تفه  ینکیم  رارـصا  هک  لاح  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هلآو هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  ییامن .» يرای  تیاپ  تسد و  نابز و  لام و  ناج و  اب  ار  تردارب  ( 60 (؛ َِکلجِرَو َكِدَیَو  َِکناَِسلَو  َِکلاَمَو 

ار دوخ  ردپ  هک  ار  يدالوا  دنک  تمحر  دـنوادخ  ِهِِّرب ؛ یَلَع  ُهَدـَلَو  َناَعَا  ًادـِلاَو  هَّللا  َمِحَرَو  ِهِِّرب  یَلَع  ِهیَدـِلاَو  َناَعَا  ًادـَلَو  هَّللا  َمِحَر  : » دـندومرف
خنـس زا  تناعا  نیا  دیامن .» کمک  ناسحا  یکین و  هب  دوخ  دنزرف  رب  هک  يردپ  دنک  تمحر  دنوادخ  و  ناسحا ؛ یکین و  رب  دـیامن  کمک 

: دنیامرفیم زین  و  دیامن . نیهوت  وا  هب  ای  دنک و  كرت  ار  وا  ای  ددرگرب  شیور  هب  دالوا  هک  دنکن  راتفر  يروط  ردپ  ینعی  تسا . يونعم  روما 
َناَعَا ُاقیفَر  هَّللا  َمِحَرَو  «. » دیامن يرای  یکین  رب  ار  شا  هیاسمه  هک  يا  هیاسمه  دنک  تمحر  دـنوادخ  ِهِِّرب ؛ یَلَع  ُهَراَج  َناَعَا  ًاراَج  هَّللا  َمِحَرَو  »

زا مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـنک .» يراـی  شدوخ  یکین  رب  ار  دوخ  تسود  هک  یتسود  نآ  رب  دـنک  تمحر  دـنوادخ  ( 61 (؛ ِهِِّرب یَلَع  ُهَقیفَر 
تاقدـص نیرتهب  زا  ناوتان  صخـش  هب  ندرک  کمک  ( 62 (؛ ۀَقَدَّصلا ِلَضفَأ  ْنِم  ِفیعَّضلا  َُکنْوَع  : » دـننکیم لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

ادـخ يارب  هک  تسا  یبوخ  راک  ره  هکلب  تسین  نیا  صتخم  هقدـص  هک  یلاـح  رد  میهدـب . ریقف  هب  یلوپ  هک  تسا  نیا  اـم  نهذ  رد  تسا .»
. دراد باوث  مه  نمؤم  ریغ  هب  تبسن  نوع  هک  تسا  هدمآ  تیاور  یـضعب  رد  تسا و  رظن  دروم  ناوتان  صخـش  تیاور  نیا  رد  دهد . ماجنا 

یتخرد ریز  رد  یـصخش  دندید  ناهگان  دـنتفریم ، هنیدـم  هب  هکم  زا  فداصم ،»  » مان هب  دوخ  باحـصا  زا  یکی  اب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
کیدزن هک  یتقو  دـشاب . هداتفا  یگنـشت  رثا  رب  ادابم  درم ، نیا  کیدزن  میورب  ایب  دومرف : دوخ  رفـس  مه  هب  مالـسلا  هیلعماما  تسا . هدـیباوخ 
هیلعماما يرآ . تفگ : یتسه ؟ هنـشت  دـندومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلعماما  دـنلب ! ياهوم  اـب  تسا  ینارـصن  يدرم  صخـش ، نآ  دـندید  دـندمآ 

ترضح هب  سپس  داد  بآ  ینارـصن  هب  هدمآ و  نییاپ  بسا  زا  ترـضح  نآ  هارمه  هدب . بآ  وا  هب  وش و  هدایپ  دومرف : فداصم »  » هب مالـسلا 
رد رگا  هلب  ( 63 (؛ هلاَْحلا ِهِذه  ِلثِمب  اُوناَک  اَذِإ  ْمَعَن  : » دومرف مالسلا  هیلعماما  دینکیم ؟ کمک  مه  ینارصن  هب  امـش  تشاد : هضرع  دومن و  ور 
هب رگا  هک  تسا  بآ  یمک  رادقم  تسا و  هنـشت  یناویح  نابایب  رد  رگا  هک  دناهتـشون  هیلمع  ياههلاسر  رد  اهقف  یتح  دنـشاب .» یلاح  نینچ 
هب تبسن  کمک  تناعا و  سپ  دریمن . یگنـشت  زا  ات  هدب  ناویح  هب  ار  بآ  نک و  ممیت  دنیوگیم : تسین  وضو  يارب  بآ  دوش  هداد  ناویح 

مالسلا هیلعنامز  ماما  هب  دسرب  هچ  ات  تسا  نینمؤم  هفیظو  یهلا ، بهاوم  يداع و  یگدنز  روما  رد  مه  ناناملـسم  ریغ  یّتح  هکلب  نینمؤم و 
. تسا داقتعا  نامیا و  مزاول  زا  تابجاو و  نیرتمهم  زا  وا  ندومن  يرای  هک 

نابز هب  يرای  ماسقا 

ياشفا  - 1 دشابیم : هنوگ  دنچ  دوخ  نیا  تسا و  نابز  هلیسو  هب  وا  ندومن  يرای  مالسلا  هیلعماما  هب  کمک  يرای و  ياههویش  نیرتمهم  زا 
فورعم و هب  رما   - 2 دشابن . هّیقت  هک  ییاج  رد  هجرف » هَّللا  لّجع  » ترـضح نآ  تامارک  لیاضف و  تاماقم و  نوؤش و  نایب  تافـص و  مان و 
زا نانآ  نتـشادزاب  رادـشه و  تابجاو و  ماـجنا  هب  نایانـشآ -  ناتـسود و  ناگتـسب و  صوصخ  هب  نارگید -  نتـشاداو  ینعی  رکنم ؛ زا  یهن 

راتفگ ییوگتـسار و  هب  ماـمتها   - 4 ناربخیب . نـالفاغ و  هب  يروآداـی  ناـهاگآان و  ییاـمنهار  توعد و   - 3 مارح . عورـشمان و  ياهراک 
هک هدـمآ  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  زا  یثیدـح  رد  تاهبـش ؛ ّدر  مالـسلا و  هیلعماـما  قوقح  زا  یناـبز  عاـفد   - 5 هتسیاش . نانخـس  هدیدنـسپ و 

نانمشد رب  دوخ  نابز  هلیسو  هب  ار  ام  سکره  ( 64 (؛ َّلجَوَّزَع ِهیدَی  َنَیب  ِهِِفقوَم  َموَی  ِِهتَّجُِحب  هَّللا  ُهَقَْطنَا  اَنِّوُدَع  یَلَع  ِِهناَِسِلب  اَنَناَعَا  ْنَم  : » دـندومرف
لها ّتیمولظم  نایب   - 6 دزاس .» ایوگ  شدوخ  زا  عافد  لیلد و  هب  دریگ  رارق  شهاگشیپ  رد  هک  زور  نآ  رد  ار  وا  نابز  دنوادخ  دهد ، يرای 

اعد و  - 7 دیامن . تیوقت  ار  ّتیناسنا  نید و  نانمـشد  نارگمتـس و  هیلع  هزرابم  عافد و  هزیگنا  هک  نانآ  بئاصم  رکذ  مالـسلا و  مهیلعتیب 
هک تسا  مزال  هادف و  انحاورا  هَّللا  ۀـیقب  ترـضح  یناهج  تموکح  ییاپرب  شیاشگ و  جَرَف و  ندـش  رتدوز  يارب  دـنوادخ  هاگرد  هب  شیاین 

ازـسان و تبیغ و  غورد و  لیبق  زا  دنـسپان  نخـس  يراجنهان و  هنوگره  زا  ار  دوخ  ناـبز  هجرف » هَّللا  لّـجع  » ناـمز ماـما  صـالخااب  ناتـسود 
فینُح نب  نامثع  هب  هک  ياهمان  رد  مالـسلا  هیلعیلع  نایقّتم  يـالوم  راـتفر ، لـمع و  ماـقم  رد  اـّما  و  دـننک . ظـفح  ییوگهدوهیب  رخـسمت و 

ْنِمَو ِهیَرمِِطب  ُهاینُد  ْنِم  یَفَتَکا  ْدَـق  ْمُکَماَمِإ  َّنِإَو  الَأ  ِهِملِع ، ِرُوِنب  ُئیِـضَتْسَیَو  ِِهب  يدَـتقَی  ًاماَمِإ  ٍمُومأَم  ِلُِکل  َّنِإَو  الأ  : » دـناهدومرف نینچ  دنتـشون 
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ُترَخّدا الَو  ًارِبت  ْمُکاینُد  ْنِم  ُتزَنَک  اَم  ِهَّللاَوَف  ٍدادَـسَو  ٍۀَّفِعَو  ٍداَِهتْجاَو  ٍعَرَِوب  ِینُونیعَا  ْنِکلَو  َِکلَذ  یَلَع  َنوُرِدـقَتال  ْمُکَّنِإَو  الَأ  ِهیَـصْرُِقب  ِهِمْعُط 
رون زا  دـهدیم و  رارق  شیوـخ  يوـگلا  ار  وا  هک  تسا  یماـما  ار  يوریپ  ره  دـینادب  ( 65 (؛ ًارمِط ِیبَوث  ِیلاِبل  ُتدَدـْعا  الَو  ًاْرفَو  اَـهِِمئآنَغ  ْنِم 
يارب یکی   ) نان صرق  ود  هب  یکاروخ  زا  هنهک و  هماج  ود  شیوخ  يایند  زا  امش  ماما  تقیقح ، رد  هک  دینادب  دباییم و  ینـشور  وا  شناد 

شـالت و يراـگزیهرپ و  هلیـسو  هب  یلو  دـینک  یگدـنز  هنوـگنیا  دـیناوتیمن  امـش  هتبلا  تـسا . هدوـمن  هدنـسب  بـش ) يارب  يرگید  زور و 
رد هک  تسا  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  ناوریپ  ناتسود و  همه  هب  مالـسلا  هیلعنانمؤمریما  مایپ  نیا  دییامن .» مايرای  يراکتـسرد  ینمادکاپ و 
هب تالماعم و  رد  صوصخ  هب  هانگ ؛ هنوگره  زا  يراد  نتـشیوخ  ینعی  يراگزیهرپ ؛ لّوا : دـناهدومرف : روتـسد  راـهچ  راـتفر  لـمع و  ماـقم 

مامتها ینید و  فیاظو  ماجنا  رد  راکتـشپ  تیّدج و  ینعی  شالت ، مّود : لالح . هار  رد  ندرک  هنیزه  لالح و  قیرط  زا  تورث  ندروآ  تسد 
رد يرادیاپ  راتفر و  يراوتـسا  مراهچ : يّدام . ياهتوهـش  اهسوه و  زا  يرادنتـشیوخ  ینمادـکاپ و  تّفع و  مّوس : يراکوکین . اوقت و  هب 

. يراکتسرد ياه  هویش  ندومیپ 

اهيراوگان زا  يریگولج 

هیعدا و رد  ترـضح ، نآ  يرای  ترـصن و  رد  هک  يروما  زا  یکی  هد ) رارق   ) وا ناعفادم  زا  ارم  ادـنوادخ  ُْهنَع  َنیباّذـلاَو  ْنِم ... ینلَعْجا  َّمُهّللا 
يراوگان هیام  هک  تسا  يروما  زا  يریگولج  عفد و  ینعم  هب  َّبذ  تسا . نّیباذ  نآ  عمج  هک  دـشابیم  باّذـلا »  » ناونع هدـش  دراو  تاراـیز 

فرطرب ندنار و  َّبذ ، یلو  دـنارب  ار  نآ  ناسنا  دـشاب و  هدـش  عقاو  يزیچ  هک  تسا  یتروص  رد  عفد  هک  تسا  نیا  عفد  اب  نآ  قرف  تسا و 
هتـسشنن درف  يور  سگم  زونه  نوچ  دنیوگیم  بابذ  سگم ، هب  اذل  دـشاب . هدـشن  عقاو  زونه  اّما  هدـمآ  کیدزن  هک  تسا  يراوگان  ندرک 

هیلعترـضح نآ  زا  اـهيراوگان  نتخاـس  رود  ندومن و  يریگوـلج  ینعی  مالـسلا ؛ هیلعناـمز  ماـما  زا  َّبذ  ( 66 .) دـنناریم دوـخ  زا  ار  نآ 
یـسک ًالثم  ینید ؛ ردارب  تبیغ  رد  یتح  دزاس . فرطرب  ار  اهيراوگان  شاینامیا  ردارب  زا  هک  تسا  نامیا  مزاول  هلمج  زا  راک  نیا  مالـسلا .
تـسا رایـسب  نآ  باوث  و  ددرگ . نآ  عنام  دیامن و  يریگولج  ینید  ردارب  تبیغ  زا  تسا  مزال  هدنونـش  رب  دنکیم  ار  ینید  ردارب  تبیغ  هک 

ِهیخَا ْنَع  َّبَذ  َناَک  ْنَم  رَذَابَا  اَی  : » دـیامرفیم هیـصوت  يرافغ  رذوبا  بانج  شیافواب  ِرای  هب  هراـب  نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  هک 
هک ادخ  رب  تسا  یقح  دزاس  رود  ار  تبیغ  شاینید ، ردارب  زا  سکره  رذابا ! يا  ( 67 (؛ ِراَّنلا َنِم  ُهَِقتُعی  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  ًاقَح  َناَک  ۀَبیِغلا  َنِمؤُملا 
اب دروخرب  ماگنه  هک  امش  زا  مادکره  دومرف : نینچ  گنج  ماگنه  دوخ  نارای  هب  مالسلا  هیلعنانمؤمریما  دهد .» تاجن  خزود  شتآ  زا  ار  وا 
هب هک  دـیاب  دـیامن ، هدـهاشم  ینیـشنبقع  میب و  شیوخ  مزر ) مه   ) ناردارب زا  یکی  رد  دـنک و  ساسحا  یلدرپ  تأرج و  دوخ  رد  نمـشد 

شدوخ زا  هک  هنوگناـمه  دزاـس ) رود  و   ) دـنارب شیوخ  ردارب  زا  ار  نمـشد  تسا ، هدومرف  اـطع  وا  هب  دـنوادخ  هک  يریلد  يرترب و  ببس 
شتآ زا  دنک  عفد  ار  تبیغ  يداع  نمؤم  زا  هک  یسک  ( 68 .) دادیم رارق  يو  دننام  مه  ار  وا  تساوخیم  ادخ  رگا  هک  اریز  دیامنیم ؛ عافد 

نانخـس ینادان  لهج و  يور  زا  اسب  هک  اریز  روطچ ؟ دنک  عفد  ار  تبیغ  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  زا  یـسک  رگا  لاح  دوب  دهاوخ  نمیا  منهج 
هیلع ترضح  نآ  زا  ار  يراوگان  لطاب و  نانخـس  هک  تسا  نآ  نمؤم  صخـش  هفیظو  هک  دننزیم  ترـضح  نآ  هب  عجار  یلطاب  تسردان و 

: دراد فلتخم  عاونا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  سدقم  دوجو  زا  يراوگان  ندنار  دیامن . رود  مالسلا 

يراوگان ندرک  فرطرب  رد  اعد  شقن 

هفوک رهش  رد  تفگ : هک  هدش  تیاور  يراکم » راّشب   » زا هکنانچ  تسا . ندرک  اعد  یـسک  ره  زا  يراوگان  عنم  يریگولج و  ماسقا  زا  یکی 
هب درکیم ، لوانت  دوب و  دزربط  يامرخ  زا  یقبط  ترـضح  نآ  يور  شیپ  هک  یلاح  رد  مدش  بایفرـش  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  رـضحم  هب 

ياهثداح هار  نیب  دـنادرگ ، وت  يادـف  ارم  دزاس و  تیاراوگ  دـنوادخ  متفگ : نم  نک  لیم  امرخ  نیا  زا  ایب و  کـیدزن  راّـشب ! يا  دومرف : نم 
امرخ نیا  زا  اـیب و  کـیدزن  هک  دـنگوس  نم  ّقح  هب  ار  وت  دومرف : ماـما  تسا . هدروآ  درد  هب  ار  ملد  هدوـمن و  کـیرحت  ار  متریغ  هک  مدـید 
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ار نیرومأم  زا  یکی  مدرک : ضرع  يوگزاب ! ار  دوخ  تیاـکح  دومرف : سپـس  مدروخ . اـمرخ  نآ  زا  متفر و  ولج  دـیوگ : راّـشب  نک ! لواـنت 
چیه یلو  مربیم ! هانپ  وا  لوسر  ادخ و  هب  تفگیم : دنلب  يادص  اب  نز  نآ  دربیم ، نادنز  يوس  هب  ار  وا  دزیم و  ییوناب  رـس  رب  هک  مدـید 

دروخ و نیمز  وا  دـنتفگیم : هک  مدینـش  مدرم  زا  متفگ : دـشیم ؟ راـتفر  نینچ  وا  اـب  ارچ  دومرف : مالـسلا  هیلعماـما  دیـسرن . شداد  هب  سک 
هیلعماما دنتـشاد . وا  اب  يراتفر  نینچ  دندرک و  ریگتـسد  ار  وا  ببـس  نیدب  دنک ! تنعل  ار  وت  رب  ناگدـننک  ملظ  دـنوادخ  همطاف ! يا  تفگ :

! راّشب يا  دومرف : هاگنآ  دش . رتکشا  زا  شاهنیـس  نساحم و  لامتـسد و  هک  درک  هیرگ  ردـقنآ  دیـشک و  تسد  ندروخ  امرخ  زا  مالـسلا 
زکرم هب  ار  نایعیـش  زا  یکی  سپـس  مییاـمن و  تساوـخرد  دـنوادخ  زا  ار  وناـب  نیا  ییاـهر  مـینک و  اـعد  مـیورب و  هلهـس  دجـسم  هـب  زیخرب 
تمدخ رد  دیوگ : راّشب  دوش . ربخ  اب  وناب  نآ  ّتیعضو  زا  ات  دورب  وا  دزن  شاهداتسرف  ات  دنامب  اجنامه  هک  دومن  دیکأت  داتـسرف و  تموکح 

درب الاب  نامسآ  يوس  هب  تسد  مالسلا  هیلعقداص  ماما  هاگنآ  دناوخ ، زامن  تعکر  ود  ام  زا  کی  ره  میتفر و  هلهس  دجسم  هب  ترضح  نآ 
: دومرف تشادرب و  هدجس  زا  رس  سپس  مدینشیم ، ار  وا  ندیشک  سفن  طقف  هک  يروط  هب  داتفا ، هدجس  هب  هاگنآ  ( 69 ... .) دناوخ ییاعد  و 
، دش قحلم  ام  هب  دوب  هدـش  هداتـسرف  تموکح  زکرم  هب  هک  صخـش  نآ  هار  نیب  میتفر ، نوریب  هلهـس  دجـسم  زا  دـش ! دازآ  مناخ  هک  زیخرب 

دازآ ار  وا  ببـس ) هچ  هب  و   ) هنوگچ دومرف : مالـسلا  هیلعماما  دـش . دازآ  مناـخ  نآ  تشاد : هضرع  ربخ ؟ هچ  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلعماـما 
وت هک  ( ؟ یتفگ هچ  دیسرپ : وا  زا  دناوخارف و  ار  مناخ  نآ  دمآ و  ینابرد  ناهگان  هک  مدوب  هداتـسیا  اجنآ  نم  یلو  منادیمن  تفگ : دندرک ؟
نیا هک  دنک ! تنعل  ار  وت  رب  ناگدننک  ملظ  دنوادخ  مالـسلا ! اهیلعهمطاف  يا  متفگ : مداتفا و  نیمز  هب  داد : خساپ  مناخ  دندرک ) ریگتـسد  ار 

ار لوـپ  مناـخ  نک ! لـالح  ار  ریما  ریگب و  ار  غـلبم  نیا  تفگ : درک و  میدـقت  وناـب  نآ  هب  مهرد  تسیود  ناـبرد  دـش . راـتفر  نـم  اـب  هنوـگ 
هب مه  مناخ  ورب ! تلزنم  هب  یتسه ) دازآ  : ) تفگ مناخ  هب  دـمآ و  نوریب  سپـس  داد . شرازگ  تفر و  دوخ  سیئر  دزن  هب  نابرد  تفریذـپن ،
ادخ هب  هک  یلاح  رد  يرآ ، تفگ : درم  دریذپب !؟ ار  مهرد  تسیود  دشن  رضاح  دومرف : مالسلا  هیلعقداص  ماما  دش . هناور  دوخ  لزنم  يوس 
نم هب  دوب و  نآ  رد  رانید  دـصتفه  هک  دروآ  نوریب  دوخ  بیج  زا  ياهسیک  مالـسلا  هیلعماما  دـیوگ : راّشب  تشاد ! زاین  غلبم  نآ  هب  دـنگوس 

ِرد هب  یگمه  دـیوگ : يوار  نک ! تخادرپ  وا  هب  ار  راـنید  دـصتفه  نیا  ناـسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  ربـب و  وا  لزنم  هب  ار  هسیک  نیا  وت  دومرف :
!؟ داتسرف مالس  نم  هب  دمحم  نب  رفعج  ترـضح  ادخ ! هب  ار  امـش  دیـسرپ : مناخ  میدومن . غالبا  وا  هب  ار  ماما  مالـس  میتفر و  مناخ  نآ  لزنم 

دیـشک و يدایرف  داتـسرف ! مالـس  وت  هب  مالـسلا  امهیلعدّمحم  نب  رفعج  ترـضح  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  داب ، وت  رب  دـنوادخ  دورد  متفگ : نم 
هیلعماما ماـیپ  هبترم  هس  اـت  نک . رارکت  ار  مالـسلا  هیلعماـما  نخـس  هراـبود  تفگ : دـمآ و  شوه  هب  اـت  میدرک  ربص  داـتفا . نیمز  رب  شوهیب 
هیلعماما هیدـه  داـب ! تاهدژم  ریگب و  هداتـسرف  تیارب  ترـضح  نآ  هک  ار  غلبم  نیا  میتفگ : وا  هب  هاـگنآ  میدرک ، رارکت  وا  يارب  ار  مالـسلا 

زا رتگرزب  ار  يدحا  چیه  هک  دیامن  تلأسم  دنوادخ  زا  ار  دوخ  زینک  نیا  تاجن  هک  دیهاوخب  ترـضح  نآ  زا  تفگ : تفرگ و  ار  مالـسلا 
مالـسلا هیلعماما  رـضحم  هب  دیوگ : راّشب  مروآ . يور  دـنوادخ  هاگرد  هب  وا  هلیـسو  هب  ات  مسانـشیمن  شناکاین  ناردـپ و  زا  ترـضح و  نآ 

متسنادیم شاک  يا  متفگ : نم  سپ  درک . اعد  نز  نآ  يارب  تسیرگ و  مالـسلا  هیلعماما  میتخادرپ ، مناخ  نآ  تیاکح  نایب  هب  میتشگزاب و 
هک دنوادخ  ّیلو  هاگره  راّشب ! يا  دومرف : مالسلا  هیلعقداص  ماما  دید ؟ مهاوخ  تقو  هچ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  شیاشگ  جرف و 

( سابعلا ینب   ) نالف ینب  هب  ماگنه  نآ  دبای ، تافو  ناگدنب  نیرتدب  نایم  اهنیمزرـس  نیرتتخـس  رد  تسا  نم  نادـنزرف  زا  تشپ  نیمراهچ 
(70 .) دش دهاوخ  راوشد  یپایپ  اهراک  ینک  هدهاشم  ار  یعضو  نینچ  یتقو  دسریم . ارف  رات  هریت و  هایس  تبیصم 

مالسلا هیلعمظاک  ماما  مایپ 

وا هب  مالـسلا  هیلعماما  دـش ، بایفرـش  بانج  نآ  رـضحم  هب  يزور  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ردـقنارگ  باحـصا  زا  ملاس  نب  صفح  داـّلو  وبا 
روصنم ینعی  رگمتـس -  يرادمامز  نارود  رد  امـش  هک  دیزاس  هشیپ  ار  دنوادخ  ياوقت  وگب : نانآ  هب  ناسرب و  تنارای  هب  ارم  مایپ  دندومرف :

هیحان زا  ناتدوخ  ام و  رب  ار  هچنآ  دییامن و  تبظاوم  يرادهگن و  ار  دوخ  نید  ناج و  دینک و  ظفح  ار  ناتیاهنابز  سپ  دیتسه ، یقیناود - 
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هک دنچره  دنادرگیم ، زاب  ار  يراتفرگ  الب و  دنوادخ  زا  تساوخرد  اعد و  هک  اریز  دیزاس ؛ فرطرب  عفد و  اعد  طسوت  دـیتسه  كانمیب  وا 
یّلک هب  ار  الب  ددرگ  تساوخرد  وا  زا  دوش و  هدناوخ  دنوادخ  هاگره  و  دشاب . هداتفین  قافتا  زونه  اّما  هدیـسر  اضق  هلحرم  هب  هدش و  ریدـقت 

منارای هب  ار  مالـسلا  هیلعماما  ماغیپ  هک  یماگنه  دیوگ : دّالووبا  دیامن . عفد  ار  وا  ّرـش  دنوادخ  هک  دینک  يراز  اعد  رد  سپ  دـنادرگیم ، زاب 
تکرح هّکم  يوس  هب  یقیناود  روصنم  لاس  نامه  دندومن . اعد  رگمتس  نآ  ّرش  عفد  يارب  دنتسب و  راک  هب  ار  ترضح  نآ  روتـسد  مدناسر ،

: دیوگ دّالووبا  دیـشخب . یتحار  وا  ّرـش  زا  ار  ام  دنوادخ  دیـسر و  تکاله  هب  هک  دوب  هتـسبن  مارحا  زونه  دش  دراو  نومیم  رئب  هب  یتقو  درک ،
هجیتن رثا و  دّالووبا ! يا  دومرف : نم  هب  مدش . بایفرـش  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  رـضحم  هب  سپـس  مدـش . فرـشم  هّکم  هب  لاس  نامه  زین  نم 

نآ يدوز  هب  دروآ  يور  اـعد  هب  وا  دـیآ و  دورف  ینمؤـم  هدـنب  رب  هک  يراـتفرگ  ره  دـیدید ؟ هنوـگچ  اـعد  هب  تبـسن  ارم  دـیکأت  روتـسد و 
دهاوخ ینالوط  يراتفرگ  نآ  دـیامن ، يراددوخ  اعد  زا  وا  دزیر و  ورف  ینمؤم  هدـنب  رب  يراتفرگ  الب و  هاگره  دوشیم و  فرطرب  يراتفرگ 

ِهِفلَخ نِمَو  ِهیدَی  ِنَیب  ْنِم  ُهظَفْحاَو  : » میناوخیم هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماما  ياعد  رد  تسا . ّرثؤم  مالـسلا  هیلعماما  يارب  اعد  سپ  ( 71 .) دش
دنوادـخ دـنچره  نک .» ظفح  پچ  تمـس  تسار و  تمـس  زا  رـس و  تشپ  يور و  شیپ  زا  ار  وا  ادـنوادخ ! ( 72 (؛ ِِهلامِـش ْنَعَو  ِِهنیمَی  ْنَعَو 

وا نوچ  دسرن ، ترـضح  نآ  هب  يراوگان  هک  تسین  هنوگ  نیایلو  درادب  هدنز  شروهظ  ماگنه  ات  ار  مالـسلا  هیلعماما  هک  تسا  هداد  هدعو 
نایعیـش و يارب  هک  يراـتفرگ  يراوگاـن و  هنوگره  زین  دریگیم و  رارق  اـهيراوگان  اـهيرامیب و  ضرعم  رد  هک  تسا  ربماـیپ  دـننامه  مه 
ام سپ  دوش . عفد  ترضح  نآ  زا  الب  نایعیش  ياعد  هلیسو  هب  اسب  هچ  دزاسیم و  تحاران  هدرزآ و  ار  ترضح  نآ  دیآیم ، شیپ  ناتـسود 

. میشاب ترضح  نآ  نّیباذ  ءزج  ترضح  نآ  يارب  ندومن  اعد  هلیسوب  ات  مینک  یعس  دیاب  زین 

دزاسیم رود  ار  اهالب  هقدص ،

رثا هتبلا  دـیامن . عفد  ناشیا  زا  ار  اهالب  دـنوادخ  ات  تسا  ناشیا  فرط  زا  نداد  هقدـص  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  زا  ّبذ  دراوم  زا  رگید  یکی 
میهد رارق  هقدص  رد  کیرش  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هک  دشابن  يروط  دسریم و  مه  صخش  دوخ  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  يارب  هقدص 

داد رارق  یصاخ  شزرا  مارتحا و  ترضح  يارب  دیاب  هکلب  مهدیم  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوخ و  یتمالـس  يارب  ار  هقدص  نیا  مییوگب : ًالثم 
سدقيدرجورب یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  هعیـش  ردقنارگ  عجرم  میعز و  رـضحم  رد  يزور  تشاد . مّدقم  نداد  هقدص  رد  ار  بانج  نآ  و 

يدرجورب یمظعلا  هَّللا  تیآ  يروف  تاولص ! يدرجورب  هَّللا  تیآ  ترضح  مالسلا و  هیلعنامز  ماما  اقآ  یتمالس  يارب  تفگ : یصخش  هرس 
هب لّوا  سپ  يربیم !؟ مان  مالسلا  هیلعنامز  ماما  رانک  رد  ارم  هک  متسه  یک  نم  دندومرف : دنلب  يادص  اب  دندومن و  ضارتعا  صخش  نآ  هب 

(73 .) دهدب هقدص  ترضح  نآ  زا  تباین  هب  زین  مالسلا و  هیلعنامز  ماما  مان 

راوگان راتفر  زا  زیهرپ 

. دشاب هتشادن  يراوگان  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  تبسن  ام  راتفر  لمع و  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  زا  ّبذ  ياههار  زا  رگید  یکی 
يارب ( 74) سدـقم دهـشم  راوگرزب  ياملع  زا  یکی  دـندرکیم . ترایز  مهاب  درم  نز و  هرهطم  ياهحیرـض  رد  بـالقنا  زا  لـبق  ناـمز  رد 

فرشم دهشم  هب  دنتشاد  ییانشآ  ناشیا  اب  هک  نارهت  راّجت  زا  یکی  دندوب ، يرتسب  ناتسرامیب  رد  هک  ینامز  دندمآ . نارهت  هب  مشچ  هجلاعم 
. دنوشیم لئان  ترضح  نآ  ترایز  هب  مدرم  دناهتـسشن و  رّهطم  حیرـض  رب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هک  دنیبیم  باوخ  رد  ملاع  نیا  دوشیم .
هب درم  نآ  دندش . تحاران  یلیخ  ترـضح  دومن ! باترپ  يور  شیپ  زا  يائـش  دوب  هدش  فرـشم  اقآ  ترایز  هب  هک  رجات  صخـش  ناهگان 

فرط هب  صخش  نآ  مّوس  راب  دندش . تحاران  ترضح  زاب  درک ، باترپ  ترضح  بناج  هب  رگید  يائش  تفر و  رّهطم  حیرض  رگید  فرط 
اب دش ، رادیب  باوخ  زا  هدز  تشحو  ملاع  نآ  دنداتفا ! تشپ  هب  ترضح  دومن ، باترپ  مالـسلا  هیلعماما  يوس  هب  يائـش  تفر و  رـس  تشپ 

. تسا هدوب  هزور  هد  وا  رفـس  هک  اریز  دـندنام ؛ نارهت  رد  رجات  صخـش  نآ  تاقالم  روظنم  هب  دوب  هتفای  نایاپ  ناـشیا  مشچ  هجلاـعم  هکنیا 
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وت تفگ : ملاع  مدوب . هتفر  ترایز  هب  ماهدرکن  يراک  نم  تفگ : يدرک ؟ هچ  رفس  نیا  رد  دومرف : وا  هب  تشگرب  رفس  زا  صخـش  نآ  یتقو 
هب یتقو  تفگ : دش و  رارقا  هب  روبجم  يراسمرـش  هیرگ و  اب  صخـش  نآ  مدـید . باوخ  رد  مدوخ  نم  يدـناسر  تیذا  رازآ و  ترـضح  هب 
وا تسد  يور  ار  متـسد  مه  نم  تسا  هتـشاذگ  حیرـض  يور  ار  شتـسد  یمناـخ  مدـید  مدیـسر  حیرـض  کـیدزن  هک  یماـگنه  متفر  مرح 

رگید فرط  هب  موس  راب  يارب  متشاذگ . وا  تسد  يور  ار  متسد  متفر و  وا  لابند  مه  نم  تفر  حیرض  رگید  فرط  هب  نز  نآ  دعب  متشاذگ .
مه اب  نارهت ! لها  تفگ : دـییاجک ؟ لـها  مدیـسرپ : وا  زا  و  متـشاذگ . وا  تسد  يور  ار  متـسد  متفر و  وا  لاـبند  هب  مه  نم  تفر و  حـیرض 
هک مینک  راتفر  يروط  دیاب  اذـل  دوشیم . مالـسلا  هیلعماما  تیذا  ندـناجنر و  بجوم  ندرک  هانگ  ( 75 !) میدـمآ نارهت  هب  میدرک و  تقافر 

فرطرب رود و  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  زا  ار  اهيراوگان  دوخ  راتفر  رد  رظن  دـیدجت  اب  دـیاب  هکلب  دـشابن  مالـسلا  هیلعماما  يراوگان  بجوم 
روتـسد ام  هب  هک  میـشاب  ياهنوگ  هب  يرادازع  هب  تبـسن  یتح  مینک . لمع  تساوخ  ناـملد  هچ  ره  هکنیا  هن  میـشاب  عباـت  دـیاب  اـم  میزاـس .

عفد ِِهئاّبِحَا ؛ ْنَع  َنوُّباّذلا  : » تسا هدمآ  انعم  نیا  مالـسلا  هیلعساّبعلا  لضفلاابا  ترـضح  همان  ترایز  رد  تیلهاج . هرود  هنوگ  هب  هن  دناهداد .
«. دنوادخ ناتسود  زا  نانمشد ، هدننک 

مالسلا هیلعنامز  ماما  ياهزاین  ندروآرب  رد  باتش 

ندومن هدروآرب  ینعی  جـئاوح  ءاـضق  شیاـهزاین  ندروآرب  رد  ترـضح  نآ  يوـس  هب  ناگدنباتـش  ِهِِجئاوَـح و  ِءاَـضَق  یف  ِهَیلِإ  َنیعراـسُملاو 
رارق دزاس  هدروآرب  ار  شنمؤم  ردارب  ياهزاین  هک  یـصخش  يارب  ناوارف  ياهشاداپ  اهباوث و  دـنوادخ  اهوزرآ . اـهزاین و  اـه و  هتـساوخ 

هدروآ ثیدح  باب 14  نیا  رد  هک  نمؤملا » جئاوح  ءاضق  باب   » مان هب  دراد  یباب  یفاک  فیرش  باتک  رد  هللا  همحرینیلک  خیش  تسا . هداد 
رد زین  يرگید  ثیداحا  هتبلا  تسا . هدومرف  رکذ  ثیدـح  هدزای  باب  نیا  رد  هک  نمؤملا » ۀـجاح  یف  یعـسلا  باب   » مان هب  دراد  یباب  تسا و 

، جح رد  ندرک . باتـش  ینعی  یعـس  میناوخیم . اعد  نیا  رد  هک  تسا  یناونع  نیمه  یعـس  ناونع  تسا . هدمآ  هراب  نیا  رد  رگید  ياهباب 
(76 (؛  یَعْسَی ٌلُجَر  ِۀَنیِدَْملا  یَصقَا  ْنِم  َءآَجَو  : » هدمآ نآرق  رد  و  تسا . ندرک  تکرح  تعرـس  اب  ینعم  هب  هک  تسا  هورم  افـص و  نیب  یعس 
زا ات  درکیم  تکرح  باتـش  اب  دـندوب  رطخ  ضرعم  رد  ناربماـیپ  هک  یتقو  درم  نیا  ینعی  دـمآ .» ناباتـش  يدرم  رهـش  هطقن  نیرترود  زا  «و 

(77 (؛» َكُوُلتْقَِیل َِکب  َنوُرِمَتأَی  َمْوَقلا  َّنِإ  یَسُوم  اَی  َلاَق  یَعـسَی  ِۀَنیِدَْملا  یَْـصقَا  ْنِم  ٌلُجَر  َءآَجَو  : » دیامرفیم رگید  هیآ  رد  دیامن . عافد  اهنیا 
تجاح رد  دناهتسشن .» تروشم  هب  وت  نتشک  يارب  تیعمج  نیا  انامه  یـسوم ! يا  تفگ : دمآ و  ناباتـش  رهـش  هطقن  نیرترود  زا  يدرم  «و 

باوث و دوشن  هدروآرب  وا  تجاح  دنچره  دنک  شالت  یعس و  نمؤم  تجاح  ندروآرب  رد  یـسک  رگا  تسا و  طرـش  شالت  یعـس و  نمؤم 
: دیوگیم یناولُح  هقدص   - 1 مینکیم : هدنسب  تیاور  دنچ  هب  هک  تسا  رایـسب  ثیداحا  هنیمز  نیا  رد  و  تفرگ . دهاوخ  قلعت  وا  هب  شاداپ 

مفاوط یتقو  نیـشنب ، يرانک  متفگ : وا  هب  مهاوخیم . ضرق  رانید  ود  تفگ : دیـسر و  نم  هب  ینید  ناردارب  زا  یکی  مدوب ، فاوط  لاـح  رد 
فاوط ماگنه  مالـسلا  هیلعماما  دندش . فاوط  دراو  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  مدوب ، متفه  ای  مشـش  طوش  رد  یتقو  مهدیم ، وت  هب  دـش  مامت 

نآ مدـشن . جراخ  فاوط  مامتا  زا  دـعب  مداد و  همادا  ار  فاوط  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  مارتحا  هب  نم  دنتـشاذگ . نم  هناـش  رب  ار  ناشتـسد 
ضرع نم  دـنکیم . هراشا  وت  هب  صخـش  نیا  ایوگ  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلعماما  دومن . هراـشا  نم  هب  تخانـشیمن  ار  ماـما  نوچ  صخش 

مامت نم  فاوط  نونکا  مه  دوش و  مامت  نم  فاوط  ات  دنیـشنب  يراـنک  متفگ  وا  هب  نم  دـهاوخیم و  ضرق  نم  زا  يرادـقم  وا  يرآ  مدرک :
نآ فرط  هب  مه  نم  نک . هدروآرب  ار  شاهتـساوخ  ورب  تعرـس  هب  دندومرف : ترـضح  مدـشن . جراخ  فاوط  زا  امـش  مارتحا  هب  نم  هدـش و 

صاخشا اب  ترضح  نآ  مدش . بایفرـش  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تمدخ  زور  هس  ود  زا  دعب  مدومن . هدروآرب  ار  وا  تجاح  متفر و  صخش 
یّتَح ۀَجاَح  ِیف  ِیل  ٍَخا  َعَم  یَعـسَا  ِْنَئل  : » دندومرف دومن و  عطق  اهنآ  اب  ار  دوخ  نخـس  داتفا  نم  هب  ناشمـشچ  ات  هک  دـندرکیم  وگ  تفگ و 

هتـساوخ تجاـح و  رد  نم  رگا  ( 78 (؛ ۀَـمَجُلم ۀَجِرـسُم  هَّللا  ِلـیبَس  ِیف  ٍسَرَف  ِفلَا  یَلَع  َلِـمحَاَو  ۀَمِـسَن  َفلَا  َقـِتُعا  ْنَا  ْنِم  َّیِلا  ُّبَحَا  یَـضُقت 
نیز و بسا  رازه  منک و  دازآ  ادـخ  هار  رد  هدـنب  رازه  هک  تسا  نآ  زا  رتشوخ  نم  يارب  دوش  هدروآرب  وا  تجاـح  اـت  منک  مادـقا  ینمؤـم 
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َكاَردَأ اَمَو  َۀَبَقَعلا *  َمَحَْتقا  اَلَف  : » دیامرفیم دنوادخ  تسا . مهم  رایسب  مالسا  رد  هدنب  ندومن  دازآ  میامن .» قافنا  دربن ) هدامآ  و   ) هدش ماجل 
؟ تسیچ هندرگ  نآ  هک  یناد  هچ  وـت  تشذـگن و  مهم  هندرگ  نآ  زا  وا  یلو  ( » 79 (؛» ٍۀَبَغـسَم ِيذ  ٍموَی  یف  ٌماَعطِإ  َْوأ  ۀَبَقَر *  ُّکَف  ُۀَبَقَْعلا *  اَم 

هیلعقداـص ماـما  دراد ؟ یباوث  هچ  دـنک  دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  هدرب  رازه  رگا  لاـح  یگنـسرگ .» زور  رد  نداد  اذـغ  اـی  ياهدرب  ندرک  دازآ 
: دندومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما   - 2 هدنب . رازه  ندومن  دازآ  زا  تسا  رتدـنیاشوخ  نم  يارب  نمؤم  تجاح  ندروآرب  دـیامرفیم : مالـسلا 

ِیف ِنیَرْهَـش  ُفاَِکتْعاَو  ةَرمُعَو  ۀَّجِح  َُهل  َّلَجَوَّزَع  هَّللا  َبَتَک  اَهَءاَضَق  ِهیَدَی  یَلَع  هَّللا  يَرْجأَف  اهِیف  َدَـهَتجاَف  ِِملـسُملا  ِهیخَا  ۀَـجاَح  یف  یَعَـس  ْنَم  »
رد هـک  نآ  ره  ( 80 (؛ ةَرمُعَو ۀَّجِح  َُهل  َّلَـجَوَّزَع  هَّللا  َبَتَک  ِهیدَـی  یَلَع  اَـهَئاَضَق  هَّللا  يِرجَی  َملَو  اَـهِیف  َدَـهَتْجا  ْنِاَو  امُهَمایـصَو  ِمارَحلا  ِدِجْـسَملا 

هرمع و کی  جح و  کی  دنوادخ  دزاس  هدروآرب  وا  تسد  هب  ار  نآ  دنوادخ  ات  دنک  شالت  شناملسم  ردارب  هتساوخ  ندش  هدروآرب  تهج 
یلو دومن  شالت  شنمؤم  ردارب  تجاح  ندومن  هدروآرب  يارب  رگا  دـسیونب و  شیارب  ار  اهنآ  هزور  اب  مارحلا  دجـسم  رد  هام  ود  فاـکتعا 
يارب یـسک  رگا  ًالثم  دـهدیم .» هرمع  کی  جـح و  کـی  باوث  وا  هب  دـنوادخ  هدرکن ، هدروآرب  ار  نمؤم  نآ  تجاـح  وا  هلیـسوب  دـنوادخ 

صخش نیا  يوشب ! یسک  نماض  یناوتیمن  رگید  ياهدش  رفن  دنچ  نماض  نوچ  امش  دنتفگ : اّما  تفر  هنـسحلا  ضرق  قودنـص  هب  تنامض 
ردقچ ندرک  جح  دـهدیم . هرمع  کی  جـح و  کی  باوث  وا  هب  دـنوادخ  یلو  دـنک  هدروآرب  ار  شردارب  تجاح  ات  هدـشن  قفوم  دـنچ  ره 

وبا  - 3 دوشن . هدروآرب  وا  تجاح  دـنچ  ره  دـهدیم  ناسنا  هب  یباوث  نینچ  کـچوک  لـمع  کـی  لـباقم  رد  دـنوادخ  یلو  دراد ؟ تمحز 
ۀَیاَغلا َغََلب  اذِإ  َناَک  َلیئارْسا  یَنب  َِدباَع  َّنَا  اَنیِّوُر  ُتُلق : ُهَثِّدَحُاَف  َکَثیدَح  َّیَلَع  ْرِّرَک  َلاَق : ینَیَِقل  اذِإ  ۀَفینَح  یبَا  ِنب  ُداّمَح  َناَک  : » دیوگیم هرامع 

ار مثیدح  هک  تساوخیم  نم  زا  دیدیم  ارم  هاگره  هفینح  یبا  نب  داّمح  ( 81 (؛ ْمُهُِحلُصی امب  ًاِیناع  َساَّنلا  ِِجئاوَح  یف  ًائاّشَم  َراَص  ةَداَبِعلا  یف 
نیا لیئارـسا  ینب  نادباع  يارب  تدابع  هجرد  نیرتالاب  هک  هدـش  تیاور  ام  يارب  هک : مدـناوخیم  ار  ثیدـح  نآ  نم  منک و  رارکت  وا  يارب 

رد  - 4 دـنتخادنایم .» تمحز  هب  ار  دوخ  مدرم )  ) نانآ ياـهراک  هب  نداد  ناـماس  هار  رد  دـندرکیم و  کـمک  مدرم  ياـهراک  رد  هک  دوب 
ُمُه ِساَّنلا  ِجـِئاوَح  ِیف  َنْوَعـسَی  ِضَرـألا  ِیف  ًاداـبِع  ِهَّلل  َّنِا  ُلوـُقَی : مالـسلا  هیلعِنَسَحلا  یبَا  نَع  داـّلَخ  ِنب  ِرّمَعُم  : » تـسا هدـمآ  رگید  ثیدـح 
رد دنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ( 82 (؛ ۀَـماَیِقلا َموَی  ُهَْبلَق  هَّللا  َحَّرَف  ًاروُرُـس  ٍنِمُؤم  یَلَع  َلَخْدَا  نَمَو  ۀَـماَیِقلا  َموَی  َنُونِمالا 
ره دوب و  دنهاوخ  نمیا  تمایق  زور  رد  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دنیامنیم ، شـشوک  مدرم  تجاح  ندروآرب  رد  هک  دراد  یناگدنب  نیمز 

نینچ نمؤم  کی  تجاح  ءاضق  رد  ندومن  شالت  هک  لاح  دومن .» دـهاوخ  داش  ار  شبلق  تمایق  زور  دـنوادخ  دـیامن  داـش  ار  ینمؤم  سک 
؟ تشاد دهاوخ  یباوث  هچ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  اقآ  نینمؤملا  سیئر  تجاح  ندروآرب  دراد ، یباوث 

« هجرف هَّللا  لّجع  » رصع ماما  ياههتساوخ 

نایب ترـضح  نآ  هب  صوصخم  ياهاعد  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ياهتجاح  زا  يرادـقم  تسیچ ؟ هجرف » هَّللا  لّجع  » نامز ماما  تجاـح 
ار ناشیاهتجاح  اهناسنا  دراد  تسود  دنوادخ  هک  ارچ  تسوا . ياههتـساوخ  نایب  دراد  یـسک  ره  هک  ییاهاعد  هک  نوچ  تسا . هدیدرگ 

هفولع یتح  هاوخب ، نم  زا  يراد  يزاـین  ره  هک  دومن  باـطخ  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  هب  دـنوادخ  دـنرادب . هضرع  ناـشراگدرورپ  هب 
تمسق کی  تسیچ . مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تجاح  هک  دیمهف  ناوتیم  اهاعد  زا  اذل  ( 83 .) هاوخب نم  زا  ار  دوخ  ياذغ  کمن  دنفـسوگ و 

تبیغ ای  روهظ  نامز  هب  زین  يرادـقم  تسا و  تبیغ  نامز  هب  طوبرم  جـئاوح  زا  رگید  یتمـسق  تسا ، روهظ  نامز  هب  صوصخم  جـئاوح ، زا 
ِنلا ۀَیّ َقدِصَو  ۀَیِصعَملا  َدُْعبَو  ۀَعاَّطلا  َقیفَوت  اَنقُزْرا  َّمُهَّللا  : » هک تسا  ترـضح  ياعد  هلمج  زا  تسا . هدش  هتـساوخ  هشیمه  درادن و  صاصتخا 
تسا یفاک  اهاعد  نیا  ندناوخ  طقف  ایآ  تسا . مالسلا  هیلعنامز  ماما  جئاوح  اهنیا  ( 84 ... «.) ۀَماَِقتسالاَو يَدُهلِاب  اَنمِرکَاَو  ۀَمْرُحلا  َناَفْرِع  و 

یهلا و ياهروتسد  زا  يرادربنامرف  تعاط و  قیفوت  ام  يارب  مالسلا  هیلعرصع  ماما  دومن !؟ شالت  یعـس و  اه  هتـساوخ  نآ  ققحت  رد  دیاب  ای 
مینک یعـس  دـهاوخیم ، ار  يراکتـسرد و ...  ییوگتـسار و  تیادـه و  ریـسم  رد  يرادـیاپ  هناـقداص و  تـّین  یناـمرفان و  هاـنگ و  زا  يرود 

نآ ییاهن  ققحت  هتبلا  ِروُرُّسلا ... ِرُوبُقلا  ِلهَا  یلَع  ْلِخدَأ  َّمُهّللا  : » ناضمر كرابم  هام  ياعد  ای  تسوا . يوزرآ  هتساوخ و  هک  میشاب  هنوگنآ 
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رد ناناملـسم  ندرک  يرای  دومن ؟ ییانتعایب  دـیاب  ناناملـسم  يراتفرگ  هب  تبـسن  میتسه  تبیغ  نامز  رد  هک  لاح  اما  تسا  روهظ  نامز  رد 
نآ همیرک  تلود  رما  رد  شـالت  یعـس و  رتمـهم  هـمه  زا  تـسا . هـجرف » هَّللا  لّـجع   » ناـمز ماـما  تجاـح  ءاـضق  هـب  نـتفرگ  تعرـس  عـقاو 

ۀمیرَک َۀلوَد  ِیف  َکَیِلا  ُبَغَرن  اَّنِا  َّمُهَّللا  : » دنکیم نایب  هنوگنیا  ار  شیاههتساوخ  ترـضح  حاتتفا  ياعد  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلعترـضح 
؛ ةَرِخالاَو اَینُّدلا  ۀَمارَک  اَِهب  اَُنقُزَرتَو  َِکلیبَس  یِلا  ةَداَقلاَو  َِکتَعاَط  یِلا  ةاَعُّدلا  َنِم  اَهِیف  اَُنلَعَجتَو  ُهَلهَاَو  ِنلا  َقاَفّ اَِهب  ُّلِذـُتَو  ُهَلهَاَو  َمالـسإلا  اَِهب  ُّزُِعت 
یناسر و يدنلبرـس  تّزع و  هب  ار  مالـسا  لها  مالـسا و  نآ  هلیـسو  هب  هک  میتسه  ياهمیرک  تلود  قاتـشم  ام  تقیقح ، رد  ادـنوادخ ! ( 85)

تتیاده ریـسم  هب  ناربهار  تیربنامرف و  يوس  هب  نارگتوعد  هلمج  زا  ار  ام  یمارگ  تلود  نآ  رد  يزاس و  نوبز  راوخ و  ار  ناقفانم  قافن و 
هیلعترـضح نآ  تجاـح  ندروآرب  يارب  راـک  نیرتمهم  اذـل  ییاـمرف .» يزور  اـم  هب  ار  ترخآ  اـیند و  تمارک  هلیـسو  نیدـب  یهد و  رارق 

ماجنا تامرحم و  كرت  اوقت و  دنک  مهارف  ار  روهظ  تامدـقم  دـناوتیم  هک  یلمع  تسا . رورـس  نآ  روهظ  تامدـقم  ندرک  مهارف  مالـسلا 
هیلعنامز ماما  جئاوح  زا  یکی  هک  تسا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  يارب  ندرک  هیرگ  اروشاع و  ترایز  ندناوخ  زین  تابحتـسم و  تابجاو و 

یهاوخنوخ هب  هک  میـشاب  یناسک  ءزج  هک  میهاوخیم  اروشاع  ترایز  رد  ام  مالـسلا و  هیلعنیـسح  شبیرغ  ّدـج  يارب  یهاوخنوخ  مالـسلا 
تعرـس رامـش  رد  ار  ام  دـنوادخ  میراودـیما  مُکنِم .» ٍقَحلِاب  ٍِقِطاَن  ٍرِهاَـظ  يًدُـه  ٍماَِـما  َعَم  مُکِراـَث  َبَلَط  ِینَقُزرَی  ْنَأ  . » میزیخرب ادهـشلا  دـّیس 

يدایز مامتها  هک  دندوب  يدارفا  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  روضح  رـصع  رد  دهدب . رارق  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  جئاوح  ءاضق  رد  ناگدنریگ 
. دنزاس هدروآرب  ار  مالسلا  هیلعماما  جئاوح  هک  دنتشاد 

ير یلاها  زا  يدرم 

دنمتسم ریقف و  متخادرپیم  ار  نآ  رگا  هک  مدوب  راکهدب  تاّیلام  ناونع  هب  ینیگنـس  غلبم  هک  هدرک  لقن  نینچ  ير  رهـش  یلاها  زا  یـصخش 
مورب جح  رفس  هب  هک  متفرگ  میمصت  هرخالاب  دسر . نم  هب  یبیسآ  ای  موش  ینادنز  ادابم  هک  مدوب  كانمیب  تموکح  هاگتـسد  زا  و  مدشیم ،

بایفرش ترضح  نآ  رضحم  هب  هک  یماگنه  منک . ییوجهراچ  مالسلا  امهیلعرفعج  نبیـسوم  ترـضح  منامز  ماما  زا  مربب و  هانپ  ادخ  هب  و 
ًاّلِظ ِهِشرَع  َتَحت  ِهَّلل  َّنِا  مَلِعا  ِمیحَّرلا  ِنمحَّرلا  هَّللا  ِمِسب  : » دنتـشون نینچ  رادنامرف  هب  مالـسلا  هیلعماما  مدـیناسر . ضرع  هب  ار  نایرج  مدـش و 

تقیقح رد  هک  نادـب  ِمالَّسلاَو ؛ َكوُخَأ  اذـهَو  ًاروُرُـس  ِِهبلَق  یلَع  َلَـخدَأ  َوأ  ۀـَبرُک  ُهنَع  َسَّفَن  َوأ  ًاـفوٌرعَم  ِهیخَأ  یِلا  يَدـسأ  نَم  اـّلِإ  ُُهنُکـسَیال 
زا یهودنا  مغ و  ای  دیامن  یکین  دوخ  ردارب  هب  هک  یسک  رگم  دریگیمن  ياج  نآ  رد  هک  دراد  یتمحر  نابیاس  شیوخ  شرع  ریز  دنوادخ 

هناخ رد  هب  تشگزاب و  دوخ  رهـش  هب  صخـش  نیا  مالـسلا .»! تسوت و  ردارب  نیا  دزاـس و  دراو  يدنـسرخ  رورـس و  وا  لد  رب  اـی  درادرب  وا 
هب همیـسارس  تسا . هدروآ  وت  يارب  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  فرط  زا  یمایپ  یـصخش  هک  دنداد  ربخ  رادنامرف  هب  تفر . رادنامرف 

روط هب  تشاد  هچره  ادتبا  سپـس  دـناوخ . دیـسوب و  تفرگ ، وا  زا  ار  همان  درب ، هناخ  لخاد  هب  مارتحا  اب  ار  وا  دـمآ و  صخـش  نآ  لابقتـسا 
تشادرب و صخـش  نآ  زا  ار  تاّیلام  مامت  دندروآ  ار  رتفد  هک  یماگنه  دـیروایب ، ار  تاّیلام  رتفد  تفگ : هاگنآ  درک ، میـسقت  وا  اب  يواسم 

رفس متفرگ  میمصت  رادنامرف  ياهتبحم  ناربج  روظنم  هب  دیوگ : صخش  نآ  تسین . وا  هدهعرب  تاّیلام  هنوگ  چیه  هک  داد  وا  هب  ياهتـشون 
لقن ار  نایرج  مدـش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  اـقآ  تمدـخ  هب  یتقو  منک . اـعد  شیارب  مسوم  رد  اـت  مورب  جـح  هب  يرگید 

ادخ هب  درک ، لاحشوخ  ار  مالسلا  هیلعنانمؤمریما  تخاس و  دراو  ام  رب  ار  یلاحشوخ  رورس و  نیا  مسق  ادخ  هب  دومرف : ترضح  نآ  مدرک ،
هک تسا  يدارفا  زا  صخـش  نیا  ( 86 .) تخاس رورـسم  ار  دنوادخ  هتبلا  دومن و  دنـسرخ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مّدج  دـنگوس 

رطاـخ هب  یناوـج  رگا  میریگب . ار  ناـگداتفا  تسد  میـشاب ، نـینچ  دـیاب  زین  اـم  تـسا . مالـسلا  هیلعماـما  تجاـح  ءاـضق  رد  نیعراـسم  ءزج 
يروط و  میهد . ماجنا  ار  راک  نیا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تهج  هب  هک  مینک  تین  و  میریگب و . ...  ار  وا  تسد  تسالتبم ، هانگ  هب  یتالکشم 
تربع نیرتهب  خیرات  میروآ . رابب  ار  نارگید  دوخ و  نارسخ  تابجوم  مالسلا  هیلعماما  تجاح  ءاضق  هب  تبسن  یتسـس  هلیـسو  هب  هک  دشابن 

دنداتفایم و تکالف  نآ  هب  دوخ  هن  دندومنیم ، يرای  ار  مالـسلا  هیلعیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  یبن  تلحر  زا  دعب  رگا  هک  ارچ  تسا ،
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قحان نوخ  همه  نیا  دنتفاتشیم ، مالسلا  هیلعنسح  ماما  يرای  هب  رگا  روط ، نیمه  زین  ناشیا  زا  دعب  میتشاد . رارق  یتخـس  رد  هنوگنیا  ام  هن 
نیا تفاییمن و  تسد  نیملـسم  مالـسا و  تشونرـس  رب  هیواعم  دشیمن . لعج  ثیدح  همه  نیا  داتفایمن ، هرطاخم  هب  نید  دشیمن ، هتخیر 

اب رفن  دـنچ  دـندومن  تکرح  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  یتقو  دوب ، روط  نیمه  البرک  نایرج  رد  داـهنیمن . ناـینب  ار  يورجک  همه 
بـش رد  دندش ؟ قحلم  ناشیا  هب  رفن  دنچ  هار  نیب  رد  دندومن ؟ تکرح  ناشیا  اب  رفن  دنچ  دندومن  تکرح  هکم  زا  دندوب ؟ مالـسلا  هیلعماما 

داتشه و مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  مه  یتیاور  ربانب  ( 87 ،) دندنام یقاب  رفن  ود  داتفه و  هکنیا  ات  دندش . ادج  ترـضح  زا  ياهّدع  مه  اروشاع 
نیمه ایند  ياههعیـش  دندوب ؟ اجک  مدرم  هیقب  بوخ  دندنام . رفن  لهچو  دص  تسا  لوق  نیرتالاب  هک  رگید  لوق  ربانب  دندنام ، یقاب  رفن  دنچ 
رگید رفن  رازه  رانک ، هب  اهنآ  رفن  رازه  هدفه  دـندرک . تعیب  ملـسم  ترـضح  اب  طقف  رفن  رازه  هدـجه  دـندش ؟ هچ  هیقب  سپ  دـندوب ؟ دارفا 

. دوشیم رتشیب  زین  اههعیش  يراتفرگ  دوش  رتینالوط  تبیغ  نارود  هچره  مه  نآلا  دومنیم ؟ هثاغتسا  مالـسلا  هیلعماما  هک  یتقو  دندوب  اجک 
هب مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ياهتهابـش  زا  یکی  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  دوش ؟ رتهب  هعیـش  عضو  دشاب و  تبیغ  رـصع  میراد  راظتنا  ایآ 

ردپ رگا  تسا .» تبیغ  نادنز  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ( 88 (؛ هَبیغلاَو ِنجِّسلاَف  َفُسُوی  ْنِم  اَّمَاو  : » هک تسا  نیا  مالسلا  هیلعفسوی  ترضح 
رازه و زا  شیب  میراد ؟ یلاح  هچ  دشاب  نادنز  رد  امـش  نم و  ردپ  زور  کی  رگا  دراد ؟ یلاح  هچ  صخـش  نآ  دشاب ، نادـنز  رد  یـصخش 

ماما هَّللا  ءاش  نا  مییوگیم : دـتفیب  نامدای  یتقو  کـی  رگا  اـم  دربیم ! رـسب  تبیغ  نادـنز  رد  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  هک  تسا  لاـس  دـص 
دروـم رد  اهیـضعب  مه  تاـقوا  یهاـگ  میتـسین . دـشاب ، دوـخ  ناـمز  ماـما  هنـشت  هعیـش  دـیاب  هک  روـط  نآ  دـنک . روـهظ  مالـسلا  هیلعناـمز 

زا دنکیم  روهظ  هک  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هک  دننکیم  رکف  اهیـضعب  دنتفایم ، طیرفت  طارفا و  هکلهم )  ) هطرو رد  مالـسلا  هیلعترـضح 
مالـسلا هیلعنامز  ماما  تردـق  لبمـس  ریـشمش  دـنیوگیم : اهیـضعب  لباقم  رد  و  و ،...  دـنکیم ، هرداـصم  ار  لاوما  دـشکیم ، ار  همه  مد 

هک میراد  یتاـیاور  لّوا  رکفت  دروـم  رد  هک  ارچ  تـسا . طـلغ  لـطاب و  رکفت  ود  ره  درادـن و !...  يراتـشک  زگره  مالـسلا  هیلعماـما  . تـسا
هللا یلصمرکا  ربمایپ  زراب  تفـص  و  تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هب  دارفا  نیرتهیبش  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هک  دنیامنیم  حیرـصت 

(89 ...« .) هعساولا همحّرلا  ثوغلا و  و  : » میناوخیم سی  لآ  ترایز  رد  و  تسا . ناراکهانگ  هب  تبسن  تشذگ  تفوطع و  ربص و  هلآو  هیلع 
نآ هکنیا  هلمج  زا  تـشاد  دـهاوخ  ددـعتم  ياـه  گـنج  مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  هـک  دراد  دوـجو  یتاـیاور  زین  مود  رّکفت  ِلـباقم  رد  و 

شور نامه  دنتسه و  دنسرخ  یضار و  دوخ  ناردپ  رادرک  هب  اهنآ  هک  اریز  تشک ، دهاوخ  ار  مالسلا  هیلعهَّللادبعابا  نالتاق  هیّرذ  ترضح 
. تسا هتخادنا  بقع  ار  ام  هدوب  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  هب  تبسن  خیرات  رد  هک  ییاهیتسس  اذل  ( 90 .) دننکیم لابند  ار 

مالسلا هیلعنامز  ماما  زا  يربنامرف 

زا یکی  دـنهدیم . ماـجنا  دـننکیم و  لاـثتما  ار  وا  رماوا  هک  هدـب  رارق  یناـسک  زا  ارم  ادـنوادخ ! ِهِِرماَوَاـِل  َنِیلثَتْمُملاَو  ْنـِم .... ِینلَعْجا  َّمُـهّللا 
میشاب دنوادخ  روتسد  میلست  دیاب  مینادیمن و  ار  دوخ  تحلصم  ام  هک  اریز  تسا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  رما  زا  يربنامرف  ام  یلـصا  فیاظو 

: تسا هدرک  تیاکح  نینچ  يافوتم 1266 ه.ق )  ) یساملس نیدباعلا  نیز  خیـش  موحرم  اسراپ  ملاع  دیامنیم . نایب  ام  يارب  ادخ  تّجح  هک 
يارب زور  کی  دوب ، هتفر  فرـشا  فجن  هب  مارحلا  هَّللا  تیب  ّجـح  قارع و  همئا  تراـیز  روظنم  هب  هعیـش ) هتـسجرب  ياـملع  زا   ) یمق يازریم 

 - دندوب هدش  رضاح  مولعلارحب  دّیس  زا  هدافتسا  يارب  هک  یناسک  یتقو  دش . رـضاح  ناشیا  سرد  سلجم  هب  مولعلارحب  هماّلع  موحرم  رادید 
يراگزیهرپ يراکتـسرد و  هجرد  نیرترب  رد  هک  وا  ّصاوخ  زا  رفن  هس  نم و  طقف  دندش و  هدنکارپ  دوب -  رتشیب  رفن  دص  زا  ناشدادـعت  هک 

مه هسدقم  تاوذ  نیا  ینامسج  دنزرف  مه  هک  امش  تفگ : درک و  باطخ  مولعلارحب  دّیـس  هب  یمق  يازریم  میدنام . دنتـشاد ، رارق  داهتجا  و 
. دییامن نایب  ام  يارب  تسا  هدیسر  امش  هب  ناشیا  زا  هک  یتامارک  زا  دیاهدمآ . لیان  ینطاب  يرهاظ و  برق  هب  دیتسه و  اهنآ  یناحور  دنزرف 

هفوک دجـسم  هب  بش  هلفان  ماجنا  يارب  تسا  يوار  زا  دـیدرت  لبق -  بش  ود  ای  هتـشذگ -[  بش  نم  دومرف : لمأت  نودـب  مولعلا  رحب  همالع 
نیمه دّیـس  همانرب  هک  دوب  ینایلاس  و   ] دوشن لیطعت  هرکاذم  هثحابم و  هسلج  هک  مدرگزاب  فجن  هب  حبـص  لّوا  متـشاد  میمـصت  مدوب و  هتفر 
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نآ میب  اریز  مدرک  فرـصنم  نآ  زا  ار  دوخ  رکف  لایخ و  یلو  داتفا  ملد  رد  هلهـس  دجـسم  هب  نتفر  قوش  مدمآ  نوریب  دجـسم  زا  یتقو  دوب ]
ملد تشگیم و  رتنوزف  ملد  رد  هتسویپ  هلهـس  دجـسم  قوش  اّما  دوش . لیطعت  زور  نآ  هثحابم  مسرن و  فجن  هب  حبـص  زا  شیپ  هک  متـشاد 

تخاـس و لـیامتم  فرط  نآ  هب  هار  زا  ارم  تساـخرب و  يراـبغ  دـیزو و  يداـب  مدوـب  دّدرم  هک  ءاـنثا  نیا  رد  تشاد . اجنادـب  نتفر  هب  لـیم 
یلیلج صخش  زج  تسا ، یلاخ  داّبع  راّوز و  زا  مدید  مدش ، دجسم  لخاد  تخادنا ! هلهس  دجسم  رد  رب  ارم  هک  دیشکن  یلوط  داد . تکرح 

هک تاملک  نآ  ندینـش  زا  تخاسیم ، نایرگ  ار  ممـشچ  نوگرگد و  ار  ملد  هک  تفگیم  یتاملک  دوب و  دنوادخ  اب  تاجانم  لوغـشم  هک 
، دـیدرگ يراج  مکـشا  شعترم و  میاهوناز  دـش و  هدـنک  اج  زا  ملد  ریغتم و  نم  لاـح  مدوب  هدـیدن  یباـتک  رد  هدروخن و  مشوگ  هب  زگره 
زا هکنآ  هن  دـنکیم  ءاشنا  ار  تاملک  نآ  هدـننک ، تاجانم  هک  متـسناد  تسا و  هدیـسر  ام  تسد  هب  هک  دوب  هروثأم  ياـهاعد  زا  ریغ  اـهنآ 

دـش و غراف  تاجانم ، زا  هکنآ  ات  مدربیم  تّذـل  مداد و  شوگ  تاملک  نآ  هب  هداتـسیا و  دوخ  ياج  رد  سپ  دـناوخب . شدوخ  تاظوفحم 
مهنم مور . شیپ  هک  دومرف  رما  زاب  مداتـسیا . متفر و  شیپ  یماگ  دنچ  سپ  ایب ! يدـهم  دومرف : نم  هب  یـسراف  نابز  هب  درک و  نم  هب  یتافتلا 
شیپ نم  تسا .» يرادربنامرف  رد  بدا  هتبلا  ؛ لاثتمالا یف  بدـالا  ّنا  : » دومرف مورب و  شیپ  هک  دومرف  رما  زاـب  مدومن . فّقوت  متفر و  یکدـنا 
مالک دیوگیم : یساملس  موحرم  ياهملک . هب  دومرف  مّلکت  دیسریم و  بانج  نآ  هب  نم  تسد  نم و  هب  بانج  نآ  تسد  هک  اجنآ  ات  متفر 
یمق قّقحم  هک  یلاؤس  زا  نداد  باوج  هب  درک  عورش  دومن و  ضارعا  دیشک و  تسد  نخس  هتشر  نیا  زا  هعفد  کی  دیسر  اجنیا  هب  هک  دّیس 
ضوع ار  بلطم  زاب   ) یمق يازریم  تسا . مک  ناشیا  فیناصت  عالّطا ، تعسو  لماک و  ّتیملع  نآ  اب  ارچ  هک  دوب  هدرک  دّیـس  زا  نیا  زا  لبق 

یلصربمایپ دوخ  اذل  ( 91 .) ینتفگان تسا  يّرـس  نیا  هن ، هک  درک  هراشا  تسد  اـب  مولعلا  رحب  دّیـس  دومن . لاؤس  یفخ  مـالک  نآ  زا  درک و )
اْنیَلَع َلَّوَقَت  َْولَو  : » دـیامرفیم دـنوادخ  دایز . مک و  يزیچ  نودـب  تسا  هدومرف  دـنوادخ  هک  دـهدیم  ماـجنا  ار  يراـک  ناـمه  هلآو  هیلع  هللا 
گر دهد  تبـسن  ام  هب  دـیوگب و  دـهاوخب  دوخ  زا  فرح  کی  رگا  ( » 92 (؛» َنِیتَْولا ُهنِم  انْعَطََقل  َُّمث  ِنیِمَْیلِاب *  ُْهنِم  انْذَـخََأل  ِلـیِواَقَْألا *  َضَْعب 

ار وا  دنوادخ  دشابن  موصعم  ات  تسا و  موصعم  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هنرگو  تسا  نارگید  يارب  دیدهت  نیا  مینزیم .» ار  شندرگ 
رد میهد . رییغت  ار  اـهنآ  مینک و  رظن  راـهظا  ناـمدوخ  زا  نید  ناـیاوشیپ  ياهروتـسد  هب  تبـسن  اداـبم  دـنکیمن . باـختنا  ربماـیپ  ناونع  هب 

هیلعقداص ماما  رـضحم  هب  گرزب -  ناثّدحم  زا  یکی  نانـس -  نب  هَّللادبع  مینکن . دایز  مک و  يزیچ  مالـسلا  مهیلعهمئا  زا  هروثأم  ياهاعد 
رگم دباییمن  تاجن  ههبش  نآ  زا  دندومرف : مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  نارود  ياهههبـش  اهیتخـس و  نایب  نمـض  دش . بایفرـش  مالـسلا 

اَی ُهَّللا  اَـی  : » دومرف مالـسلا  هیلعترـضح  تسا ؟ هنوگچ  قیرغ  ياـعد  هَّللا  لوسر  نباـی  تشاد : هضرع  دـناوخب . ار  قـیرغ  ياـعد  هک  یـسک 
ِراَصبَالاَو ِبُولُقلا  َّبِلَقُم  اَی  ُمیحَر  اَی  ُنمحَر  اَی  هَّللا  اَی  : » دناوخ نینچ  ار  اعد  يوار  َِکنیِد .» یَلَع  ِیبلَق  ّْتِبَث  ِبُولُقلا  َّبِلَقُم  اَی  ُمیحَر  اَی  ُنمحَر 

(93 .) وگب میوگیم  نم  هک  هنوگنآ  اّما  تسا  راصبالا  بولقلا و  بلقم  دنوادخ  دندومرف : مالسلا  هیلعقداص  ماما  َِکنیَد .» یَلَع  یبلَق  ّْتِبَث 
زامن دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مینادیمن . ار  حـلاصم  ام  نوچ  تسین  حیحـص  تاعورف  نید و  ماـکحا  رد  اـم  صیخـشت  اذـل 

: ینعی ۀـعدبلا ! معن  هعدـب و  تفگ : دـعب  میناوخب و  تعامج  هب  ار  زامن  دـییایب  تفگ : رمع  یلو  دـناوخ  تعاـمج  هب  دوشیمن  ار  یبحتـسم 
هک میشابن  یناسک  ءزج  مینک و  لمع  دناهتفگ  هک  هنوگنامه  میشاب  بظاوم  دیاب  میتسه  هعیش  هک  ام  تسا ! یتعدب  بوخ  اما  تسا  تعدب 

. میهد ماجنا  دوخ  رس  ار  یلمع  هدرکان  يادخ 

« هجرف هَّللا  لّجع  » رصع ماما  نامرف  هس 

حیضوت

. میزادرپیم تسا ، هدش  رداص  يرغص  تبیغ  نامز  رد  هک  مالسلا  هیلعنامز  ماما  نامرف  هس  نایب  هب  اجنیا  رد 
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ناـشیا تساـم . لاـمعا  ماـمت  هب  طوـبرم  تسا  هدـش  رداـص  ترـضح  نآ  زا  فیرـش  عـیقوت  رد  هـک  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  رماوا  زا  یکی 
عقاو هک  ییاهدادـیور  رد  ( 94 (؛ ِهَّللا ۀَّجُح  اَنَأَو  ْمُکیلَع  یتَّجُح  ْمُهَّنِإَف  اـِنثیِداحَأ  ةاُور  َیلإ  اَـهِیف  اوُعِجراَـف  ۀَِـعقاَولا  ُثِداوَحلا  اَّماَو  : » دـیامرفیم
نوچ یعرف ، ماکحا  رد  طقف  هتبلا  دییامن » هعجارم  دنتـسه ) دـهتجم  ینعی   ) دنتـسه ام  ثیداحا  نایوار  هک  یناسک  هب  نآ  مکح  رد  دوشیم 

. تسین زیاج  دیلقت  تاعورف ، نید و  لوصا  رد 

جرف لیجعت  يارب  اعد   - 2

ره ینعی  دییامن .» اعد  دایز  نم  جرف  يارب  ( 95 (؛ جرفلا لیجعتب  ءآعدلا  اورثکاو  : » دیامرفیم عیقوت  نیا  نایاپ  رد  ترضح  نآ  رماوا  زا  رگید 
زا یـضعب  بیـصن  هک  تسا  یقیفوت  نیا  و  هرمع و . ...  رد  جح  رد  يرادازع ، سلاجم  رد  زامن ، ره  زا  لبق  زامن ، ره  زا  دـعب  بشره ، زور ،

. تسا هدرکرپ  ایند  ار  ناشنهذ  رکف و  مامت  دنتسه و  تایّدام  ایند و  لابند  دنلفاغ و  مدرم  رثکا  هنرگو  دوشیم  دارفا 

« هجرف هَّللا  لّجع  » ترضح نآ  ترایز   - 3

ِهِرمَال : » دیامرفیم ادتبا  رد  مالسلا  هیلعترضح  نآ  تسا . نیسای  لآ  ترایز  ندناوخ  هب  تبسن  مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  رماوا  زا  نینچمه 
يوس هب  ام  هلیـسو  هب  دـیتساوخ  هاگره  دـیریذپیم ،» وا  يایلوا  زا  هن  دـیباییم و  رد  ار  دـنوادخ )  ) وا رما  هن  َنُولَبقَت ؛ ِِهئاِیلوَا  ْنِم  الَو  َنُولِقعَت 

... . سی لآ  یلع  مالس  دییوگب : تسا  هدومرف  لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  سپ  دیروآ ، يور  ام  هب  دینک و  هّجوت  دنوادخ 

مالسلا هیلعنامز  ماما  زا  ینابیتشپ 

تیاـنع و قوـش و  يور  زا  هدـننک  تیاـمح  یماـحم : هد ) رارق   ) وا ناراداوـه  زا  و  .... زا ارم  ادـنوادخ  ُْهنَع  َنیِماَـحُملاَو  .... ْنِم ِینلَعْجا  َّمُـهّللا 
هک اریز  دنمان ؛ یماحم  ار  يرتسگداد  لیکو  یبرع  ياهروشک  رد  هزورما  تسا . نیماحم  نآ  عمج  دنیوگ و  ار  نابهگن  راداوه و  نابیتشپ و 

ظفاحم رادـساپ و  زین  و  دوشیم . هتخانـش  وا  نابیتشپ  یّلک  روط  هب  دـیامنیم و  عافد  يو  عفاـنم  زا  هدرک و  تیاـمح  دوخ  لّـکوم  قوقح  زا 
تیامح و نیب  قرف  دـسرب . ّتیـصخش  نآ  هب  یبیـسآ  همدـص و  ادابم  اـت  دراد  تبقارم  یناـبهگن و  هک  دـنناوخیم  هیاـمح  ار ، اهّتیـصخش 
نیمز و دننام : دشاب ، دودحمان  یلامتحا  ياهبیسآ  اهتفآ و  دشابن و  روصحم  تبقارم  هک  تسا  ییاج  رد  تیامح  هک  تسا  نآ  تظافح 
ار نآ  ناوتیم  هک  تسا  يدروـم  رد  تظاـفح  اـّما  دـنکیم .» یناـبهگن  ار  نیمز  رهـش و  وا  دـلبلا ؛ ضرـالا و  ییحی  وـه  : » دـنیوگ هک  رهش 

تظفاحم ار  رهش  ای  نیمز و  ینالف  دنیوگیمن : دنکیم و  تظفاحم  شیوخ  يالاک  لوپ و  زا  ینالف  دنیوگ : هک  تخاس  روصحم  دودحم و 
نید يایلوا  زا  ینابیتشپ  نید و  زا  ینابهگن  تیامح و  ( 96 .) دربن راک  هب  دوخ  ياج  رد  ار  تاملک  دشاب و  یماع  هک  یـسک  رگم  دیامنیم ،

يراداوه تیامح و  ببس  هب  ینید  ياهّتنس  ماکحا و  دیاقع و  دشابیم . تباث  عرش  لقع و  مکح  هب  هک  تسا  نامیا  فیاظو  نیرتمهم  زا 
اب هراومه  نادرخبان  ناشیدنادب و  يزیگناههبش  ناورجک و  نایوج و  لطاب  ترارش  تسا و  رادیاپ  صالخا  اب  نانمؤم  تبقارم  ینابهگن و  و 

نید نابهگن  یماحم و  ناماما  همه  دناهتـساخرب و  نید  زا  تیامح  هب  ناربمایپ  یمامت  تسا . هدـیدرگ  عفد  نید  ناراداوه  نایماح و  شـالت 
...( امـش رب  مالـس  ( ؛  ِةامُحلا ِةَداّذلاَو  : » تسا هدمآ  هریبک  هعماج  ترایز  رد  دناهدیـشک . ناوارف  ياهیتخـس  اهجنر و  هار  نیا  رد  دـناهدوب و 

زا ینابهگن  داد و  لدع و  زا  يراداوه  یتسرپقح و  زا  يرادفرط  تقیقح  رد  هجرف » هَّللا  لّجع   » رصع ماما  زا  ینابیتشپ  رگتیامح .»... نافادم 
لوسر و ادخ و  قوقح  زا  يرادبناج  تسا و  يراگزیهرپ  اوقت و  میرح  زا  يرادـساپ  يراکتـسرد و  زا  تیامح  یـشیدناکین و  تلیـضف و 

يایلوا ناعفادم  نید و  نایماح  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا . نیمولظم  نیفعـضتسم و  قوقح  هب  مامتها  مالـسلا و  مهیلعراهطا  همئا 
؛»... َنِیلَـسْرُملا اوُِعبَّتا  ِمْوَق  اَی  َلاَق  یَعْـسَی  ٌلُجَر  ِۀَنیِدَملا  یـْصقَأ  ْنِم  َءآَجَو  : » دیامرف نیـسای  لآ  نمؤم  هب  عجار  هلمج  زا  تسا . هدوتـس  ار  نید 

( دـنوادخ  ) ناگداتـسرف زا  نم ! موق  يا  تفگ : دـمآ و  درکیم  باتـش  هک  یلاـح  رد  ناـمیا  اـب  يدرم  دار )  ) رهـش هطقن  نیرترود  زا  ( » 97)
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دیدپ ارم  هک  یسک  نم  هک  دراد  یلیلد  هچ  دناهتفای و  تیاده  دوخ  دنهاوخیمن و  يدزم  امـش  زا  هک  دینک  يوریپ  یناسک  زا  دیئامن  يوریپ 
دنوادـخ هاـگره  هک  مریگرب  ینادوبعم  وا  زج  هب  اـیآ  دـیوشیم ؟ هدـنادرگ  زاـب  وا  يوـس  هب  هکنآ  لاـح  و  منکن ! شتـسرپ  ار  تسا  هدروآ 

رگا داد !؟ دـنهاوخن  تاجن  يراتفرگ ) زا   ) ارم تشاد و  دـهاوخن  میارب  يدوس  چـیه  اهنآ  تعافـش  دـناسر  نم  هب  ینایز  دـهاوخب  نامحر 
...«. دیونش ارم  ياهییامنهار ) و   ) نانخس سپ  مدروآ  نامیا  ناتراگدرورپ  هب  تقیقح  هب  نم  دوب ، مهاوخ  يراکشآ  یهارمگ  رد  منک  نینچ 

ناـمیا هک  نوعرف  لآ  زا  نمؤـم  يدرم  و  ( » 98 (؛». ... ُهَنامیِإ ُُمتْکَی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم  ٌنِمْؤُّم  ٌلُـجَر  َلاـقَو  : » دـیامرف نوعرف  لآ  نمؤم  هراـبرد  و 
هکنآ لاح  و  تسا ! هَّللا )  ) نم راـگدرورپ  دـیوگیم : هک  دیـشکیم  ببـس  نیدـب  ار  يدرم  اـیآ  تفگ : نینچ  تشادیم  ناـهنپ  ار  شیوخ 

وگتـسار رگا  دوشیم و  شدوخ  ریگنماد  شغورد  دـشاب  وگغورد  رگا  سپ  تسا !؟ هدروآ  ناتیارب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  ینـشور  لیالد 
ار تسا  وگغورد  راکفارسا و  هک  یسک  دنوادخ  دیـسر . دهاوخ  امـش  هب  دهدیم  هدعو  هک  ار  ییاهباذع  زا  یتمـسق  مک ) تسد   ) دشاب

«. دنکیمن تیاده 

نید گرزب  نایماح 

هدوب ترضح  نآ  یمارگ  يومع  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  بانج  ناکرشم  ربارب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  نابیتشپ  یماح و  نیرتمهم 
زا يراداوه  نید و  میرح  زا  عافد  تیامح و  هب  رمع  مامت  دنتفرگ و  شیپ  ار  ردـپ  هویـش  زین  مالـسلا  هیلعبلاط  وبا  دـنمورب  نادـنزرف  تسا .
زا تسا . راکنا  لباق  ریغ  ترـضح  نآ  ياهيراکادف  هک  مالـسلا  هیلعیلع  نایقّتم  يالوم  صوصخ  هب  دنتخادرپ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

راوگرزب ردارب  نامز و  ماما  زا  مالسلا  هیلعساّبعلا  لضفلاوبا  ترضح  ینابیتشپ  تیامح و  مالسا  خیرات  رد  زیمآ  راختفا  مهم و  ياهتیامح 
شرکیپ رب  رایسب  ریت  دش و  ادج  ندب  زا  شیاهتسد  هک  درک  تیامح  نانچنآ  تسا . مالـسلا  هیلعنیـسحلا  هَّللادبع  یبا  ترـضح  شیوخ 

قداص ماما  نعو  ینید  نع  ًادبأ  یماحا  ّینإ  ینیمی  اومتعطق  نإ  هَّللاو  دومرف : نینچ  دندرک  ادـج  ار  شتـسار  تسد  هک  یماگنه  دـمآ . دراو 
. منکیم تیامح  منید  زا  سفن  نیرخآ  ات  نم  دیدرک  عطق  ار  متسار  تسد  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ( 99) نیمألا قداصلا  ّیبّنلا  لجن  ِنیقیلا 

َمِعنَف : » تسا هدمآ  ترـضح  نآ  ترایز  رد  و  دـشابیم . رادـتناما  نیتسار  ربمایپ  دـنزرف  نآ  تسا ، نیقی  تسار  هک  مراد  ینابیتشپ  یماما  زا 
ردارب زا  هک  يردارب  روای و  نابیتشپ  رگداهج ، هدـننک  ربص  وکین  هچ  سپ  ( 100 (؛ ِهیخَا نَع  ِعفاّدلا  ِخَالاَو  رِـصاّنلا  یِماحملا  ُدِهاَجملا  ُِرباَّصلا 
یسفنو یّمأو  تنأ  یبأب  : » میرادیم هضرع  هجرف » هَّللا  لّجع   » هَّللا ۀیقب  ترـضح  نامزیزع  يالوم  هب  باطخ  مه  ام  دومن .» عافد  ًالماک  دوخ 

!« داب وت  هدننک  تیامح  نادرگ و  الب  مناج  تیادف و  هب  مردام  ردپ و  ( 101 (؛ یمحلاو ءآقولا  کل 

مالسلا هیلعنامز  ماما  هتساوخ  هب  يزاتشیپ 

« هجرف هَّللا  لّـجع   » رـصع ّیلو  ترـضح  ّمـهم  هتـساوخ  گرزب و  هدارا  هد ) رارق   ) وا هتـساوخ  يوـس  هـب  نازاتـشپ  زا  هـِتَداِرا  یِلا  َنیِقباّـسلاَو 
همانرب نیا  ماجنا  يارب  ار  ترـضح  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  داسف  ملظ و  نتخاس  نک  هشیر  ندودز و  داد و  لدـع و  تموکح  يرارقرب 

دنک یهارمه  ترـضح  نآ  اـب  نارگید  زا  رتدوز  دریگ و  تقبـس  هماـنرب  نیا  يارجا  رد  هکنآ  ره  تسا . هدومن  هریخذ  هدـیزگرب و  نیگنس 
زاتمم نیریاس  هب  تبـسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هباحـص  نیقباس  هک  روط  نامه  تشاد . دـهاوخ  يرتشیب  شاداپ  دـنوادخ  دزن  کـشیب 

ياهروتـسد يارجا  کین و  ياهراک  هب  نازاتـشیپ  یّلک  روط  هب  دـنراد ، يرتنوزف  شاداپ  رتدـنلب و  ماقم  تلزنم و  دـنوادخ  دزن  دـناهدوب و 
نازاتشپ ( » 102 (؛» َنُوبَّرَقُملا َِکئلوُأ  َنوُِقباَّسلا *  َنوُِقباَّسلاو  : » دـیامرف یم  هکناـنچ  دـنرتبّرقم . دـنوادخ  دزن  دـنراد و  رتـالاو  ياهبترم  یهلا 

اوُضَرَو ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ٍناِسْحِِاب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیّذَلاَو  ِراَْصنَالاَو  َنیرِجاَهُملا  َنِم  َنُولَّوَالا  َنوُِقباَّسلاو  : » دیامرف زین  دننابّرقم » هک  دننانآ  ماگـشیپ ،
تشگ و دونشخ  نانآ  زا  دنوادخ  دندومن ، يوریپ  نانآ  زا  یکین  هب  هک  یناسک  راصنا و  نیرجاهم و  زا  نیتسخن  نازاتشیپ  و  ( » 103 ...«.) ُْهنَع

هنادواج دشابیم ، يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تسا  هتخاس  مهارف  ناشیا  يارب  تشهب  زا  ییاهناتسوب  دندونشخ و  دنوادخ  زا  نانآ 
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تافـص کین و  ياـهراک  رد  نتـسج  تقبـس  هب  ار  ناـنمؤم  لاـعتم  دـنوادخ  نینچمه  گرزب »! يزوریپ  تسا  نیا  دـنام و  دـنهاوخ  نآ  رد 
هب ندیـسر  يارب  دیزات ) شیپ  هب  و  دییوج (  تقبـس  ( » 104 (؛». ... ْمُّکِبَر ْنِم  ٍةَرِفْغَم  َیلِإ  اوُِقباَـس  : » تسا هدومرف  بیغرت  قـیوشت و  هدیدنـسپ 

يارب ار  ناـنمؤم  ياـعد  و  دـییوج .» تقبـس  رگیدـکی ) رب   ) اـهیکین هب  سپ  ( » 105 (؛» ِتاَْریَْخلا اوُِقبَتْـساف  ... «. » ناـتراگدرورپ زا  یـشزرمآ 
انوُقَبَـس َنیذَّلا  اَِـنناَوْخِالَو  اََـنل  ْرِفْغا  اَّـنَبَر  َنوـُلوُقَی  : » تسا هدوـمرف  وگزاـب  تسا  ناـشیا  هدیدنـسپ  رادرک  زا  یکاـح  هک  ناـمیا  هب  ناماگـشیپ 

لّوا ماقم  هک : تسا  ینتفگ  زرمایب .» دناهتـشاد  تقبـس  اـم  رب  ناـمیا  رد  هک  ار  ناـمناردارب  اـم و  اراـگدرورپ ! دـنیوگیم : ( » 106 (؛» ِناَمیِْإلِاب
تلاـسر تّوـبن و  هب  ناـج  لد و  زا  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  ترـضح  نآ  هک  دراد  صاـصتخا  مالـسلا  هیلعیلع  ناـنمؤمریما  هـب  نیقباـس 

ناتوسکشیپ و هک  هنوگنامه  و  تخادرپ . بانج  نآ  میرح  زا  عافد  هب  ّتین  صولخ  اب  داد و  یهاوگ  دیورگ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
، دناهدرک بسک  رتدنلب  ياهجرد  رترب و  یماقم  ترضح  نآ  نیتسخن  نارای  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  داقتعا  نامیا و  هب  نایوج  تقبس 
دنروآیم و تسد  هب  رتشیب  هبترم  ترضح ، نآ  هتساوخ  يارجا  رد  ناماگشیپ  مالسلا و  هیلعرـصع  ماما  توعد  تباجا  رد  نیقباس  نینچمه 
هب لمع  رد  میریگ و  تقبـس  تدابع  يراکتـسرد و  اوقت و  رد  هک  مینک  یعـس  دیاب  نیاربانب  دـنراد . يرتنوزف  تلزنم  برق و  دـنوادخ  دزن 
 - تسا مالـسلا  هیلعماما  ياه  هتـساوخ  نیرتمهم  هک  جَرَف -  لیجعت  يارب  اعد  هب  مامتها  نآ و  قیاـقح  فراـعم و  لیـصحت  نآرق و  ماـکحا 

؛ مکریغ هب  لمعلاب  مکقبـسیال  نآرقلا  یف  هَّللا  هَّللاو  : » دومرف نینچ  دوخ  همانّتیـصو  رد  مالـسلا  هیلعیلع  نایقّتم  يالوم  میـشاب . مدـق  شیپ 
اب ناملسم  ریغ  دارفا  ادابم  دنریگب .» یشیپ  امش  رب  نآ  هب  لمع  اب  نارگید  ادابم  نآرق ، هراب  رد  دیسرتب  ادخ  زا  دینک ، اورپ  دنوادخ  زا  ( 107)
هک دنکن  ادخ  میـشاب . رتبقع  نانآ  زا  ام  دنوش و  ام  زا  رتقفوم  شیوخ  یناگدنز  رد  یناملـسم  نییآ  نتخاس  هشیپ  نآرق و  ماکحا  هب  لمع 

تسه و یتساک  مالسا  نییآ  رد  هک  دنرادنپ  نینچ  دنـشاب و  دنبیاپ  نآ  هب  ناگناگیب  یلو  ددنبرب  تخر  ام  نایم  زا  يرادتناما  ییوگتـسار و 
نایاپ رد  تسام  یناملـسم  رد  تسه  هک  بیع  ره  یبیع  درادـن  دوخ  تاذ  هب  مالـسا  هکنیا : زا  لفاغ  دـننک ، يریگ  هدرخ  مالـسا  ناوریپ  رب 

: منکیم بلج  تبیغ  رصع  رد  تدابع  اب  هطبار  رد  فیرش  ثیدح  کی  هب  ار  زیزع  ناگدنناوخ  رظن  شخب  نیا 

تبیغ رصع  رد  تدابع 

تلود رد  امـش  زا  بیاغ  ماما  اب  یناهنپ  تدابع  تسا ؛ رتهب  کی  مادک  متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هب  هک  دـیوگ  یطاباس  راّمع 
هقدص زا  ناهنپ )  ) ّرـس رد  هقدص  هک  ادـخ  هب  راّمع ! يا  دومرف : امـش ؟ زا  راکـشآ  ماما  اب  نآ  تلود  قح و  روهظ  نارود  رد  تدابع  ای  لطاب 

حلص ای  ناتنمشد و  زا  سرت  اب  لطاب و  تلود  نامز  رد  ناتناهنپ  ماما  اب  یناهنپ  رد  امش  تدابع  مسق  ادخ  هب  روط  نیمه  تسا ، رتهب  اراکشآ 
مأوت تدابع  دیامن و  تدابع  قح  تلود  رد  رهاظ  قح  رب  ماما  اب  قح  روهظ  نامز  رد  ار  ّلجوّزع -  يادـخ -  هک  یـسک  زا  تسا  رتهب  وا ، اب 

رد ار  دوخ  بجاو  زامن  نامز  نیا  رد  امـش  زا  سک  ره  هک  دینادب  تسین . قح  تلود  رد  ّتینما  تدابع و  نوچمه  لطاب  تلود  رد  سرت  اب 
ار هدش  هدرازگ  تعامج  هب  بجاو  زامن  هاجنپ  باوث  دنوادخ  دیامن . نامتک  شنمشد  زا  دروآ و  ياجب  لماک  روط  هب  تعامج و  هب  شتقو 
 - دنوادخ دیامن ، ادا  تسرد  لماک و  روط  هب  دوخ  تقو  رد  يداُرف و  ار  شبجاو  زامن  نامز  نیا  رد  هک  امـش  زا  کی  ره  دسیونب و  وا  يارب 

ياجب لماک  روط  هب  شتقو  رد  ار  هلفان  کی  هک  امـش  زا  مادـکره  دـسیونب و  يو  يارب  يداُرف  بجاو  زامن  جـنپ  تسیب و  باوث  ّلـجوّزع - 
دهاوخ ربارب  دـنچ  ّلجوّزع -  يادـخ -  دـهد  ماـجنا  یکین  راـک  امـش  زا  سک  ره  دـسیونب و  هلفاـن  زاـمن  هد  باوث  شیارب  دـنوادخ  دروآ ،

انامه دنک ، ظفح  ار  شنابز  ددنب و  راک  هب  ار  هّیقت  دوخ  ناج  ماما و  نید و  هب  تبـسن  دشاب و  هتـشاد  لمع  نسح  هکنیا  طرـش  هب  تخاس ،
مراد تسود  یلو  یتخیگنارب  يدومرف و  قیوشت  لمع  رب  ارم  مسق  يادخ  هب  موش  تیادف  متـشاد : هضرع  تسا . میرک  ّلجوّزع -  يادـخ - 
نید کی  همه  هکنآ  لاح  تسا و  رتهب  قح  تلود  رد  دـشاب  رهاـظ  هک  یماـما  باحـصا  لاـمعا  زا  ناـملامعا  اـم  هک  تسا  هنوگچ  منادـب 

- يادخ تدابع  هب  یـشناد و  یکین و  راک  ره  هب  جح و  هزور و  زامن و  هب  و  ّلجوّزع -  يادخ -  نید  هب  ندـیورگ  رد  امـش  دومرف : میراد ؟
هب دینکیم و  ربص  وا  دـننام  دـیتسه و  وا  عیطم  دوخ و  هدـش  ناهنپ  ماما  اب  دـیاهتفرگ . یـشیپ  نانآ  زا  ناتنمـشد  سرت  زا  یناهنپ  هرکذ -  ّزع 
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ار ناتدوخ  قوقح  ناتماما و  ّقح  دیـسرتیم . رگمتـس  نارادمامز  زا  ناتناج  رب  ناتماما و  رب  هک  یلاح  رد  دیربیم  رـس  هب  قح  تلود  راظتنا 
هب تبـسن  امـش  ربص  دوجو  اب  دناهدومن . ناتراداو  شاعم  بسک  ایند و  تشک  هب  هتفرگ و  امـش  تسد  زا  هک  دـینیبیم  نارگمتـس  تسد  رد 

رارق ربارب  دنچ  ار  ناتلامعا  باوث  ّلجوّزع -  دنوادخ -  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  سپ  ناتنمشد . زا  سرت  ناتماما و  تعاطا  ناتتدابع و  نید و 
قح میـشاب و  مئاـق  باحـصا  زا  هکنیا  مینکن  وزرآ  امـش ) رظن  هب   ) نیارباـنب مدرگ ، تناـبرق  مدرک : ضرع  داـب . ناـتیاراوگ  هک  تـسا  هداد 

: دومرف دشابیم ؟ لدع  قح و  باحـصا  زا  رتهب  ناملامعا  باوث  امـش  تعاطا  اب  تماما و  نامز  رد  زورما  ام  هک  لاحنیا  اب  ددرگ ، راکـشآ 
، دروآ دیدپ  هملک  تدحو  دنوادخ  دنک و  رهاظ  دالب  رد  ار  لدـع  قح و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  دـیرادیمن  تسود  ایآ  هَّللا  ناحبس 
ددرگ و ارجا  شقلخ  رد  شدودح  دوشن و  تیصعم  شنیمز  رد  ّلجوّزع -  يادخ -  دهد و  تفُلا  هدنکارپ  فلتخم و  ياهلد  نیب  دنوادخ 

يا مسق  ادخ  هب  دنامن ، یفخم  قلخ  زا  يدحا  سرت  زا  قح  زا  یتمسق  چیه  ات  دوش  راکـشآ  قح  سپ  دنادرگزاب ؟ شلها  هب  ار  قح  دنوادخ 
امش سپ  دشاب  رتهب  دحا  ردب و  يادهش  زا  يرایسب  زا  دنوادخ  دزن  هکنیا  رگم  دریمن  دیراد  امش  هک  لاح  نیا  رد  امـش  زا  سک  چیه  راّمع 

(108 .) داب هدژم  ار 

« هجرف هَّللا  لّجع   » نامز ماما  هاگشیپ  رد  تداهش 

هک هنوگره  هب  یـشکدوخ  زین  گرم و  يوزرآ  تساوخرد و  هد ) رارق   ) وا هاگـشیپ  رد  ناگدـش  دیهـش  زا  ارم )  ) ِهیِدَـی َنَیب  َنیِدَهْـشَتسُملاو 
هللا یلصادخ  لوسر  هک : هدش  تیاور  هلمج  زا  دراد  تلالد  نآ  رب  ثیداحا  تایآ و  تسا و  عورشمان  دنـسپان و  رایـسب  مالـسا  رظن  زا  دشاب 

: دومرف وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومن ، گرم  ياّنمت  نآ  رثا  رب  دوب و  تخـس  شلاح  هک  دـنتفر  يراـمیب  تداـیع  هب  هلآو  هیلع 
نداتفا ریخأت  ياهدوب  رادرکدب  هچنانچ  یهدیم و  شیازفا  هدنیآ ) رد   ) ار تیراکوکین  ياهدوب ، راکوکین  رگا  هک  اریز  نکم ؛ گرم  ياّنمت 

هیلعقداص ماما  هب  یصخش  هک  تسا  ربخ  رد  و  ( 109 .) دینکم گرم  ياّنمت  سپ  دش ، دهاوخ  تاهتشذگ  ناربج  شزرمآ و  هیام  وت  گرم 
مالـسلا هیلعقداص  ماما  منک ؟ گرم  تساوخرد  دـنوادخ  زا  مناوتیم  ایآ  ماهدـش ، لولم  هتـسخ و  ایند  یگدـنز  زا  تشاد : هضرع  مالـسلا 

ياج هب  ار  يادـخ  تعاط  ینک و  یگدـنز  رگا  هک  اریز  ییامن ؛ تیـصعم  هکنیا  هن  ینک  تعاـطا  اـت  شاـب  هتـشاد  یگدـنز  ياـّنمت  دومرف :
یسوم ماما  ترـضح  هک  هدش  تیاور  ( 110 .) یهد ماـجنا  یتعاـط  هن  ینک و  تیـصعم  هن  نآ  رثا  رب  يریمب و  هک  تـسا  نآ  زا  رتـهب  يروآ 

نآ رطاخ  هب  ات  تسه  یتبسن  دنوادخ  وت و  نیب  ایآ  دندومرف : وا  هب  درکیم . گرم  يوزرآ  هک  دندینش  ار  يدرم  يادص  مالـسلا  هیلعمظاک 
تساوخرد و اـّما  ( 111 .) يراد ار  يدـبا  تکـاله  يوزرآ  وت  نیارباـنب  دومرف : مالـسلا  هیلعماـما  ریخ ! تفگ : درم  دـیامن !؟ تیاـمح  وت  زا 
هَّللا و ءاقل  قوش  زا  یکاح  تداهـش  يوزرآ  هک  اریز  تسا ؛ نیتسار  نانمؤم  هویـش  نیقی و  ناـمیا و  لاـمک  ياـههناشن  زا  تداهـش  يوزرآ 

نآ دـنک ، تداهـش  بلط  قدـص  يور  زا  هک  نآ  ره  دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ( 112 .) تسا لـمع  نسح  تفرعم و  نازیم 
ِءادَـهُّشلا ِمْظَن  ِیف  ِِهب  َریـصَنَو  : » تسا مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  ياعد  رد  ( 113 .) دـسرن تداهـش  هب  هک  دـنچ  ره  دوشیم  ءاـطع  وا  هب  تلزنم 

«. مییآرد شنانمشد  ریشمش  هب  ناگدش  دیهش  هتشر  رد  نآ  ببس  هب  و  هک )... یساپس  نانچ  ار ... يادخ  ساپـس  و  ( ») 114 (؛ ِِهئاَدعَا ِفُویُِسب 
دراو یتایاور  رد  مالـسلا -  هیلعنینمؤملاریما  همه  زا  شیپ  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هباحـص  زا  رفن  نیدـنچ  صوصخ  رد  مه  و 

ناشیا يراگتسر  يارب  هک  دندرکیم  اضاقت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  اّنمت و  دنوادخ  زا  دندومنیم و  راهظا  ار  تداهـش  قوش  هک  هدش 
تداهـش تساوخرد  دـنوادخ  زا  هک  هدـمآ  تیاور  هجرف » هَّللا  لّجع   » مئاق ترـضح  نارای  فصو  رد  و  دـنک . اعد  تداهـش  يالاو  ماقم  هب 

یبلط تداهش  یبرغ  ناگدنسیون  زا  یکی  هک  تسا  یتفگـش  ياج  لاح  نیا  اب  ( 115 .) دنوش هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  دنراد  وزرآ  دننکیم و 
( یقالخا تاـبجاو   ) دوش ماـجنا  ادـخ  هار  رد  هک  یکین  راـک  ره  هک  هداد  تبـسن  مالـسا  هب  رگید  يوس  زا  تسا و  هتـشادنپ  راـحتنا  هیبش  ار 

اهنآ لمع  هکنیا  هن  دوشیم  اطع  نانآ  هب  تداهش  باوث  هک  هدش  حیرصت  املع  تاملک  رد  هک  یتروص  رد  ( 116 .) تسا تداهش  دننامه 
اه ههبـش  نیا  هب  املع  هدیـسریم و  دارفا  زا  یخرب  نهذ  هب  زین  میدـق  زا  نآ  هباشم  ای  ههبـش  نیا  هتبلا  دـشاب . هتـشادن  تداهـش  اب  یقرف  چـیه 
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ادخ و هار  رد  هک  دندرکیم  وزرآ  هکلب  دنشکب  ار  اهنآ  نارفاک  دنتساوخیمن  نانمؤم  تسا : هدومرف  یـضر  دّیـس  هلمج  زا  دناهداد . خساپ 
هدوب هانگ  دنسپان و  هک  ار  نیرفاک  لعف  هن  دنوش  راگتسر  وا  رتلماک  باوث  هب  دنشاب و  رتکیدزن  یهلا  ناوضر  هب  ات  دنریمب  داهج  ریسم  رد 

دونـشخ یـضار و  يرگید  يوـس  زا  نآ  ماـجنا  هب  اـی  دـنک  تساوـخرد  ار  نآ  اـی  دـیامن  رفک  يوزرآ  هک  دـیاشن  ار  نمؤـم  هک  اریز  تسا ؛
ارجا نارفاک  تسد  هب  نمؤم ) نتشک   ) یندوشخبان هانگ  دنـسپان و  راک  دنتـسین  یـضار  دنهاوخیمن و  نانمؤم  هکنیا : هصالخ  ( 117 .) دشاب

تـساوخرد هکلب  دـشاب  یـشکدوخ  هیبش  وا  راک  هدرک و  کمک  ای  مادـقا  شندـش  هتـشک  هب  دوخ  نمؤم  هک  دـیآ  شیپ  مّهوت  نیا  ات  دوش ،
رد تماقتسا  نمـشد و  اب  تخـس  دربن  زا  گنج  نادیم  زا  تهج  نیمه  هب  تسا ، نانآ  دوخ  يراگتـسر  تداعـس و  هب  طوبرم  طقف  تداهش 

تسد هب  ندش  هتشک  اهنت  نانآ  فده  رگا  دنرادن و  یهاتوک  دننکیمن و  راذگورف  نینمؤم  ریاس  دوخ و  لام  ناج و  نید و  میرح  زا  عافد 
یگدزباتش يرسدوخ و  هب  دزیگنارب و  یکابیب  يرسکبس و  هب  ار  صخـش  تسیابیمن  یبلط  تداهـش  درکیمن . یتمواقم  چیه  دوب  راّفک 

اـهتسد و دـینک و  تماقتــسا  اهیتخــس  لّـمحت  رد  دـینامب و  راوتــسا  نـیمز  رب  دــندومرف : مالــسلا  هیلعنینمؤـملاریما  هکناـنچ  دراداو .
دینکم باتش  تسا  هدومنن  مزال  امـشرب  ار  نآ  رد  باتـش  دنوادخ  هچنآ  هب  دیهدن و  تکرح  دوخ  ینابز  ياههتـساوخ  هب  ار  ناتیاهریـشمش 

تسا و هدرم  دیهـش  دریمب  دوخ  رتسب  رب  دـشاب  هتخانـش  ار  وا  تیب  لها  لوسر و  قح  راـگدرورپ و  قح  هک  یلاـح  رد  امـش  زا  کـی  ره  هک 
. دوب دهاوخ  شندیـشک  ریـشمش  نیزگیاج  ّتین  نامه  هتـشاد و  ّتین  رد  هک  تسا  یکین  راک  شاداپ  راوازـس  تسا و  دنوادخ  رب  وا  شاداپ 

نیمه هب  هک  تسا  رایـسب  هجرف » هَّللا  لّجع   » نامز ماما  يرای  ياههویـش  هراـبرد  اـهینتفگ  هتبلا  ( 118 .) دراد يدیـسررس  تّدم و  يزیچره 
« هجرف هَّللا  لّجع   » هَّللا هیقب  ترـضح  میالوم  دنـسپ  دنوادخ و  هاگرد  لوبق  دروم  تمدخ  نیرتمک  نیا  هکنآ  دـیما  منکیم . هدنـسب  رادـقم 
هب رثا  نیا  ماجنا  رد  هک  ینازیزع  همه  زا  ریدـقت  رکـشت و  اب  ددرگ . نارظنتم  رتشیب  شزیگنا  بیغرت و  ناـنمؤم و  رّکذـت  هیاـم  و  دـشاب ، هدوب 

یلصاو ینیوزق  يرئاح  يدهم  دّیس   1427 بصالا /  بجر  لّوا  دندومن . يرای  ارم  هنوگره 

نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  تسرهف 

یهلا هط /  ناـمثع  طـخ  یفیک )  ) یبیجمین / میرک نآرق  ياهشمق 2 -  یهلا  يزیرین /  طـخ  یلحر  هسـالگ  گـنر -  راـهچ  / میرک نآرق   - 1
 / هط نامثع  طخ  لـباقم ) همجرت  ریز ، همجرت   ) يریزو / میرک نآرق  هط 4 -  نامثع  طخ  همجرت ) نودـب   ) يریزو / میرک نآرق  ياهشمق 3 - 

تاراشتنا یبرع  / نانجلا حـیتافم  تاـیلک  ياهـشمق 6 -  یهلا  يزیرین /  طـخ  یبـیجمین ) یبـیج ، يریزو ، /) مـیرک نآرق  ياهـشمق 5 -  یهلا 
/ نانجلا حیتافم  بختنم  ياهشمق 8 -  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیجمین ) یبیج ، يریزو ، /) نانجلا حیتافم  تایلک  نارکمج 7 -  سّدقم  دجسم 

جهن ياهشمق 10 -  یهلا  یمتاخ /  طـخ  یبیجمین ) یبیج ، ناـنجلا / حـیتافم  بختنم  ياهشمق 9 -  یهلا  يراشفا /  طـخ  یبیجمین ) یبیج ، )
هیعدا و ياهشمق 12 -  یهلا  / يریزو نیسح  شیاریو  هیداجس  هفیحـص  یتشد 11 -  دمحم  / هللا همحریضر  دیـس  یبیج ) يریزو ، /) هغالبلا

یگدنز رد  هانگ  راثآ  یمق 14 -  یمیرک  نیسح  رارسا  هنیئآ  نارکمج 13 -  سّدقم  دجسم  شهوژپ  دحاو  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تارایز 
هدراهچ اب  ییانشآ  تاقیقحت 17 -  دحاو  ادیپ  دیشروخ  نیرخآ  یمحرت 16 -  دومحم  هانپ  نیرخآ  يدمص 15 -  ربکا  یلع  ناربج  هار  و 

راظتنا نییآ  یهللا 19 -  فیس  نسح  دمحم  دهاز  یـضترم  خیـش  اقآ  يوسوم 18 -  اضر  دیمح  دّیس  يزیمآگنر  رعـش و  (/ 1و2  ) موصعم
یسانشمالسا تاقیقحت 22 -  دحاو  تیالو  لالز  زا  تاقیقحت 21 -  دحاو  ادخ  اب  طابترا  شهوژپ 20 -  دحاو  مراکملا ) لایکم  رصتخم  )

يدهلا ملع  مالک  ملع  هاگدید  زا  تبیغ  تماما و  شهوژپ 24 -  دحاو  روهظ  تبیغ ، تماما ، یناوضر 23 -  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  و 
ترـضح يدـهم و  ماما  اضر ، ماـما  یلامک 26 -  نیـسح  دّـمحم  دّیـس  قودـص  خیـش  یلاما  رد  تیالو  تماما و  تاقیقحت 25 -  دـحاو  / 

یـسانشماما و يولع 28 -  بارهـس  نایدا  هاگمزر  رد  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  فوکیلاسبآ 27 -  تاملآ  یـسور ) ) مالـسلا مهیلعهموصعم 
 - يردـیح 31 هَّللا  زیزع  رـصاعم  ناسنا  راظتنا و  تاقیقحت 30 -  دـحاو  ناراب  راهب و  راـظتنا  یناوضر 29 -  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ 

داوج دمحم  تیرـشب  دادـماب  یناریا 33 -  نیـسح  ماـیپ  نیرخآ  رد  ماـما  نیلوا  اـب  يدراهتـشا 32 -  يدـمحم  دـمحم  هماقا  ناذا و  تیمّها 
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تیاده مچرپ  يدراهتـشا 36 -  يدمحم  دمحم  اونین  رادمچرپ  یئافو 35 -  همطاف )  ) یـسمش كدوک  / راهب زا  رتهب  یسبط 34 -  یجّورم 
هللا یلصمظعا  ربمایپ  یناوضر 38 -  رغصا  یلع  یبلطتنونـشخ  میـسیرورت و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  يربکا 37 -  اضر  دمحم 

یناوضر رغصا  یلع  دادترا  اهتیلقا و  قوقح  هلآو و  هیلع  هللا  یلصمظعا  ربمایپ  یناوضر 39 -  رغصا  یلع  يرادهدرب  داهج و  هلآو و  هیلع 
رغصا یلع  یبلطحلـص  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  یناوضر 41 -  رغـصا  یلع  نز  قوقح  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربماـیپ   - 40

ود / هلآو هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  خیرات  يرئاح 43 -  ییافـص  سابع  خیـش  دلج  ود  مالـسلا /  هیلعنینمؤملا  ریما  خیرات  یناوضر 42 - 
خیرات تاقیقحت 45 -  دحاو  یسیلگنا ) ودرا ، یبرع ، یسراف ، /) نارکمج سدقم  دجـسم  هچخیرات  يرئاح 44 -  ییافص  سابع  خیش  دلج 

 - یمیظعریم 47 رفعج  دیــس  مالــسلا  هیلعناــمزلا  بحاــص  هاــگیلجت  يرئاـح 46 -  ییافـص  ساـبع  خیـش  مالـسلا  هیلعءادهــشلا  دـیس 
هدراهچ روپیلع 49 -  نیـسح  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  یناهنپ  ياههولج  يرون 48 -  یـسربط  نیـسح  ازریم  رتفد ) راهچ   ) ناگتفایفرـشت
هیلعیلع ماما  مالک  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما   / ثیدـح لهچ  یجنگ 50 -  نیسح  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  اب  يونعم  طابترا  راتفگ 

هیلعيدهم ترـضح  يدیعـس 52 -  دمحا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  زا  هدـیزگرب  ثیدـح  لهچ  داژندیس 51 -  قداص  دیس  مالـسلا 
هعقاو سی و  ياههروس  متخ  اینمیهف 54 -  نیسح  دمحم  دیواج  ياهتمکح  يدراهتشا 53 -  يدمحم  دمحم  تیالو  نابات  غورف  مالسلا 

يداتسا اضر  بقاثلا ) مجن  رصتخم   ) بیاغ دیشروخ  يرهوج 56 -  ینیسح  سابع  راعشا ) هعومجم   ) راعشالا نئازخ  شهوژپ 55 -  دحاو 
ییاهناتساد یمثیم 59 -  یقارع  دومحم  خیش  مالسلا  راد   - 58 هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  راعشا ) هعومجم   ) ییالط ياههشوخ   - 57

تاـملآ یــسور )  ) یجنم راـظتنا  رد  يودـهم 61 -  یلع  راعــشا ) هعوـمجم   ) قیاقــش غاد  داـشرا 60 -  نسح  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  زا 
 / یمق سابع  خیش  مومهملا ) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  یناروک 63 -  یناحبس ، یفاص ، رون  يوجتسج  رد  فوکیلاسبآ 62 - 

ارهز تسود  رادـید  ترـسح  رد  هدـشلد  ینـش 65 -  میرک  رواشیپ ) ياـهبش  رـصتخم  ) تیـالو تماـما و  میرح  زا  عاـفد  ياهرمک 64 - 
دمحم كرت  لوسر  یـسرو 68 -  يرهاط  یلع  دمحا  هرابود  تایح  ای  تعجر  اینمیهف 67 -  نیـسح  دّمحم  يدازآ  نید و  یشاقلزق 66 - 
تمحر باحس  تاقیقحت 71 -  دحاو  هسّدقم  هیحان  ترایز  يزاّرخ 70 -  نسحم  دیس  بیغ  ملاع  زا  ییاههنزور  یهللا 69 -  فیس  نسح 

ههلا رانا  خرس  دورـس  نارکمج 73 -  سّدقم  دجـسم  شهوژپ  دحاو  نارکمج  دجـسم  رد  عجارم  ینارنخـس  يدزی 72 -  یلیعامسا  سابع 
تحایس یناوضر 76 -  رغصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ  و  تیباهو )  ) يرگیفلـس يردیح 75 -  اروهط  رادید  هنـشت  دوخ  اّقـس  یتشهب 74 - 

هیلعنامز ماما  رصع  رد  ناهج  يامیس  یهللا 78 -  دبع  رتکد  یبرع  رعش  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  يامیس  یناچوق 77 -  یفجن  اقآ  برغ 
80 هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  یسراف  رعش  هنیئآ  رد  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  يامیس  یناتسلگ 79 -  ینیما  دّمحم  يدلجود ) ) مالسلا

دّمحم لامج  دّیسلا  یبرع  باحـسلا / ءارو  سمـش  یجیئان 81 -  نیـسح  دّـمحم  هعلاطلا ) سومـشلا  همجرت   ) هریبک هعماج  ترایز  حرـش  - 
يدیهش 84 یمشاه  هَّللا  دسا  دیس  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  دیحوت 83 -  یتیبرت  یگنهرف  هسسؤم  دسریم  ارف  حبص  حلاص 82 - 

دقع یتّجح 87 -  دماح  بیس  رطع  داژندیس 86 -  قداص  دیس  یسیونهضیرع  ینیسح 85 -  لیلخ  دیس  ینمشد  یتسود و  یّلجت  اروشاع  - 
هیلعیلع تاقیقحت 89 -  دـحاو  تیـالو  دـیراورم  مالـسلا  هیلعیلع  یعفاشلا 88 -  سدـقملا  یبرع  / مالـسلا هیلعرظتنملا  رابخأ  یف  رردـلا 

هب خـساپ  یـسانشریدغ و  یناوضر 91 -  رغـصا  یلع  نیتال ) يرذآ  یـسور ،  ) مخریدـغ نایفـسلف 90 -  دیجم  دیـس  خیرات  نایاپ  مالـسلا و 
 - يدحاو 94 دمحم  دیس  مالـسلا  اهیلعهمطاف  راقفلاوذ  كدف  یناوضر 93 -  رغـصا  یلع  تیباهو  هنتف  یناوضر 92 -  رغصا  یلع  تاهبش 

( شخپ ) اهيرامیب یعیبط  ناـمرد  گـنهرف  يدزی 96 -  یلیعامـسا  ساـبع  تیبرت  گـنهرف  يدزی 95 -  یلیعامـسا  سابع  قالخا  گـنهرف 
 - يربکا 100 اضر  دّمحم  یتیبرت  ياههصق  يدومحم 99 -  نسح  سردایرف  ینامیا 98 -  هیقف  رقاب  دمحم  ربکا  زوف  يردص 97 -  نسح 

مامتو نیدلا  لامک  تاقیقحت 102 -  دحاو  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ياهتمارک  تاقیقحت 101 -  دحاو  مالسلا  هیلعيدهملا  تامارک 
زا يدرگ  یناـتایب 104 -  نسح  راعـشا ) هعوـمجم   ) یلین هار  ناـشکهک  ناولهپ 103 -  روصنم  / هللا همحرقودص  خیـش  دـلج ) ود   ) ۀـمعنلا

رون هنیجنگ  یناگیاپلگ 106 -  یفاص  هَّللا  تیآ  تیودهم  نامتفگ   - 105 یجتلم )  ) نایسنوی رغصا  یلع  راعشا ) هعومجم   ) تسود رذگهر 

؟ مینک يرای  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  www.Ghaemiyeh.comهنوگچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 38زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


همحریسلجم هماّلع  راونالا  ةاکشم  يدزی 108 -  یلیعامسا  سابع  اهتلیضف  مام  یناکدرا 107 -  ینیسح  موحرم  تاولص  متخ  تکرب ، و 
، ةرخآلا لزانم  ینیوزق 111 -  يرئاح  یناهفـصا / يوسوم  دـلج ) ود   ) مراکملا لایکم  ینذؤم 110 -  یلع  بئاـغ  رکذـم  درفم  هللا 109 - 

دیجم اونین  روـشنم  یناریا 113 -  نیـسح  هغـالبلا  جـهن  رظنم  زا  دوعوم  یجنم  هللا 112 -  همحریمق  ساـبع  خیـش  گرم  زا  سپ  یگدـنز 
يردیح هَّللا  زیزع  تاجن  دیما و  مّسجت  مالسلا  هیلعيدهم  یناوضر 115 -  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یسانشدوعوم و  رفيردیح 114 - 

راحب دلج 13  همجرت  مالسلا ، هیلعدوعوم  يدهم  بولقلا 117 -  بوبحم  يدیمعلا /  یمالسا  هشیدنا  رد  مالـسلا  هیلعرظتنم  يدهم   - 116
نـسح دـمحم  نارکیب  رهم  يدوـمحم 119 -  نسح  ناوـجون  رداـم /  زا  رتناـبرهم  ياهیمورا 118 -  / هللا همحریـسلجم  هماـّلع  دـلج  ود  - 

، یلوبناتسا یکرت   ، یسراف  / ) ام اب  یلو  ادیپان  ینیوزق 121 -  يرئاح  يدهم  دیس  سی ) لآ  ترایز  حرش   ) نارظتنم قاثیم  يدابآهاش 120 - 
نیـسح ازریم  يدـلجود ) ) بقاـثلا مـجن  هللا 123 -  همحريروـن  نیــسح  ازریم  بقاــثلا  مـجن  تاقیقحت 122 -  دـحاو  ـالاگنب ) یـسیلگنا ،
راظتنا هماکچ  رای و  ياههناشن  يزاریش 126 -  یمداخ  دمحم  وا  روهظ  ياههناشن  ریدغ 125 -  داینب  تیالو  يادن  هللا 124 -  همحريرون 

سّدـقم دجـسم  شهوژپ  دـحاو  بش  زامن  یناوضر 128 -  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خـساپ  تیحیـسم و  هب  یهاـگن  هدازیلع 127 -  يدـهم 
یتشهب ههلا  دـمآ  رترید  هک  نآ  و  يربکا 130 -  اضر  دّمحم  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  ياههتـشون  اههتفگ و  همارکلا  جهن  نارکمج 129 - 
ترـضح ياهیگژیو  تاقیقحت 133 -  دـحاو  نارظتنم  فیاـظو  یناوـضر 132 -  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خـساپ  اروشاـع و  هعقاو   - 131

اب هارمه  هللا 135 -  همحریناـیتشآ  دـمحا  ازریم  یبیجمین ) یبیج ، /) هیدـمحا هیدـه  يرئازج 134 -  نیدـلا  رون  دیـس  مالـسلا  اهیلعبنیز 
( راعشا هعومجم  ) رظن زا  بئاغ  رای  يزاریش 137 -  یمداخ  دمحم  مالسلا  هیلعيدهم  دای  یمرک 136 -  نژیب  / يوالتف يدهم  رظتنم  يدهم 
: یناشن اب  دیناوتیم  قوف ، ياهباتک  دیرخ  هیهت و  تهج  يدزی  یلیعامـسا  سابع  دلج  جنپ  یبرع -  / ۀـمکحلا عیبانی  یتّجح 138 -  دمحم 

سامت  0251  - 7253340 ياه 7253700 ،  نفلت  هرامـش  اب  ای  هبتاکم و  نارکمج  سّدقم  دجـسم  تاراشتنا  یتسپ 617 ،  قودنـص  مق - 
 ، 66939083 نارهت : شورف : ياهیگدنیامن  ریاس  ددرگیم . لاسرا  امـش  يارب  یتسپ  هنیزه  نودب  یتساوخرد  ياهباتک  دـییامن . لصاح 

0122  - 5664212  - 14 راکنودیرف :  0351  - 6280671-2 ، 6246489 دزی :  021  - 66928687

اه تشون  یپ 

ج 7، عیشت ، فراعملا  ةریاد  ( 2 موس . باب  نانجلا  حیتافم  ص 230 ؛ ج 2 ، یسراف ،) همجرت   ) مراکملا لایکم  ص 235 ؛ رئازلا ، حابصم  ( 1
، لافنا هیآ 126 /  نارمع ، لآ  هروس  ( 6 هیآ 15 و 16 . رطاف ، هروس  ( 5 هیآ 14 . فص ، هروس  ( 4 . 296 ینامعن ، هبیغلا  باتک  ( 3 ص 537 .

ياعد ( 10 هبطخ 181 . هغالبلا ، جـهن  ( 9 هیآ 11 . دـیدح ، هروس  هیآ 245 /  هرقب  هروـس  ( 8 هیآ 7 . مالـسلا ، هیلعدمحم  هروس  ( 7 هیآ 10 .
، جاجتحالا ( 14  . 8 تایآ 7 - هّقاح ، هروس  ( 13 هیآ 43 . دوه ، هروس  ( 12 هیآ 214 . هرقب ، هروس  ( 11 دّجهتملا . حابصم  رصع ، زامن  بیقعت 

نبا فوهللا  ( 18 ص57 . ج 45 ، راونـالاراحب ، ( 17 ص 39 .  ج 12 ، راونـالا ، راـحب  ( 16 هیآ 69 . ءاـیبنا ، هروـس  ( 15 ص 278 .  ج 2 ،
(21 ص 215 . ج 2 ، یبوط ، هرجش  ( 20 ص 39 . هینیسحلا ، نیعبرالا  ( 19 . 331 ص 330 -  ج 44 ، راونالاراحب ، ادیص ؛ ص 45 ، سوواط ،
، یشاّیع ریسفت  ( 25 هیآ 33 . ءارسا ، هروس  ( 24 هیآ 10 . لافنا ، هروس  ( 23 هیآ 10 . نارمع ، لآ  هروس  ( 22 ص 163 . ینامعن ، هبیغلا  باتک 
ص 8 و ج 53 ، راونالا ، راحب  ( 28 ص 328 . ج 52 ، راونالا ، راحب  ( 27 ص 671 . ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 26 ص 290 .  ج 2 ،
ج راونالاراحب ، ( 33 هیآ 2 . رشح ، هروس  ( 32 هیآ 26 . بازحا ، هروس  ( 31 هیآ 12 . لافنا ، هروس  ( 30 هیآ 151 . نارمع ، لآ  هروس  ( 29 . 11

راحب ص 280 37 ) ج 52 ، راونالا ، راـحب  ( 36 ص 361 . ج 52 ، راونالا ، راـحب  ( 35 ص 348 . ج 52 ، راونالا ، راـحب  ( 34 ص 179 . ، 16
ص 283. ج 52 ، راونالا ، راحب  ( 41 هیآ 5 . لیف ، هروس  ( 40 هیآ 17 . لمن ، هروس  ( 39 هیآ 32 . صصق ، هروس  ( 38 ص 8 . ج 53 ، راونالا ،
ص 334. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 45 ص 126 . ج 52 ، راونالا ، راحب  ( 44 هبطخ 188 . هغالبلا ، جهن  ( 43 ص 85 . ج 2 ، یفاک ، لوصا  ( 42

بهاذملاو مالـسلا  هیلعقداصلا  ماما  ( 49 ص 368 . ج 2 ، نیدـلا ، لامک  ( 48 ج 2،ص 34 . ریدـغلا ، ( 47 ص 64 . ج 2 ، ریدـغلا ، ( 46
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هیآ هدئام ، هروس  ( 53 هیآ 51 . رفاغ ، هروس  ( 52 هیآ 45 و 153 . هرقب ، هروس  ( 51 ص 284 . ج 2 ، جاجتحالا ، ( 50 ص 70 . ج 2 ، هعبرالا ،
ج 3،ص 672. یفاولا ، ( 57 ص 177 . لامعالا ، باوث  ( 56 ص 12 . ج 9 ، راحبلا ، هنیفس  كردتسم  ( 55 ص 199 . ج 2 ، یفاکلا ، ( 54 . 2
(62 ص 221 . لامعالا ، باوث  ( 61 ص 169 . ج 2 ، یفاکلا ، ( 60 . 248 ص 247 -  ج 2 ، هاورلا ، عماج  ( 59 ص 648 . ج 2 ، یفاولا ، ( 58

ضیف هغالبلا ، جهن  ( 65 ص 135 . ج 2 ، راونالا ، راحب  ( 64 ص 259 . ج2 ، هعبرالا ، بهاذملا  قداصلا و  مامالا  ( 63 ص 55 . ج 5 ، یفاک ،
نتم ( 69 هبطخ 122 . هغالبلا ، جـهن  ( 68 ص 293 . ج 12 ، هعیـشلا ، لئاسو  ( 67 ص 58 . ج 2 ، نیرحبلا ، عـمجم  ( 66 ص 966 . مالسالا ،

 - ص 441 381 و ج 100 ، ص 379 -  ج 47 ، راونالا ، راحب  ( 70 تسا . هدمآ  ص 442  ج 100 ، راونالا ، راحب  رد  مالسلا  هیلعماما  ياعد 
هَّللا تیآ  ترضح  ( 74 ص 253 . ج 2 ، مراکملا ، لایکم  ( 73 ص 318 . ج2 ، جاجتحالا ، ( 72 ص 298 . ج 93 ، راونالاراحب ، ( 71 . 443

ج راونالاراحب ، ( 78 هیآ 20 . صصق ، هروس  هیآ 20 77 ) سی ، هروس  ( 76 . 448 ررّدلا ، عماج  یمق 75 ) ییابطابط  نسح  اقآ  جاح  یمظعلا 
ص ج 2 ، یفاکلا ، ( 82 ص 199 . ج 2 ، یفاکلا ، ( 81 ص 114 . ج 9 ، لوقعلا ، ةآرم  ( 80 ات 14 . تایآ 11  دلب ، هروس  ( 79 ص 315 . ، 74

ياعد نانجلا ، حیتافم  ( 85 لّوا . باب  نانجلا ، حـیتافم  ( 84 ص 200 . ج 15 ، هعیـشلا ، ثیداحا  عماج  ص 123 ، یعاّدلا ، هّدـع  ( 83 . 197
ص ج 1 ، نیدلا ، لامک  ( 88 ص 125 . ج 3 ، مالسلا ، مهیلعیلع  نب  نیـسح  مامالا  ةایح  ( 87 ص 313 . ج 74 ، راونالا ، راحب  ( 86 حاتتفا .

بقاـثلا مجنلا  تیاکح 9 ، يوأملاۀـنج  ( 91 ص 229 . ج 1 ، عیارّـشلا ، لـلع  ( 90 دـینک . هعجارم  نارظتنم  قاـثیم  لّوا  رتـفد  هـب  ( 89 . 329
ج 2، جاجتحالا ، ( 95 ص 283 . ج 2 ، جاجتحالا ، ( 94 ص 351 . ج 2 ، نیدلا ، لامک  ( 93 . 46 هیآ 44 -  هّقاح ، هروس  ( 92 تیاکح 83 .
(100 ص 402 . نازحالا ، جّیهم  ( 99 هیآ 28 . رفاغ ، هروس  ( 98 . 20 هیآ ، سی ، هروس  ( 97 ص 201 . هیوغللا ، قورفلا  مجعم  ( 96 ص 283 .
(103 تاـیآ 10 و 11 . هعقاو ، هروس  ( 102 ص 132 . ج 2 ، مراکملا ، لاـیکم  ( 101 مالـسلا . هیلعسابع  ترـضح  ترایز  نانجلا ، حیتافم 

جهن ( 107 هیآ 10 . رـشح ، هروس  ( 106 هیآ 48 . هدـئام ، و  هیآ 148 ، هرقب ، هروـس  ( 105 هیآ 21 . دـیدح ، هروس  ( 104 . 100 هبوت ، هروس 
ص ج 6 ، راونالاراحب ، ( 110 ص 128 . ج 6 ، راونالاراحب ، ( 109 ص 333 . ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 108 ص 978 . مالسالا ، ضیف  هغالبلا 
(. دینک هاگن  هَّللاءاقل  قوش  ، ) 139 ص 124 -  ج 6 ، راونالاراحب ، ( 112 ص 410 . مالـسلا ، هیلعمظاکلا  مامالا  مکح  لاـثما و  ( 111 . 128

فراعملا ةریاد  ( 116 ص 308 . ج 52 ، راونـالاراحب ، ( 115 لّوا . ياعد  هیداّجـس ، هفیحـص  ( 114 ص 301 . ج 70 ، راونـالاراحب ، ( 113
.105 ص 104 -  ج 10 ، عیشت ، فراعملا  ةریاد  هبطخ 188 ، هغالبلا ، جهن  ( 118 . 256 لیوأتلا ، قیاقح  ( 117 ص 49 . ج 13 ، هیمالسالا ،
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