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مالسلا اهیلع  نینبلا  ما  ترضح  باتهم  ردام  همانیگدنز 

: هدنسیون

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا اهیلع  نینبلا  ما  ترضح  باتهم  ردام  7همانیگدنز 

باتک 7تاصخشم 

7مالسلا

ددجم جاودزا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يریگ  7میمصت 

تسا بسانم  تاکن  نیا  رکذ  زیچ  ره  زا  7لبق 

ههبش 8کی 

؟  دوب هچ  هدش  باختنا  سورع  9تاصخشم 

( دیشروخ رابت  زا   ) هیبالک همطاف  بسنو  9مان 

بالک نب  رماع  نب  بعک  نب  دیحو  نب  ۀعیبر  نب  دلاخ  نب  9مازح 

دنسیون یم  نینبلا  ما  بسن  تفارش  دروم  رد  10ناخروم 

لیفط نب  10رماع 

کلام نب  10رماع 

هبتع نب  10ةورع 

ینارون يدلوت  مالسلا و  اهیلع  نینبلا  11ما 

نینبلا ما  دلوت  12خیرات 

نینبلا ما  نادناخ  زراب  ياه  12یگژیو 

نینبلا ما  زا  يراگتساوخ  13مسارم 

يراگتساوخ زا  لبق  بش  کی  نینبلا  ما  13باوخ 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  اب  نینبلا  ما  جاودزا  14خیرات 

ناناوج يارب  ییوگلا  مالسلا  هیلع  یلعو  نینبلا  ما  15جاودزا 

مالسلا هیلع  یلع  هناخ  هب  نینبلا  ما  15دورو 

نینبلاما ات  همطاف  16زا 
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  اب  نینبلا  ما  جاودزا  16هرمث 

تعاجش دنزرف  16دالیم 

تیالو زا  عافد  هب  17شرافس 

مالسلاهیلع نیسح  يادف  هب  17منادنزرف 

دیهش راهچ  17ردام 

نینبلا ما  تافص  18هفیحص 

اتمه یب  ییایمیک  18تیالو ،

يردام 19تبحم 

افو 19هنارکرب 

رنه هنیآ  20رد 

یسایس 21شرگن 

مالسلا اهیلع  نینبلا  ما  ییانادو  21ملع 

22بدا

«.) دلاخ نب  مارح  تنب  نینبلا  ما  مُهُّما  البرک ، ّفَطِب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  مهیخا  عم  ءادهشلا  هّللادیبع )  ای   ) هّللادبع نامثع و  رفعج و  سابعلا و  و  مالسلا ...  هیلع  نینمؤملاریما  دالوا  : » دنا هتشون  البرک  يادهش  شرامش  رد  یخیرات  بتک  رد  دندش . هنادواج  اهنآ  اب  هدوب و  دنب  ياپ  اهنآ  هب  هراومه  دنتخومآ و  ردام  بتکم  رد  نینبلا  ما  رسپ  راهچ  هک  دوب  ییاهسرد  هلمج  زا  نامز  ياهدرد  اب  ییانشآ  عونمه و  هب  قشع  تیالو ، بدا ، سرد  يرآ ، تخومآ . داهن  یم  نینبلا ، ما  دوخ ، نیلوا  ملعم  نماد  رب  رس  هک  هاگنآ  یکدوک  زا  هک  تسا  یسرد  نیا  تسا و  هدوب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تمظع  هب  وا  قیمع  شرگن  تلع  هب  مالسلا  هیلع  نینسح  هب  تبسن  وا  بدا  عضاوت و  اما  دندوب  ردپ  کی  زا  ود  ره  هچ  رگا  دنک . ادص  ردارب  ظفل  اب  ار  وا  هک  داتفا  یم  قافتا  رتمک  درک و  یم  هدافتسا  يدیس » ای   » و يالوم » ای   » هژاو زا  داد  یم  رارق  باطخ  دروم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگ  ره  یلع  نب  سابع  دنیوگ : یم  ناخروم  دش . یم  هدید  حوضو  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  شا  یمارگ  زیزع و  ناردارب  و  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شراوگزب ، ردپ  دروم  رد  هک  وا  بدا  هلمج  زا  تسا ؛ هتشاد  یناوارف  ششخرد  لضفلاوبا  دوجو  رد  تافص  زا  يا  هراپ  دسر  یم  رظن  هب  میرب . یم  یپ  نادنزرف  یقالخا  يونعم و  شرورپ  تیبرت و  هلأسم  تمظع  هب  میبای ، یم  ار  دوش  یم  یلجتم  دنزرف  رد  تافص  نیا  زورب  روهظ و  تسا و  هدوب  وا  ردام  دوجو  رد  يا  هنوگ  هب  همه  همه و  هک  تریصب  نامیا و  صالخا و  يردافو و  یگدازآ ، تعاجش ، بدا ، نوچ  یتافص  مینیب و  یم  ار  يو  يالاب  ياهتلیضف  الاو و  ياهیگژیو  مینز و  یم  قرو  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  یناگدنز  باتک  هک  هاگنآ  تسه . زین  نینبلا  ما  زا  نخس  تساهنابز  رب  سابع  تافص  ات  تساج و  رب  یتسه  ات  هک  دوش  یم  دادملق  خیرات  نایبرم  زا  یکی  نینبلا » ما   » اتسار نیا  رد  دنتسه . يرشب  عماوج  هدنزاس  هک  تسا  ینادرم  نانز و  تیبرت  نز ، یعقاو  یقیقح و  هفیظو  تسا . هتسیاش  نابرهم  كاپ و  نانز  تماق  رب  اهنت  رخاف  سابل  نیا  تسا و  وا  ياهمان  زا  نیملاعلا » بر   » هک تسا  رشب  یبرم  نیلوا  دنوادخ  تسا . هدش  حرطم  مهم  زایتما  کی  ناونع  هب  نانز  يارب  تیبرت  سدقم  رما  هک  میبای  یمرد  یمالسا  ینابم  فراعم و  هب  هجوت  اب  تیبرت : میلعت و  هنارک  رب 

باتهم ردام  بورغ  یشرع و  23جورع 

ام ياربرایع  مامت  ییوگلا  نینبلا  24ما 

یهلا ضیف  هطساو  مالسلااهیلع ،  24نینبلاما 

مالسلااهیلع نینبلاما  لیاضف  نایب  رد  ناگرزب  25نخس 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  همان  ترایز  زا  25یشخب 

مالسلا اهیلع  نینبلا  ما  26یسانشباتک 

اهتشون یپ  27عبانم و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  28هرابرد 
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مالسلا اهیلع  نینبلا  ما  ترضح  باتهم  ردام  همانیگدنز 

باتک تاصخشم 

1393، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
. ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  مالسلا /  اهیلع  نینبلا  ما  ترضح  باتهم  ردام  همانیگدنز  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1393 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 
هنایار  هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  مالسلا -  اهیلع  نینبلا  ما  ترضح  ردام -  : عوضوم

مالسلا

قشع  يارحص  هلال  يا  مالسلا   *** قشع يایرد  رهوگ  يا  مالسلا 
ادخ  ریش  هجوز  يا  مالسلا   *** افو ربص و  رهظم  يا  مالسلا 

اههلالآ  همه  تناریح  هب  يا   *** اههلال نابغاب  يا  مالسلا 
همه  رب  تبحم  سرد  ياهداد   *** مالسلااهیلع همطاف  زینک  ار  دوخ  ياهدناوخ 

هدازرفعج رعاش 

ددجم جاودزا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يریگ  میمصت 

اهیلع همطاف  ترـضح  دوخ  تیـصو  ربانب  مالـسلا ،  اهیلع  همطاف  ترـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تلحر  زا  سپ  لاـس  هد 
بسن ملع  رد  هک  ار  لیقع »   » شردارب دوب . شناگدید  ربارب  رد  اروشاع  دوب ، يرگید  رسمه  نتفرگ  رکف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  یتقو  مالـسلا 
لیقع زا  دیبلط . تخانشیم  بوخ  ار  نانآ  یحور  یقالخا و  ياهتّیصوصخ  اهتلـصخ و  نوگانوگ و  ياه  هریت  لیابق و  دوب و  دراو  یـسانش 
میارب نینچ ، نیا  ییوناب  ات  دنـشاب  نادرم  ریلد  ناعاجـش و  زا  شدادـجا  هک  يا  هلیبق  زا  هتـسیاش و  نک  ادـیپ  يرـسمه  میارب  هک « : تساوخ 

.« دیشر راوسکت و  عاجش و  دروآ  يدنزرف 

تسا بسانم  تاکن  نیا  رکذ  زیچ  ره  زا  لبق 

دارفا هعجارم  دروم  نادنمـشناد  ریاس  دـننامهو  دنتـشاد  يزاتمم  تیعقوم  یقالخاو  یعامتجاو  ینید  رظن  زا  هتـشذگ  رد  باسنا  هب  ناهاگآ 
هب  ، تشاد ندوب  یمـشاه  تهج  هب  هک  یتـمظعو  دـجمو  یگداوناـخ  تفارـش  رب  هوـالع  يو  دوب  بلاطوبادـنزرف  لـیقع  هلمج  زا  دـنا  هدوب 

دنتـشاد هدیهوکن  تافـصو  هلیذر  قالخا  هک  ییاه  هداوناخو  لیابق  زا  ار  مانـشوخو  فیرـش  ياه  هداوناخو  دوب  هاگآ  برع  لیابقو  باسنا 
هب دوش  باختنا  لیصا  ياه  هداوناخ  نایم  زا  دیاب  اعبط  هک  هیادو  رـسمه  درومرد  رتهب  باختنا  يارب  دارفا  زین  تهج  نیدبو  تخانـشیم  زاب  ،

باختنا محر )   ) یبسانم لحم  نات  هدنیآ  دنزرف  هفطن  داقعنا  يارب  تسا  هدـش  دـیکات  زین  سدـقم  عرـش  رد  هکنآ  هچ  دـندرکیم  عوجر  يو 
یلص مالسا  یمارگ  ربمایپ  ( 1) تسا رثوم   ، تسا ناتدنزرف  ردام  هک  امش  رـسمه  دننامه  تافـص  لاقتنا  رد  ناتدنزرف  ییاد  هکنآ  هچ  دینک 
هزبس ترضح : زا  دش  لاؤس  دیور . یم  بالجنم )  ) هلبزم يور  رب  هک  يراز  هزبس  زا  دیـشاب  رذحرب  مدرم ! يا  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا 
لقن يدفص  ( 2 . ) دـشاب هدرک  دـشر  تسردان  دـیلپ و  هداوناـخ  رد  هک  ییوراـبیز  نز  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ دـیورب  هلبزم  رب  هک  يراز 
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يارب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دجـسم  ردو  دوب  تجح  باسنا  ملع  رد  شا  هتفگو  رظن  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  لـیقع  دـنکیم 
خساپردواو دندشیم  عمج  شرود  هب  باسنا  ملع  زا  یهاگآو  تخانـش  يارب  برع  لئابقو  درکیم  زامن  نآرب  هک  دندراذگیم  يریـصح  يو 

، شیوخ ردارب  هب  دراد  جاودزا  دـصق  هک  هاگنآ  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  تسور  نیا  زا  ( 3) دوب لاقتنالا  عیرس  رایسب   ، تاعجارم
: دیامرف یم  هدوب  برع  نوگانوگ  نادناخ  رارسا  زا  يا  هنیجنگ  شا  هنیـس  نهذ و  دوب و  فورعم  باسنا »   » ملع رد  هک  بلاط  یبا  نب  لیقع 
.« دروآ ایند  هب  راکراوس  عاجـش و  يرـسپ  میارب  وا  منک و  جاودزا  وا  اب  ات  دـشاب  برع  نادرمریلد  لسن  زا  هک  نک  راـیتخا  نم  يارب  ار  ینز  »

: تفگ ردارب  خساپ  رد  ردو  درک . باختنا  ترـضح  يارب  دوب ، دننامیب  تعاجـش  رد  هک  ار  بالکینب  نادـناخ  زا  نینبلاما  وناب  لیقع ، ( 4)
، نینبلا ما  يردام  دـج  دروم  رد  سپـس  و  ( 5 .« ) تسین يو  نادـناخ  ناردـپ و  زا  رتعاجـش  برع  رد  اریز  نک  جاودزا  هیبـالک  نینبلا  ما  اـب  »

همطاف مود  دـج  کلام  نب  رماع  ءاربوبا  : » دـیوگ یم  دوب  ریظن  مک  تعاجـش  يروالد و  تهج  زا  زور  نآ  رد  هک  کـلام ، نب  رماـع  ءاربوبا 
اب هدننک  يزاب  ار  وا  ور  نیا  زا  مسانش  یمن  تترضح  زج  وا  زا  رت  عاجش  ار  یسک  تسا و  ریظن  یب  برع  لیابق  نایم  رد  تعاجش  زا  هیبالک 
ار باختنا  نیا  ماما  دیوگیم و  بالک  ینب  نادـناخ  زراب  تایـصوصخ  رگید  زا  نینچمه  لیقع  ( 6 .« ) دنمان یم  ۀنسالا ) بعالم   ) اهریـشمش

همه اـب  ار  ـالبرک  هدرک و  روـبع  اـهنامز  زرم  زا  یلع  ذـفان  هاـگن  ییوـگ  داتـسرف  نـینبلاما  ردـپ  دزن  يراگتـساوخ  هـب  ار  لـیقع  دیدنــسپ و 
نانوچ يدنزرف  ات  تسا  ریلد  عاجـش و  نادناخ  زا  عاجـش  يردام  یپ  رد  زورما  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرای  يارب  دـنیب و  یم  شیاهیتخس 

. دشابالبرک رد  نیسح  رگ  يرای  وا  دروآ و  ایند  هب  اهتلیضف ، ردپ  سابع ،

ههبش کی 

درکن باختنا  ار  شرسمه  دوخ  دوب  هریغو ... مولع  يایردو  نیمزرد  دنوادخ  تجحو  نیملسم  ماما  دوخ  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضحارچ 
لیقع یهاـگآو  ملع  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  نتفگ  تشاد ؟  یهاـگآ  زیچ  همه  هب  دوخ  هک  وا  درپس  لـیقع  شردارب  هب  ار  راـک  نیاو 
ماقم ات  تسین  هسیاقم  لـباق   ، برع ناروـالدو  ناعاجـشو  لـئابق  لاوحا  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  ملعو  تخانـش  اـب  نارگیدو 
لقن يرافغ  رذوبا  درادن ؟  یهاگآ  برع  لیابق  هب  دسانـشیم  ار  ناگچروم  هدامو  رن  هک  یـسک  ایآدشاب  لیقع  رظن  دـنمزاین  تیالو  سدـقم 
نیا دادـعت  هک  ییادـخ  تسا  هزنم  متفگ  نم  تشاد  يرایـسب  هچروم  هک  میدـش  دراو  یناـبایب  هب  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریماو  نم  دـنکیم : 
یم ناگچروم  نیا  قلاخ  هک  ییادخ  تسا  هزنم  وگب :  هکلب  وگن  نینچنیا  دندومرف  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  دنادیم  ار  ناگچروم 

دندومرف مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ترضح  نینچمه  ( 7  ) مسانشیم ار  نانآ  هدامورنو  منادیم  ار  اهنیا  دادعت  نم  مسق  ادخ  هب  هکنآ  هچدشاب 
هاگنآ نمو  دوشیم  هفاضا  يزیچ  هنو  مک  يزیچ  هن  اهنآ  عمج  زاو  دنا  هدش  قلخ  مدآ  تقلخ  زا  لبق  يا  هژیو  تشرسو  تنیط  زا  ام  نایعیش  : 
هتشون ام  دزن  رد  ناشداژنو  ریاشعو  ناردپو  نانآ  یماساو  مسانش  یم  ار  منمشدو  تسود  زینو  مسانشیم  ار  همه  منکفا  یم  رظن  نانآ  هب  هک 
هکنیا تیاهن  درادـن  دناسانـشب  يو  هب  ار  برع  ياه  هلیبق  لیقع  هکنیا  هب  يزاـین  دراد  یملع  نینچ  هک  یـسک  نیارباـنب  ( 8  ) تسا دوجومو 
لامعاو لاعفا  رد  اـسب  هچو   ، دـنک یط  ار  دوخ  يداـع  ناـیرج  روما  هک  تسا  تهج  نیا  هب  لـیقع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  شیاـمرف 

امرب رگید  يا  هراپو  مینکیم  كرد  ار  اهنآ  زا  يا  هراپ  ام  هک  دراد  دوجو  ییاه  تمکحو  حلاصم  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  هسدـقم  تاوذ 
راهظا هنوگره  زاو  هدوب  دیوم  هیهلا  هداراو  سدقا  ضیف  هب  هک  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  دشاب  یم  نانآ  دوخ  دزنو  هدیـشوپ 

 : هکنیا نآو  دشاب  راک  نیا  رد  دش  رکذ  هچنآرب  هفاضا  زین  يرگید  هتکن  دیاش  دندومرفیم  تروشم  باحـصا  اب  دندوب  زاین  یب  نارگید  رظن 
اب تروشم  دئاوف  زا  زین  باحصا  بیترت  نیدبو   ، تسا هابتشا  دشاب  هدیسر  مه  یلقع  بتارم  نیرتالاب  هب  ناسنا  هچرگا  ییار  دوخو  دادبتـسا 

هارمگ دشاب  نیبشوخ  دوخ  يارو  رظن  هب  هکره  هک :  تسا  لوسر  ترـضح  ياه  هدومرف  زا  دندشیم  هاگآ  هراختـسا  عفانم  دـننامه  نارگید 
هک نآو   ، ددرگن نامیـشپ  دنک  تروشم  اهراکرد  هک  یـسک  دـبای  شزغل  دـناد  زاین  یب  ار  نتـشیوخ   ، دوخ لقع  هب  هیکت  اب  هکرهو   ، دوشیم

تارظن زاو  دندرکیم  تروشم  اهراک  رد  نارگید  اب  هنوگچ  همئا  هک  میناوخیم  ار  يرایـسب  دراوم  خـیراترد  ام  ( 9) دنیبن نایز  دنک  هراختسا 
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یگدزباتـش نودبو  شمارآ  اب  دـیاب  هنوگچ  اهراک  رد  هک  دوب  هتکن  نیا  هب  دارفا  ندرک  هاگآ  يارب  دراوم  نآ  مامت  دـندرکیم  هدافتـسا  اهنآ 
اب درخو  لقع  رد  هکنیا  اب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  ناشیمرگو  سدقم  ردپ   : دنیامرفیم مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  درک  لمع 

لمع كـالماو  تاـغاب  دروـم  رد  ناـنآ  رظن  هبو  دـندومنیم  تروـشم  ناـمالغو  ناـگدرب  اـب  اـب  یهاـگ  یلو  دوـبن  هسیاـقم  لـباق  سکچیه 
نانآ نابز  زا  هک  حیحص  بلاطم  اسب  هچ  دنتفگیم :  ؟  دینکیم تروشم  ناگدرب  اب  ارچ  هک  دندومنیم  لاوئس  یخرب  هک  یماگنهو  دندومرفیم 

ياضق دنتسنادیم  هک  يدراوم  رد  یگدنز  رد  دنتشاد  عالطاو  یهاگآ  هدنیآو  هتـشذگ  مامت  هب  هکنیا  اب  مالـسلا  مهیلع  همئا  دوشیم .  يراج 
یلع ترـضح  دـندرکیم .  هدافتـسا  هریغو  يرامیب  ماگنه  رد  کشزپ  هب  هعجارم  دـننام  يداع  لئاسو  زا  تسین  شیپ  رد  راـگدرورپ  یمتح 
هکلب دندرکن  تروشم  يو  اب  هک  دوشیم  مولعم  لیقع  هب  ناشیا  شیامرف  زا  هتبلا  دندرک  لمع  هنوگنیمه  رـسمه  باختنا  رد  زین  مالـسلا  هیلع 

ناشیارب ار  ناگداز  عاجـش  زا  هتـسیاش  ییوناب   ، مرتحم ياه  هداوناخ  هب  يو  یهاگآو  باـسنا  هب  وا  ییانـشآ  هب  هجوت  اـب  اـت  دنتـساوخ  وا  زا 
هلـصوح زا  تساوخ  یم  يرای  لـیقع  زا  دوب  یبنلا » ملع  باـب   » دوخ هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ارچ  هکنیا  دروم  رد  ثحب  . ] دـنک يراگتـساوخ 

.[ تفای ار  نآ  لیلد  ناوت  یم  سابعلا و ...  همقلع و  نامرهق  نوچ  ییاهباتک  هب  عوجر  اب  تسا و  جراخ  ام  هلاقم 

؟  دوب هچ  هدش  باختنا  سورع  تاصخشم 

مینیبب دیاب  لاح  تفریذپار  نآ  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ماماو  درک  یفرعم  ار  هیبالک  همطاف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  شردارب  هب  لیقع  هک  میدید 
دوش مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  سورع  درکادیپ  تقایل  هک  تشاد  ییاهیگژیو  هچ  تخبشوخ  سورع  نیا 

( دیشروخ رابت  زا   ) هیبالک همطاف  بسنو  مان 

زا شردام  ردپ و  دشروهشم . نارـسپ ) ردام  "  ) نینبلا ُّما   " هینک اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  جاودزا  زا  سپ  اهدعب  هک  دوب  همطاف  وا  مان 
دندوب كرتشم  یگداوناخ  تافـص  اهیبوخ و  ياراد  دندوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  گرزب  دادـجا  زا  بالک  ینب  نادـناخ 

هب اجکی  مادنا  ییابیز  ینامـسج و  يورین  اب  ار  يرطف  یکاپ  یتاذ و  تلاصا  یگداوناخ و  تفارـش  يو  دوب .  اوقتابو  لدکاپ  يرتخد  همطاف 
هک دیشخردیم  نامیا  نامسآ  رد  نانچ  تفای  ترهش  نینبلاما  هب  اهدعب  هک  نمادکاپ  يوناب  نیا  كانبات  حور  كاپ و  ناور  تشاد . هارمه 

، یقالخا لـیاضف  درک . زارحا  ناملـسم  ناـنز  ناـیم  رد  ار  ماـقم  نیرتدـنلب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتخد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  زا  سپ 
يوناب یگتسیاش ،  هب  ار  وا  ینادنخـس  قطن و  ییاناد ، تریـصب و  يرابدرب ، ییابیکـش و  يرادیاپ ، تابث و  ینامیا ، يورین  یناسنا ، تالامک 

. دوب هدرک  ناوناب 

بالک نب  رماع  نب  بعک  نب  دیحو  نب  ۀعیبر  نب  دلاخ  نب  مازح 

هب برع  نایم  رد  تفارـش  ياههناوتـسا  زا  يو  تسوا . وا  هژیو  تافـص  زا  هک  وگتـسار  ریلد و  عاجـش و  يدرم  تسا  نینبلا  ما  ردـپ  ( 10 « )
هب ار  گرزب  درم  نیا  ياـهیگژیو  خـیرات  . دوـب روهـشم  يوـق  قـطنم  يدرمدار و  يروـالد و  يزاونناـمهم ، شـشخب ، رد  تفریم و  راـمش 

، نینبلا ما  راوگرزب  ردام  دـنک  یم  رکذ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  جاودزا  نینبلا و  ما  يراگتـساوخ  ناـیرج  نوچ  نوگاـنوگ  ياهتبـسانم 
نادـنزرف تیبرت  رد  هک  تسا  ( 11  (« ) نینموملاریماو ادـخ  لوسردادـجا  زا   ) بالک نب  رفعج  نب  رماع  نب  لیهـس  رتخد  یلیل ) اـی   ) هماـمث »

رانک رد  نادـنزرف  اب  یتسود  تیب و  لها  اب  یتسود  قیمع ، شنیب  تسا . هدیـشک  ریوصت  هب  ار  یناشخرد  هرهچ  يو  زا  خـیرات  هدوب و  اشوک 
زا نارگید  اب  ترـشاعم  بادآ  يرادرـسمه و  هب  طوبرم  لیاسم  يداقتعا و  ياهرواب  نتخومآ  زوسلد  یملعم  نانوچ  يرداـم و  مهم  هفیظو 

هداوناخ زا  یگمه  هک  تسا  هدـش  رکذ  يو  ناردام  زا  نت  هدزای  مان  یخیرات  بتک  زا  يرایـسب  رد  تسا . وناب  نیا  صاخ  ياـهیگژیو  هلمج 
عرف تسا و  نیمز  رد  نآ  لصا  هک  يا  هرجش  دنـشاب  یم  ( « 12  ) هبیط هرجش   » زراب قادصم  عقاو  هب  دنا و  هدوب  برع  لیصا  فیرـش و  ياه 
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نادناخ دنا  هدوب  رماع و ...  نب  ءاربوبا  رعاش و  دـیبل  نامثع و  یلع و  نب  سابع  انامه  كاپ  تخرد  نیا  هجیتن  لصاح و  اهنامـسآ و  رد  نآ 
يا هنوگ  هب  تفارـش  یگرزب و  رد  کی  رهو  دندوب  فورعم  يریگتـسد  يریلد و  هب  هک  دوب  ردقلالیلج  رادهشیر و  ياهنادناخ  زا  وناب  نیا 

. میزادرپ یم  نانآ  ياهیگژیو  زا  یخرب  هب  راصتخا  تهج  ام  دنا و  هتشگ  روهشم 

دنسیون یم  نینبلا  ما  بسن  تفارش  دروم  رد  ناخروم 

تفارـش و هدوب و  تیلهاج  رد  برع  عاجـش  ناراکراوس  زا  نانآ  هک  میتسناد  ام  دناسانـش و  یم  ام  هب  ار  نینبلا  ما  ياهییاد  ناردپ و  خیرات  »
(13 .«) دنا هتشاد  ناعذا  نآ  هب  زین  ناهاشداپ  یتح  هک  تسا  هدوب  يدح  هب  اهنآ  تدایس )  ) ییاقآ

لیفط نب  رماع 

رد وا  يروـالد  هزاوآ  تفر و  یم  رامـش  هب  برع  ناراوس  نیرتـفورعم  زا  هک  دوب  نینبلا ))  ما   )) گرزبرداـم رداـم  هرمع ،))   )) ردارب رماـع 
 ، تشاد یتبـسن  رماع  اب  هک  یتروص  رد  تفر  مور  رـصیق  دزن  برع  زا  یتایه  رگا  هک  اـجنآ  اـت  دوب  هدـیچیپ  نآ  ریغ  یبرع و  لـفاحم  ماـمت 

. دش یمن  نآ  هب  یهجوت  هنرگو  تفرگ  یم  رارق  ریدقت  لیلجت و  دروم 

کلام نب  رماع 

هزین اب  هدننک  يزاب  ینعی  َۀَّنِسالا » بعالم   » هب تسا  فورعم  برع  رد  هک  تسا  کلام  نب  رماع  ءاربوبا  نینبلا ، ما  همطاف ، يردام )  ) مود دج 
روای نامیپ و  هب  نادـنبیاپ  زا  يروالد ،  رب  هوالع  دوب . اه  هزین  اـب  يزاـب  شیارب  گـنج  هک  دوب  يدـح  هب  وا  يروـالد  تعاجـش و  اریز  اـه ،
ردارب هب  لیقع  دـنا . هدرک  لقن  وا  زا  يددـعتم  ياه  هنومن  باب  نیا  رد  ناخروم  هک  دوب  ریگتـسد  ار  نافیعـض  وا  یگنادرم  دوب و  نامورحم 

ار یـسک  هدوب و  ریظن  یب  لیابق  نایم  رد  تعاجـش  رد  همطاف  مود  ّدـج  کلام  نب  رماـع  ءاربوبا  : » دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  یلع  شراوگرزب 
بـسا اناوت و  يرواگنج  ار  وا  ناـخروم  ( 14 .«) دـنناوخ یم  ۀّنـسالا » بعالم   » ار وا  ور  نیا  زا  مسانـش و  یمن  تترـضح  زج  وا  زا  رتعاـجش 

دوب و دوخ  رـصع  ناعاجـش  هلمج  زا  هک  تشاد  لیفط »  » مان هب  يردارب  رماع » . » دنناد یم  اشوک  نامیپ  دـهع و  ظفح  رد  ریظن و  یب  يراوس 
. دوب نینبلا  ما  ردام  يومع  وا  دندرک . یم  فارتعا  ندز  ریشمش  رد  يو  تراهم  وزاب و  تردق  هب  نایوجگنج  مامت 

هبتع نب  ةورع 

زا تفر و  یم  دوخ  رصاعم  ناهاشداپ  رادید  هب  دوب . یبرع  ملاع  رد  هتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  نینبلا و  ما  يردام  ياین  هشبک ))   )) ردپ هورع 
ترضح يردام  دادجا  زا  یخرب  نانیا  ( 15) دمآ یم  لمع  هب  وا  زا  ینایاش  ییاریذپ  تفرگ و  یم  رارق  ینادردق  لیلجت و  دروم  نانآ  فرط 

ياهیگژیو تثارو ،  نوناق  مکح  هب  دنا و  هدوب  یناسنا  قیمع  ياهـشیارگ  الاو و  تافـص  هب  فصتم  هک  دنتـسه  مالّـسلا )  هیلع  لضفلاوبا ( 
، خـیرات هتـسجخ  نادـناخ  هتـسجرب  ياه  هرهچ  زا  رگید  یکی  دـنا . هدرک  لقتنم  شراوگرزب  نادـنزرف  هب  نینبلا  ما  قیرط  زا  ار  دوخ  يـالاو 
. تسا نینبلا  ما  ییاد  وا  دشاب ؛ یم  ریظن  مک  بدا  رعش و  هصرع  رد  هدوب و  برع  هتـسجرب  نارعاش  زا  هک  تسا  رماع  نب  لیهـس  رـسپ  دیبل » »
رد هک  دیارس  یم  رماع ، ینب  دوخ ، نادناخ  بالک و  ینب  هلیبق  تعاجش  نأش  رد  ار  ییابیز  رعش  هریح ، هاشداپ  رذنم ، نب  نامعن  يارب  دیبل » »

دناوخ : یم  نینچ  وا  تسا . نادناخ  نیا  يالاو  ياهیگژیو  هب  تبسن  مدرم  تخانش  رگنایامن  نیا  درکن و  راکنا  ار  يو  سک  چیه  برع 
 *** ۀعس نم  لیزجلا  ریخلا  َبهاو  ای 

ۀعبرالا  نینبلا  ما  ونب  نحن 
 *** ۀعصعص نب  رماع  ریخ  نحن  و 
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(16) ۀعدعدملا ۀنفجلا  نومعطملا 
همجمج هدننکـش ، تابرـض  اب  گنج ، رد  هک  میتسه  هعـصعص  بوخ  لسن  زا  میرـسپ و  راهچ  ردام  نادـنزرف  ام  ناوارف ! ریخ  هدنـشخب  يا  »

مینکش ». یم  مه  رد  ار  نمشد 
دودح رد  یمقلعلا  لطب  باتک  بحاص  هک  تسه  يدایز  بلاطم  یخیرات  بتک  رد  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  يردام  بسَن  دروم  رد 

هلمج کی  اب  ناوتب  دیاش  دسیون . یم  مامت  تفارظ  تقد و  اب  نانآ  هدیدنـسپ  ياهتلـصخ  زا  دیوگ و  یم  نخـس  نادـناخ  نیا  زا  هحفـص   95
تهاجو رنه و  قالخا ، مرک ، تعاجـش ، رد  نینبلا  ما  نادناخ  ناردام و  ناردپ و  هکنیا  نآ  درک و  میـسرت  نینبلا » ما   » نادـناخ زا  يریوصت 

رد هک  کـین  تفـص  نارازه  راـثیا و  بدا ، تعاجـش ، دـنا . هدوب  برع  نوگاـنوگ  لـیابق  دمآرـس  شیرق ، زا  سپ  يراوگرزب  یعاـمتجا و 
، خیرات هشیمه  و  تسا . نانآ  ثرا  زا  یتمـسق  یتسه  ياهیبوخ  هک  دراد  یناردام  وکین  دوجو  رد  همـشچرس  تسا  يراج  ناکدوک  ياهگر 

ياهتلـصخ قالخا و  اب  ییانـشآ  هک  تسا  ینتفگ  دـنا . هدوب  اهتداشر  اهیدرمناوج و  اهیبوخ و  ردام  ینیمز ، نایتشهب  نیا  هتـسجرب ، نارداـم 
زا تثارو  نوناق  اریز  دـنک  یم  يرای  نانآ  ياهتلـصخ  اهیوخ و  دارفا و  يدرف  ياهیگژیو  تخانـش  رد  ار  ام  نادـناخ ، یتح  هداوناخ و  کی 

. تسادیوه دوهـشم و  زین  ناملاع  ریغ  يارب  نآ  راثآ  دوش و  یم  هدش و  تابثا  شیپ  زا  شیب  نامز  تشذگ  اب  هک  تسا  یملع  نیناوق  هلمج 
یم ار  نآ  تیمها  یمالسا  ینابم  فراعم و  رد  حوضو  هب  ام  هتشاذگ و  مارتحا  کیتنژ  تثارو و  نوناق  هب  يرگید  نییآ  ره  زا  شیب  مالـسا 
امش رب  ( 17 «) نیّدلا تاذب  مکیلع  : » دیامرف یم  رـسمه  باختنا  دروم  رد  تداعـس ، ریفـس  نیا  مالـسا ، گرزب  ربمایپ  هنومن ، ناونع  هب  مینیب .
دینک جاودزا  یناسک  اب  ( 18  ...«) هوجّوزف و ُهَنید  هَقلُخ و  نوضرت  نم  مکءاج  اذا  : » دیامرف یم  زین  و  دـینک . باختنا  رادـنید  رـسمه  هک  داب 

صخـش و دروـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  رظن  دروـم  هتکن  ود  نیا  دـشاب و »...  هدیدنـسپ  ناـنآ  نـید  قـالخا و  هـک 
دوخ تما  هب  درگن  یم  رترود  یقفا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هاگنآ  دشاب . قالخا  شوخ  نیدتم و  هک  تسا  رسمه  تیصخش 
قْرِع اریز  دـینک  جاودزا  هتـسیاش  حـلاص و  هداوناخ )  ) ناماد رد  ( 19 «.) ساّسد َقْرِعلا  ّناـف  حـلاصلا  رجحلا  یف  اوجّوزت  : » دـیامرف یم  نینچ 

هب هلآ ، هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  اهیبوخ ، لوسر  هک  تسا  دایز  نانچ  نادـنزرف  رد  اـهنژ  يراذـگرثا  دنتـسه . راذـگریثأت  اـهنژ ) )
هک ینامز  رد  دوخ  هنادنمشیدنا  ترابع  اب  و  دنشاب . هتشاد  هجوت  هدنیآ  رسمه  هداوناخ  هب  بوخ ، لسن  داجیا  يارب  هک  دنک  یم  رما  ناناوج 

دنریگ و یم  لکـش  اهییاد  زا  نادنزرف  انامه  ( 20 «) لاوخالا ُهَبـشت  ءانبالا  ّناف  : » دیامرف یم  تشادن  دوجو  کیتنژ »  » هاگـشیامزآ هنوگ  چیه 
. دـنا هدرک  دـشر  حـلاصان  دــیلپ و  ياـه  هداوناـخ  ناـماد  رد  هـک  ییاـبیز  بوـخ و  نارتـخد  اـب  جاودزا  زا  درک  یم  یهن  ار  مدرم  هراوـمه 

تعسو هب  دراد  یـششخرد  تعاجـش ، بدا و  سیدنت  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  سابع  خیرات ، هنادواج  نادرمناوج  نایم  زا  نمدلاءارـضخ ) )
هب يدـح  اـت  هک  نونکا  نینبلا . ما  ماـن  هب  يرداـم  هتـسجرب  ناـبرهم و  هرهچ  تشپ  زا  رگم  دوب  دـهاوخن  یگدنـشخرد  نیا  یتسه و  یماـمت 

دهاوخ رهاط  يا  هویم  نیقی  هب  كاپ ، هشیر  كاپ و  لصا  هک  میتسناد  میدرب و  یپ  اهتیـصخش  يریگ  لکـش  رد  نادـناخ  هداوناخ و  تیمها 
نینبلا ما  جّوزت  : » دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هک  اـجنآ  لـیقع  هلمج  تمظع  هب  دوـش و  یم  صخـشم  اـم  رب  باـسنا » ِمـلع   » شزرا داد 

برع رد  يو  دادـجا  ناردـپ و  زا  رتعاجـش  اریز  نک  جاودزا  هیبـالک  نـینبلا  ما  اـب  ( » 21 «) اهئابآ نم  ُعجـشا  برعلا  یف  سیل  هناـف  ۀـیبالکلا 
میوش یم  فقاو  تسین »

ینارون يدلوت  مالسلا و  اهیلع  نینبلا  ما 

رد هتفر و  ورف  باوخ  هب  اهبش  زا  یکی  رد  دوب . هتفر  رفـس  هب  بالک » ینب   » زا یعمج  هارمه  هب  دلاخ  نب  مارَح  دنا : هتـشون  یخیرات  بتک  رد 
زا وا  دزیر و  یم  وا  ناتـسد  رب  تعاـمج و  رب  فارطا  زا  یناـشخرد  ياهدـیراورم  تسا و  هتـسشن  يزبسرـس  نیمز  رد  هک  دـید  اـیؤر  ملاـع 

مالـس دسر  یم  وا  هب  هک  یماگنه  و  يدنلب ـ  فرط  زا  دـیآ ـ  یم  وا  يوس  هب  هک  دـنیب  یم  ار  يدرم  سپـس  دوش . یم  بجعتم  اهنآ  ییابیز 
ّرد نآ  درک و  هاگن  مارح  یـشورف »؟ یم  تمیق  هچ  هب  ار  دیراورم  نیا  : » دـیوگ یم  وا  هب  درم  نآ  دـهد . یم  باوج  ار  وا  مارح  دـنک و  یم 
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تمیق هچ  هب  ار  نآ  امـش  میوـگب ، امـش  هب  هک  مناد  یمن  ار  ّرد  نیا  تمیق  نم  : » تـفگ هدرک و  درم  هـب  ور  دـید ؛ دوـخ  ناتـسد  رد  ار  اـبیز 
متسه نماض  نم  و  تسا . هدرک  اطع  ناهاشداپ  زا  یکی  هک  تسا  يا  هیده  نیا  یلو  ار  وا  تمیق  مناد  یمن  زین  نم  تفگ : درم  يرادیرخ »؟
تدایس تفارش و  وا  هک  منک  یم  نیمـضت  تفگ : درم  تسیچ ؟ زیچ  نآ  تفگ : مارح  تسا ». رتالاب  رانید  مهرد و  زا  هک  يزیچ  هب  وت  يارب 

درم هب  نایاپ  رد  مارح  و  يرآ . داد : خساپ  درم  .و  ینک یم  تنامـض  میارب  ار  نیا  ایآ  تفگ : مارح  تسا . وا  زا  یگرزب  هرهب و  دراد و  يدبا 
اطع وت  هب  نم  دـنا و  هدرک  ءاـطعا  نم  هب  ار  وا  موش ؛ یم  هطـساو  نم  و  تفگ : زین  درم  و  يوش . یم  رما  نیا  رد  هطـساو  نونکا  وت  و  تفگ :

: تفگ يو  نادناخ  زا  یکی  دـش . نآ  ریبعت  راتـساوخ  تفگ و  بالک  ینب  يارب  ار  دوخ  يایؤر  دـش  رادـیب  باوخ  زا  مارح  یتقو  منک . یم 
تفارـش دجم و  رتخد  نیا  ببـس  هب  درک و  دهاوخ  دقع  ار  وا  ناگرزب  زا  یکی  هک  دش  دهاوخ  وت  يزور  يرتخد  دشاب  هقداص  يایؤر  رگا  »

تـشگزاب ماگنه  دوب و  هلماح  وا ، يافواب  رـسمه  لیهـس ، تنب  ۀمامث  تشگرب ، رفـس  زا  وا  هک  یماگنه  و  دش ». دهاوخ  وت  بیـصن  ییاقآ  و 
هب شرتخد  دلوت  زا  ندش  هاگآ  زا  سپ  مارح  . دروآ ایند  هب  ابیزو  ناشخرد  دیراورم  نانوچ  يرتخد  هدرک و  لمح  عضو  رفـس  زا  شرـسمه 
يو يارب  يا  هینک  برع  مسر  هـب  و  داـهن ، همطاـف »  » ار وا  ماـن  ( 22 .) دـش رورـسم  داش و  تراشب  نیا  زا  و  ایؤرلا » تقّدـص  دـق  :» تفگ دوخ 

يراوگرزب یعامتجا و  تهاجو  رنه و  قـالخا ، مرک ، تعاجـش ، رد  نینبلا  ما  نادـناخ  نارداـم و  ناردـپ و  دوب . نینبلا » ما   » هک دـندیزگرب 
لیلد امنهار و  دناوت  یم  یلو  تسین  تجح  هراومه  باوخ  هچ  رگا  تسا  ینتفگ  دنا . هدوب  برع  نوگانوگ  لیابق  دمآرـس  شیرق ، زا  سپ 

اب یگدنز  ریـسم  رد  هک  دندید  یم  ییاهباوخ  شیوخ  یناگدنز  رد  ادخ  ءایلوا  ءایبنا و  زا  يرایـسب  هک  مینیب  یم  خـیرات  رد  دـشاب و  یبوخ 
ربمایپ باوخ  دوخ و  دنزرف  ینابرق  يارب  بلطملادبع  باوخ  یکدوک و  رد  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  باوخ  دندش . یم  ییامنهار  اهنآ 

اب نانآ  هب  دیابن  هک  دـنوش  یم  تفای  ییاور  بتک  ای  نآرق  رد  هک  دراد  دوجو  يرگید  ناوارف  ياه  هنومن  اهگنج و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رگید نانوچ  ار  یکدوک  نارود  دـمآ و  ایند  هب  اهتیلـضف ، ردام  همطاـف ، هقداـص  ياـیؤر  نیا  زا  سپ  لاـح  ره  هب  تسیرگن . تراـقح  هدـید 

رد ناخروم  درک . دشر  دندوب  ناوارف  یقالخا  يایاجـس  ياراد  هک  عاجـش  يردپ  كاپ و  نابرهم و  يردام  ناماد  رد  دـنارذگ و  ناکدوک 
نا یغبنی  امب  اهتمَّلع  برعلا و  بادِآب  اهتنبا  َْتبَّداف  ٌۀـلقاع  ٌۀـلماک  ٌۀـبیدا  ۀـمامث  تناک  و  دنـسیون : یم  هنوگ  نیا  همطاف  راوگرزب  رداـم  دروم 

بیدا و ییوناب  نینبلا ، ما  ردام  همامث ، ( » 23 .) ۀماعلا اهتایح  یف  هجاتحت  امم  کلذ  ریغ  ۀیجوزلا و  قوقحلا  ۀیدأت  لزنملا و  بادآ  نم  اهملعت 
هناخ هب  طوبرم  لیاسم  زا  یناگدـنز  رد  تسا  رتخد  کـی  زاـین  دروم  هچنآ  ره  تخومآ و  شرتخد  هب  ار  برع  بادآ  دوب . لـقاع  لـماک و 

دوجو رد  اهتقیقح  رواب  میلعت و  یگتـسیاش  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  داد ». دای  وا  هب  ار  هریغ  يرادرـسمه و  و  نارگید )  ) قوقح ِيادَا  يراد و 
دشر و هب  بالک  ینب  يوناب  كاپ  هنوگ  نیا  و  تسا . هدش  افوکش  وا  هشیدنا  راکفا و  نیمزرس  رد  ردام ، میلعت  رذب  هک  تسا  هدوب  نینبلا  ما 
بدا و ملع و  رد  هک  فافع  لاـمج و  نسُح و  رد  اـهنت  هن  دوب و  لـثملا  برـض  برع  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دیـسر  یناور  یمـسج و  ییاـیوپ 

یلـص دمحم  ترـضح  اهیبوخ ، لوسر  هک  تسا  دایز  نانچ  نادنزرف  رد  اهنژ  يراذـگرثا  تسا . هدوب  شنیب  تقد و  لها  رظن  دروم  قالخا 
دنشاب هتشاد  هجوت  هدنیآ  رسمه  هداوناخ  هب  بوخ ، لسن  داجیا  يارب  هک  دنک  یم  رما  ناناوج  هب  هلآ ، هیلع و  هّللا 

نینبلا ما  دلوت  خیرات 

روآ دای  یلو  دناهدرکن ، تبث  ار  وا  تدالو  لاس  ْناراگنخیرات  تسین و  تسد  رد  یعالطا  نینبلا  ما  ترـضح  تدالو  قیقد  خیرات  دروم  رد 
نامز ْناراگنخـیرات  زا  یخرب  تسا . هداتفا  قاـفتا  لاس 26 ق  رد  مالـسلاهیلع ،  لضفلاوبا  ترـضح  ناشیا ، گرزب  رـسپ  دلوت  هک  دـناهدش 

دننزیم نیمخت  هفوک ) یلاوح  رد   ) ترجه زا  سپ  لاس  جنپ  دودح  رد  ار  ناشیا  تدالو 

نینبلا ما  نادناخ  زراب  ياه  یگژیو 

تعاجش و فلا : دیسر  روهظ  هب  مالـسلا  هیلع  سابع  دوجو  رد  یگمه  هک  دراد  دوجو  مهم  یگژیو  دنچ  نینبلا  ما  كاپ  رابت  نادناخ و  رد 
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هب یلع  نب  سابع  هلاس  یناگدـنز 34  رد  هک  سفن  تزع  تناتم و  بدا و  ب : دـنایامن . ار  شیوخ  هرهچ  نیرتابیز  البرک  رد  هک  يروـالد 
مالـسلا هیلع  سابع  شزیزع  دنزرف  دوب و  هدرب  ثرا  هب  رعاش  دیبل  شیوخ  ییاد »   » زا نینبلا  ما  هک  تایبدا  رنه و  ج : دوش . یم  هدید  حوضو 

قشع رد  نآ  دومن  هک  نارگید  قوقح  هب  مارتحا  يرگراثیا و  د : دنا ]. هتسیز  یم  نادناخ  نیا  رد  يرگید  نارعاش  هتبلا  . ] دوخ هبیدا  ردام  زا 
. تادهعت هب  يدنبیاپ  افو و  ه : دش . یلجتم  تماما  تیالو و  هب 

نینبلا ما  زا  يراگتساوخ  مسارم 

همطاف ردـپ  دزن  هب  يراگتـساوخ  يارب  ار  شردارب  لیقع  دیدنـسپو  درک  دـییات  ار  هیبالک  همطاـف  هکنیا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
ینابرق يو  لباقم  رد  هتفگ و  مدقمریخ  وا  هب  ناوارف  مارتحا  اب  هدرک و  وا  زا  یلماک  ییاریذپ  دوب  تسود  نامهیم  رایسب  هک  مارح  داتـسرف و 

تلع زا  دندیـسرپ و  یم  ار  وا  تجاـح  موـس  زور  دـندرک و  یم  ییاریذـپ  ناـمهیم  زا  زور  هس  اـت  هک  دوـب  نـیا  برع  مـسر  تنـس و  درک .
اب مراهچ  زور  دندروآ . ياج  هب  ار  یمسر  نینچ  زین  دندرک  یم  یگدنز  هنیدم  زا  جراخ  هک  نینبلا  ما  هداوناخ  دندرک و  یم  لاؤس  شندمآ 

ایصوا گرزب  نید و  ياوشیپ  يارب  ما ، هدمآ  همطاف  ترتخد  يراگتساوخ  هب  تفگ : لیقع  دندش و  ایوج  يو  دورو  تلع  زا  مارتحا  بدا و 
ییوگتـسار تقادص و  لامک  اب  دنام . هدزتریح  درکیمن ، ار  يداهنـشیپ  نینچ  ینیبشیپ  زگره  هک  مازح  بلاطیبا . نب  یلع  نانمؤم  ریما  و 

گنهرف اب  نیـشن  هیداب  نز  کـی  نینمؤملاریما  هتـسیاش   » لـیقع يا  اـما  یتمظع ! دـجم و  اـب  نادـناخ  هچ  یفیرـش و  بسن  هچ  َهب  َهب  تفگ : 
زا سپ  لیقع  دنراد ». قرف  مه  اب  گنهرف  ود  نیا  دنک و  جاودزا  دیاب  دراد  يرتالاب  گنهرف  هک  نز  کی  اب  وا  تسین . نانیشن  هیداب  ییادتبا 
هک نینبلا  ما  ردـپ  دراد . وا  اب  جاودزا  هب  لیم  فاـصوا  نیا  اـب  دراد و  ربخ  ییوگ  یم  وت  هچنآ  زا  نینمؤملاریما  تفگ : يو  نانخـس  ندـینش 
زا رتشیب  نانز  : » تفگ وا  هب  دنک و  لاؤس  رتخد  دوخ  و  لیهس ، تنب  همامث  رتخد ، ردام  زا  ات  تساوخ  تلهم  لیقع  زا  دیوگب  هچ  تسنادیمن 

دلاخ نب  مارح  لیقع و  تبحـص  نایرج  رد  هچنآ  ( 24 .« ) دنناد یم  رتشیب  ار  اهنآ  تحلـصم  دنتـسه و  هاگآ  ناشنارتخد  تالاح  تایحور و 
هدوب سانـشان  رگا  یتح  نامهیم  هب  مارتحا  مارکا و  فلا ) تسا : ریز  دراوم  دشاب ، دـناوت  یم  زورما  ياه  هداوناخ  يوگلا  تسا و  رظن  دروم 

ج) داد . ماجنا  لیقع  هک  نانچ  نانآ  موسر  بادآ و  ظفح  ناـبزیم و  هب  تبـسن  ناـمهیم  لـباقتم  مارتحا  ب ) دـشاب . هتخانـشان  زین  شفدـه  و 
ریغ ياهرایعم  هب  هجوت  مدـع  داماد و  هداوناخ  نایب  تحارـص  د ) دـشابن . ناـنآ  عفن  هب  هچ  رگا  قیاـقح  ناـیب  رد  سورع  هداوناـخ  تقادـص 

تیمها هجوت و  و ) ناـشیاهرتخد . جاودزا  رما  رد  اـهردام  رظن  هب  ناردـپ  هجوت  ••• ه )  ندوب و ...  يرهـش  ماـقم و  تورث و  نوـچ  یقطنم 
هداوناخ لیاسم  رد  دشاب  یحطس  هچ  رگا  یسانشناور  صاخ  تاکن  نتفرگ  رظن  رد  ز ) شا . هدنیآ  رـسمه  باختنا  يارب  رتخد  رظن  هب  نداد 

ندینش يارب  دمآ  نینبلا  ما  دوخ ، تلیضفاب  رتخد  يوس  هب  مارح  دیسر و  نایاپ  هب  مارح ، لیقع و  راوگرزب ، ود  نیا  نانخس  بدا . تاعارم  و 
یباوخ زا  وا  دنز و  یم  هناش  ار  نینبلا  ما  ياهوم  شرسمه  دید  تشگرب  شرتخد  رسمه و  دزن  هب  نینبلا  ما  ردپ  یتقو  يو ... زا  ییاهن  خساپ 

... دیوگیم نخس  ردام  يارب  دوب  هدید  هتشذگ  بش  هک 

يراگتساوخ زا  لبق  بش  کی  نینبلا  ما  باوخ 

فیرعت ردام  يارب  دوب  هدید  هتـشذگ  بش  هک  ار  یباوخ  درک  یم  هناش  ار  وا  ياهوم  شردام  هک  یلاح  رد  نینبلا  ما  يراگتـساوخ  زور  رد 
ياـه هویم  ناور و  ياـهرهن  ما . هتـسشن  یتخردرپ  زبسرـس و  غاـب  رد  هک  مدـید  باوخ  رداـم   » تفگ وا  دوب ؛ نآ  ریبعت  راتـساوخ  درک و  یم 

تاقولخم شنیرفآ و  تمظع  هراب  رد  مدوب و  هتخود  مشچ  اه  نآ  هب  نم  دندیشخرد و  یم  ناگراتـس  هام و  تشاد . دوجو  اجنآ  رد  ناوارف 
قرغ راکفا  نیا  رد  ناگراتـس ...  هام و  ینـشور  نینچمه  تسا و  هتفرگ  رارق  الاب  نوتـس  نودـب  هک  نامـسآ  دروم  رد  مدرک . یم  رکف  ادـخ 

بجعت لاح  رد  درک . یم  هریخ  ار  اهمشچ  هک  دش  یم  عطاس  نآ  زا  يرون  تفرگ و  رارق  نم  نماد  رد  دمآ و  دورف  نامسآ  زا  هام  هک  مدوب 
هک مدوب  بجعت  تریح و  رد  زونه  دوـب . هدرک  توـهبم  ارم  زین  اـهنآ  روـن  مدـید . منماد  رد  مه  رگید  یناروـن  هراتـس  هس  هک  مدوـب  ریحت  و 
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تفگ : مدید  یمن  ار  وا  یلو  مدینش  یم  ار  شیادص  نم  درک  باطخ  مسا  اب  ارم  داد و  ادن  یفتاه 
 *** رَرُغلا ةداسب  ُۀمطاف  ِكارشب 
رمقلا  رهازلا  مجنا و  ۀثالث 

 *** ۀبطاق قلخلا  یف  دّیس  مهوبا 
ربخلا  یف  ءاج  دق  اذک  لوسرلا  دعب 

ربمایپ زا  دعب  تساهناسنا  همه  رورـس  دیـس و  ناشردـپ  ناشخرد  هراتـس  هس  ینارون و  هام  هب  تینارون . تدایـس و  هب  ار  وت  داب  هدژم  همطاف  »
تسا ». هدمآ  ربخ  رد  هنوگنیا  یمارگ و 

: تفگ دوخ  هلقاع  همیهف و  كرتخد  هب  ردام  تسیچ »!؟ نم  يایؤر  لیوات  مرداـم ! مدیـسرت . یم  هک  یلاـح  رد  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  سپ 
يدرم ینک . یم  جاودزا  دراد  یناوارف  تمظع  دجم و  هک  يردـقلا  لیلج  درم  اب  وت  يدوز  هب  مکرتخد  يا  تسا  هقداص  وت  يایؤر  مرتخد  »

رگید يات  هسو  تسا  ناشخرد  شا  هرهچ  هاـم  لـثم  اـهنآ  نیلوا  هک  يوش  یم  دـنزرف  بحاـص 4  وا  زا  تسا . دوخ  تما  تعاـطا  دروم  هک 
یلع شریذپ  دروم  رد  اهنآ  زا  دش و  قاتا  دراو  دلاخ  نب  مازح  رتخد ، ردام و  هنامیمص  هناتـسود و  ياهتبحـص  زا  سپ  دنناگراتـس ». نانوچ 

یحو و هناخ  وا  هناخ  هک  نادـب  یناد ؟ یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يرـسمه  هتـسیاش  ار  نامرتخد  اـیآ  تفگ : درک و  لاؤس  مالـسلا  هیلع 
لوبق دـشاب -  هناخ  نیا  همداخ  هک  یناد -  یم  هناخ  نیا  قیـال  لـها و  ار ) ترتخد   ) ار وا  رگا  تسا  بادآ  تمکح و  ملع و  هناـخ  توبن و 

نم دـنگوس  ادـخ  هب  مازح »   » يا تفگ : تشاد  تماما  هب  قشع  زا  لامالام  یبلق  هک  وا  رـسمه  هن ؟ سپ  ینیب  یمن  وا  رد  تیلها  رگا  مینک و 
میالوم اقآ و  هب  تمدخ  يارب  دشاب  حـلاص  دوش و  دنمتداعـس  اعقاو  وا  هک  مراتـساوخ  ریدـق  لاعتم و  يادـخ  زا  مدرک و  تیبرت  بوخ  ار  وا 

یمهم روـما  تهج  تسین و  تجح  باوـخ  هچ  رگا  ( 25 . ) نک جـیوزت  میالوم ، بلاـطیبا ، نب  یلع  هب  ار  وا  سپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
دشاب و بذهم  باوخ  هدننیب  رگا  دشاب  یم  دوصقم  هب  ندیسر  يارب  یبوخ  يامنهار  یلو  درک  افتکا  اهباوخ  هب  اهنت  ناوت  یمن  جاودزا  لثم 

لیوات ریبعت و  ياراد  وا  ياهباوخ  دشاب  هتشادن  هدنکارپ  ینهذ  تاروطخ  یناطیـش و  ياه  هشیدنا  دنک و  ظفح  ار  ینطاب  يرهاظ و  تراهط 
ار بسانم  حیحص و  هار  شیوخ  رادرک  راتفر و  رد  هراومه  هتشاد و  ار  تراهط  نیا  هک  دوب  ییاهتیـصخش  زا  نینبلا  ما  دوب . دهاوخ  یبسانم 

هیلع یلع  نایملاع  دیـس  يارب  رـسپ  راهچ  دشوپ و  یم  تقیقح  تیعقاو و  سابل  ییابیز  نیا  هب  وا  يایؤر  ور  نیا  زا  تسا و  هتفرگ  یم  شیپ 
باوخ هب  هجوت  اب  نونکا  دنتـسه . تماما  تیـالو و  نامـسآ  ناگراتـس  زین  نارگید  دوش و  یم  مشاـه  ینب  رمق  یکی  هک  دروآ  یم  مالـسلا 

نینچمه وا و  هداوناخ  نادـناخ و  هژیوب  نیـشن و  هیداب  بارعا  تقادـص  هب  رظن  اـب  زین  و  نینبلا » ما   » شدـنزرف دـلوت  زا  لـبق  دـلاخ  نب  مارح 
ینامـسآ جاودزا  هیبالک  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  جاودزا  هک  میبای  یمرد  دوش  یم  لقن  همطاـف  دوخ  طـسوت  جاودزا  زا  لـبق  هک  یباوخ 

دوب يا  هتـسیاش  نابزیم  هک  ار  نینبلا  ما  نوچ  يرهطم  كاپ و  فدـص  مالـسلا  هیلع  سابع  نوچ  يدـیراورم  شرورپ  يارب  دـنوادخ  هدوب و 
سابع هیثرم  رد  دوخ  رعـش  ناوید  رد  یعیبر  میظعلادبع  خیـش  هک  تسا  ینتفگ  تسا . هدـیزگرب  ار  وا  برع  نانز  نایم  زا  تسا و  هداد  رارق 

هدرک دراو  ار  ایؤر  نیا  رعـش ، نومـضم  رد  هدرک و  اـیؤر  نیا  هب  هراـشا  نآ  هیـشاح  رد  هک  تسا  هدورـس  يا  هدیـصق  مالـسلا  هیلع  یلع  نب 
يارب دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تنس  هک  يا  هیرهم  اب  درک  ارجا  ار  راوگرزب  ود  نیا  نیب  دقع  نینبلا  ما  زا  هزاجا  اب  لیقع  تسا .

هب اـم  يوـس  زا  تسا  يا  هیدـه  وا  : » تفگ یم  وا  ردـپ  هـک  یلاـح  رد  دوـب  مـهرد  نآ 500  دوـب و  هدرک  نیعم  دوـخ  نارـسمه  نارتـخد و 
كرابم هتـسجخ و  دنویپ  ینامـسآ و  جاودزا  هنوگنیا  دش  رارقرب  ( 26 .«) میا هتخودن  وا  تورث  لام و  هب  عمط  ام  ادـخ و  لوسر  يومعرـسپ 

دروم رد  تفطالم  میرکت و  مارتحا و  تعاطا و  هراومه  كرتشم  یگدنز  لوط  رد  دریگ و  یم  تروص  اهتعاجش  ردام  ءایصوا و  دیـس  نیب 
. تسا هدوب  دوهشم  نینبلا  ما  يوس  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نادنزرف 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  اب  نینبلا  ما  جاودزا  خیرات 
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رگید يا  هتسد  دومن .  جاودزا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  نینبلا  ما  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دننآ  رب  ناخروم  زا  یهورگ 
يربک هقیدص  تداهـش  زا  دعب  جاودزا  نیا  تسا  ملـسم  اح ل ،  ره  رد  اما  هدوب ، همامااب  شترـضح  جاودزا  زا  دعب  رما  نیا  هک  دـنیوگ  یم 

اب ناسیون  خیرات  یلو  تسین  مولعم  قیقد  روط  هب  دش  هدیزگرب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يرـسمه  هب  نینبلا  ما  هک  یلاس  تسا .  هتفرگ  تروص 
لاس رد  ار  ترضح  نآ  دالیم  دناهتشون و  هلاس  ات 39  تداهش 32  نامز  رد  هک  مالسلا  هیلع  سابع  ترـضح  نس  رد  رظن  فالتخا  هب  هجوت 

خیرات زا  دندقتعم  یخرب  و  تسا . هدـش  عقاو  يرجه  لاس 23  زا  لبق  قیقحت  هب  نینبلاما  جاودزا  دندقتعم  دـناهدرک . دـیق  يرجه  ای 26   24
جاودزا نیا  خیرات  دشاب ، تسرد  لوق  نیا  رگا  هدش و  هلـصاف  لاس  مالسلا 10  هیلع  سابع  ترـضح  دلوت  نامز  ات  نینبلاما  همطاف ، جاودزا 

روضح نیفـص  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لـضفلاوبا  دناهتـشون  ناـسیون  خـیرات  زا  یخرب  تسا . هدوب  يرجه  ای 16  لاس 13  هدنخرف 
قافتا يرجه  لاس 37  رفص  هام  رد  نیفص  یلصا  راکیپ  نوچ  دشاب  تسرد  لوق  نیا  رگا  تسا . هدوب  هلاس  ات 17  نامز 15  نآ  رد  هتشاد و 
يرجه لاس 12  تسا  لمتحم  دسریمن و  رظن  هب  حیحـص  نینبلاما  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  جاودزا  لاس  رد  ترـضح  نآ  دلوت  نیاربانب  هداتفا ،

. تسا هتسویپ  عوقو  هب  نومیم  تلصو  نیا 

ناناوج يارب  ییوگلا  مالسلا  هیلع  یلعو  نینبلا  ما  جاودزا 

يارب هتفر و  لیقع ، دوخ ، ردارب  دزن  تفرگ  هتسیاش  يرسمه  باختنا  هب  میمصت  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نایقتم ، يالوم  هک  هاگنآ 
هنامیکح نخـس  دنک . یفرعم  وا  هب  حـلاص  نابرهم و  عاجـش و  يرـسمه  دوخ ، شناد  زا  هدافتـسا  اب  ات  تساوخ  کمک  يو  زا  مهم  رما  نیا 

نم ۀلوحفلا  اهتدلو  ةأرِما  یل  رظنُا  دیامرف : یم  نینچ  ترضح  تسا . یقالخا  یتیبرت و  مهم  رایـسب  تاکن  ياراد  لیقع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
منک و جاودزا  وا  اب  ات  دـشاب  برع  نادرمریلد  لسن  زا  هک  نک  باختنا  ار  يرـسمه  نم  يارب  ( » 27 .) اسراف امالغ  یل  دلتف  اهجّوزتال  برعلا 

شیوخ يارب  يرسمه  هکنآ  زا  شیپ  تهاقف ، ملع و  سیدنت  نیا  مالسلا ،  هیلع  یلع  دروآ ». ایند  هب  عاجـش  راوس و  بسا  يدنزرف  میارب  وا 
لـسن يراذگ  هیاپ  يارب  هک  تسالاب  نانچنآ  یلع  يرکف  قفا  دـبلط . یم  شیوخ  نادـنزرف  يارب  كاپ  بسن  اب  هدـیزگرب  يردام  دـنهاوخب 

هک دشابن  اهتلیـضف » ِردام  ، » يردام رگا  یتسارب  درگن . یم  نادنزرف  هدنیآ  ردام  ياهتلـصخ  هب  فرژ  شنیب  تریـصب و  اب  زورما  ادرف ، كاپ 
سابع تسد  هب  ار  گرزب  مچرپ  اروشاع ، زور  رد  نیق  نب  ریهُز  دنـسیون : یم  ناخروم  هک  تسا  ینتفگ  دوب . دهاوخن  لضفلاوبا »  » شدنزرف

وا هب  و  درک ) لقن  ار  شرداـم  باـختنا  لـیقع و  ثیدـح  نیمه  و   ) منک لـقن  وت  يارب  ار  یثیدـح  مهاوخ  یم  یلع ! رـسپ  يا  : » تفگ داد و 
زا هک  یسرد  نیرتمهم  سپ  ( 28 .«) دوب هدرک  هریخذ  يزور  نینچ  يارب  ار  وت  تردپ  انامه  . » مویلا اذـه  ِلثِمل  كوبا  كرخَِّدا  دـق  و  تفگ :

ناناوج رگا  تسا . هدنیآ  رسمه  باختنا  رد  حیحص  یقطنم و  ياهرایعم  نتشاد  میزومآ  یم  نینبلا ، ما  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  جاودزا 
ماوت یگداوناخ  تمالس  تداعـس و  اب  اهنآ  كرتشم  یگدنز  دننک  يرهاظ  يدام و  ياهرایعم  نیزگیاج  ار  يونعم  یقالخا و  ياهرایعم  ام 
زایتما کی  نداد  تسد  زا  اب  دشخب و  یمن  تبحم  قشع و  زبس  گنر  یگدـنز  هب  هدوب و  رادـیاپان  يروص  يدام و  ياهکالم  دوب . دـهاوخ 
لوسر هچنانچ  دوبدـهاوخ . یمتح  هداوناخ  فقـس  نتخیر  ورف  هدـش و  تسـس  تسا  هدـش  انب  اه  نآ  اب  هک  يا  یگدـنز  ياـه  هیاـپ  يداـم 

دراذـگ و یم  او  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک  جاودزا  وا  لام  رطاـخ  هب  ینز  اـب  هک  یـسک  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تمحر 
دنوادخ دنک  جاودزا  وا  اب  نز  نید  رطاخ  هب  هکنآ  دنیب و  یم  دـنیاشوخان  لیاسم  وا  رد  دـنک  جاودزا  وا  اب  ینز  ییابیز  رطاخ  هب  هک  یـسک 

(29 .(« ) تازایتما نیب  دنک  یم  عمج   ) دهد یم  رارق  وا  يارب  مه  ار  ییابیز  لام و 

مالسلا هیلع  یلع  هناخ  هب  نینبلا  ما  دورو 

گرزب رتخد  ات  تفگ  دراذـگب  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  هباپ  تساوخیم  هک  یماگنه  دوب . صولخ  یکاپ و  تباجن و  رـسارس  هّیبالک  همطاـف 
نینبلا ما  هـک  یلوا  زور  دـناسریم  تماـما  نادـناخ  هـب  ار  وا  بدا  تیاـهن  نـیا  موـشیمن  هناـخ  دراو  دـنیامرفن  هزاـجا  مالــسلا  اـهیلع  همطاـف 
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هزاـت سورع  دـندوب . هداـتفا  رتـسب  رد  هدوب و  ضیرم  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  تشاذـگ ، مالـسلاهیلع  یلع  هناـخ  رد  اـپ  مالـسلااهیلع 
ییوجلد و هب  نابرهم  يرداـم  نوچمه  دـیناسر و  دوجو  ملاـع  زیزع  ود  نآ  نیلاـب  هب  ار  دوخ  دـش ، هناـخ  دراو  هکنآ  ضحم  هب  بلاـطوبا ،
رد لگ ، يا  يدمآ  وت  الوم  مدـمه  دـش  ارهز ، ِمغ  یتقو  ( 30  ) متـسه همطاف  نادنزرف  زینک  نم  تفگیم  هراومهو  . تخادرپ نانآ  يراتـسرپ 

یتسه وت  هناخ  نیا  ِزینک ، هک  ینعی  یتسشن  هناشاک  ِمیرح ، ِبرد  رب  اهلگ  هناخ 

نینبلاما ات  همطاف  زا 

«، همطاف  » ياج هب  هک  درک  داهنشیپ  نینمؤملاریما  هب  مالسلاهیلع ،  یلع  اب  كرتشم  یگدنز  زا  یهاتوک  تدم  تشذگ  زا  دعب  هیبالک ، همطاف 
هب ناشردپ ، طسوت  وا  یلصا  مان  رکذ  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نادنزرف  ات  دنز  ادص  نینبلا  ما  ار  وا  هدوب ، يو  یلـصا  یلبق و  مسا  هک 

يردامیب جـنر  ددرگن و  یعادـت  اهنآ  نهذ  رد  هتـشذگ ، خـلت  تارطاخ  هجیتن ، رد  دـنتفین و  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  شیوخ ، ردام  داـی 
درک و هدهاشم  وکین  یتافص  الاو و  یبادآ  راوتسا ، ینامیا  دنمورین ، يدرخ  شرسمه ، رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دهدن . رازآ  ار  اهنآ 

. دیشوک وا  ظفح  رد  بلق  میمص  زا  تشاد و  یمارگ  ار  وا 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  اب  نینبلا  ما  جاودزا  هرمث 

ود نیا  كرتشم  یگدـنز  رد  هچنآ  تسا . هدوب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رـسمه  نیموس  ای  نیمود  خـیرات  لقن  هب  انب  هیبـالک  همطاـف 
هب دوب  دیـشر  رـسپ  راهچ  وا ، اب  یلع  ترـضح  جاودزا  هرمث  دـشاب . یم  لباقتم  مارتحا  رگیدـکی و  هب  يراداـفو  سح  تسا  حرطم  راوگرزب 
ما نادـنزرف  دـندناوخیم . نارـسپ  ردام  ینعی  نینبلاما ، ار  وا  نارـسپ ، نیمه  نتـشاد  لیلد  هب  هک  نامثع ، رفعج و  هللادـبع ، ساـّبع ، ياـهمان :

تفای همادا  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  دنزرف  هّللادیبُع  قیرط  زا  ناشیا  لسن  دندیسر و  تداهش  هب  البرک  رد  یگمه  نینبلا 

تعاجش دنزرف  دالیم 

غورف رپ  ایند  تسـشن ، لگ  هب  هنیدم  شدلوت ، اب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  البرک  رادـملع  نینبلاما ، وناب  كاپ  دـنزرف  نیتسخن 
، دوخ نوخ  لیاضف و  اب  هک  تفریم  دوب و  هدش  هدوزفا  نادناخ  نیا  هب  كانبات  يرمق  تفرگ . ارف  ار  يولع  نادـناخ  يداش ، جوم  تشگ و 

دراگنب  یتیگ  هحفص  رب  هنادواج  یشقن 
 *** یضترم یلع  زا  لضفلاوبا  نوچ  يرآ  دیاب 

نینچنیا  دیاب  يدولوم  نانچنآ  ار  يدلاو 
 *** ءایلوا هاش  مشچ  نشور  رون  نیز 

نینبلا  ما  نامداش  تمارک  نیا  زا  نادواج 
. دوشگ ناهج  هب  هدـید  يرجه  لاس 26  نابعـش  هام  مراهچ  زور  رد  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هک  دـننآرب  ناققحم  زا  یخرب 
تخیر و ورف  وا  رب  هسوب  ناراب  تفرگرب ، رد  ار  وا  تفاتـش  هناخ  هب  دش ، هداد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  سابع  تدالو  هدژم  هکیماگنه 
دندرک و حبذ  هقیقع  ِناونع  هب  ار  يدنفسوگ  یمالسا  ّتنس  مسر و  قبط  شّدلوت  متفه  زور  رد  درک . ارجا  وا  هرابرد  ار  دلوت  یعرش  مسارم 

راکیپ ياههصرع  رد  ار  دنزرف  يریلد  يرواگنج و  بیغ ، ياههدرپ  سپ  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنداد  هقدـص  ارقف  هب  ار  نآ  تشوگ 
اهيژک و ربارب  رد  اریز  دـیمان ؛ هشیبریـش ) مژد :  ) ساـبع ار  وا  اذـل  دوب ، دـهاوخ  مالـسا  ناـنامرهق  زا  یکی  وا  هک  تسنادیم  دوب و  هتفاـیرد 
مزر و نیدایم  رد  شدنزرف  دوب ، هتفایرد  ردپ  هک  هنوگنامه  هدوشگ . هرهچ  نادـنخ و  یکین ، لباقم  رد  دوب و  گنژآ  رپ  ورشرت و  لطاب ،

رفک هاپس  ناریلد  نادرگ و  دیرغیم ، نیگمشخ  يریش  نوچ  دمآیم ، دوجو  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  هلیـسو  هب  هک  ییاهگنج 
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هیلع یلع  دـش . قاتا  دراو  نینبلا  ما  يزور  درک . يروآگرم  ساره  راچد  ار  نمـشد  هاپـس  یمامت  البرک  نادـیم  رد  تفوکیم و  مهرد  ار 
. دیرگیم تدش  هب  دسوبیم و  ار  شناوزاب  هدز و  الاب  ار  كدوک  ياهنیتسآ  هدناشن ، شیاهاپ  يور  ار  لاسدرخ  سابع  هک  دید  ار  مالسلا 
، دیآیم ناشرس  رب  هچنآ  مدرکیم و  هاگن  تسد  ود  نیا  هب  داد : خساپ  هودنا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  دیسرپ . ار  تلع  نارگن  ناریح و  نینبلا  ما 

دنهاوخ عطق  وزاب  زا  هک  دینش  خساپ  و  دمآ ؟ دهاوخ  مرسپ  ناتـسد  رـس  رب  هچ  رگم  دش : لیدبت  سرت  هب  نینبلا  ما  بجعت  مدروآیم . دای  هب 
هیرگ دـش . دـنهاوخ  عطق  لوسر ، هناحیر  رـسپ  هار  رد  شدـنزرف  ناتـسد  هکنیا  دینـش و  ار  البرک  حرـش  هاگنآ  و  یلعای ؟ ارچ  دیـسرپ : دـش .
ردام مالـسلا  هیلع  یلع  دوشیم . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  یمارگ  طبـس  يادف  شرـسپ  هک  تفگیم  ار  ادـخ  رکـش  اما  دادیمن ، شناما 

اب ات  دـشخبیم  وا  هب  لاـب  ود  تسد ، ود  ضوع  رد  دـنوادخ  هک  تفگ  داد و  تراـشب  تشاد ، ادـخ  دزن  شدـنزرف  هک  یتلزنم  هب  ار  ساـبع 
يداش مغ و  زا  يا  هتخیمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  ساّبع ، دـّلوت  اب  تسـشن  مازح  رتخد  نابل  رب  دـنخبل  ( 31 .) دـنک زاورپ  تشهب  رد  هکئالم 

. دوب دهاوخ  البرک  رد  وا  ناتسد  دنزرف و  نیا  يارب  هک  يا  هدنیآ  يارب  کشا  مغ و  و  هتسجخ ، دولوم  نیا  يارب  يداش  دش :

تیالو زا  عافد  هب  شرافس 

نینبلا ما  درک ، قارع  يوـس  هب  ترجه  ْنآ  لاـبند  هب  جـح و  يارب  فرـشت  هنیدـم و  كرت  گـنهآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هـک  یماـگنه 
وا رادربنامرف  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  میالوم  لد  مشچ و  : » درکیم شرافـس  نینچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ناـهارمه  هب  مالـسلااهیلع 

دیشاب

مالسلاهیلع نیسح  يادف  هب  منادنزرف 

یم ناخروم  دیوگ . یم  نخس  هنیدم  لها  يارب  اهییالبرک  البرک و  زوسناج  عیاقو  زا  ددرگ و  یم  زاب  هنیدم  هب  البرک  هعقاو  زا  سپ  ریـشب » »
ندید زا  سپ  نینبلا  ما  دهدب . وا  هب  ار  شنادنزرف  تداهش  ربخ  ات  دنک  یم  تاقالم  ار  نینبلا  ما  هنیدم  رد  ریشب  البرک  هعقاو  زا  سپ  دنسیون :

ربص وت  هب  ادخ  تفگ : ریشب  يراد ؟ ربخ  هچ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  زا  ریـشب ! يا  دیوگ : یم  دوب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  هداتـسرف  هک  يو 
، درک مالعا  مه  ار  وا  نادنزرف  هیقب  تداهش  ربخ  ریشب  هد ! ربخ  ارم  مالسلاهیلع  نیـسح  زا  دومرف : نینبلاما  دیدرگ . هتـشک  وت  سابع  هک  دهد 

هللادبع یبا  نع  ینربخا  ریـشب  ای  : » دیوگ یم  ریظن  یب  یتریـصب  ربص و  ابو  تفرگیم  ربخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  هتـسویپ  نینبلاما  یلو 
هللادبعابا [ نم ماما   ] زا ربخ  ریشب  يا  مالسلا ».  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبال  ءادف  مهلک  ءارـضخلا  تحت  نم  يدالوا و  مالـسلا .  هیلع  نیـسحلا 

نیسح ماما  تداهش  ربخ  ریشب  نوچ  داب  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  يادف  تسا  ییانیم  نامـسآ  نیا  ریز  هچنآ  همه  نم و  نادنزرف  هدب  نیـسحلا 
هب ادص  سپس  يدرک و  هراپ  ار  مبلق  گر  ریـشب ! يا  یبلق : َطاین  َتعّطَق  دق  تفگ : دیـشک و  ياهحیـص  داد ، ترـضح  نآ  هب  ار  مالـسلاهیلع 

تفگن نینچ  شدـنزرف ،  راهچ  دروم  رد  هک  دوب  يدـح  رد  راوگرزب  يوناب  نآ  یـسانش  ماما  تفرعم و  يرآ  ( 32 .) درک دنلب  نویـش  هلان و 
راثیا همه  نآ  هک  تسوا  تیونعم  لامک  لیلد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  وا  هقالع  نیا  دومرف  نینچ  ع )   ) نیسح ماما  شربهر  دروم  رد  یلو 
هدرک تحاران  رثأتم و  ار  وا  شنادـنزرف  نادـقف  لاح ، ره  هب  دروآ . نایم  هب  نخـس  شربهر  زا  اهنت  درک و  شومارف  تیـالو  ماـقم  هار  رد  ار 
دیدار نآ  ات  يو  داد ، ناشن  نینبلا  ما  هب  يراگدای  ناونع  هب  ار  سابع  ترضح  نینوخرپس  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  یتقو  هکنانچ  دوب ،

. داتفا نیمز  رب  شوه  یب  دنک و  لمحت  تسناوتن  هک  تخوس  شلد  نانچ 

دیهش راهچ  ردام 

دیهش رسمه  رانکرد  دمآ و  لئان  ندوب  نادیهش  ردام  راختفا  هب  ابیکش ، يوناب  نیا  البرک ، رد  مالـسلااهیلع  نینبلاما  دنزرف  راهچ  تداهـش  اب 
تخیر و ورف  هدید  زا  کشا  کشرس  دیسر ، وا  هب  شنادنزرف  تداهش  ربخ  یتقو  دش . هدوزفا  شتاراختفا  هحفص  رب  رگید  يراختفا  ندوب ،
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یلع نادنزرف  تخات ، نانمـشد  رب  شردپ  دننامه  هک  يدید  ار  سابع  مدیـشر  دنزرف  هک  یـسک  يا  : » تفگ يراعـشا  رد  يوق  ياهیحور  اب 
رگا دندوب ؛ هدرک  عطق  ار  شیاهتسد  هک  یلاح  رد  دـندز ، نینهآ  دومع  سابع  رـس  رب  ماهدینـش  دنتعاجـش . هشیب  ناریـش  همه  مالـسلاهیلع 

تعیرش و هار  رد  هک  عاجش  نینچ  ینادنزرف  شرورپ  یتسارب  دگنجب »؟ وا  اب  دیآ و  وا  دزن  تسناوتیم  یسک  هچ  دوب ، مرسپ  ندب  رد  تسد 
دنوش ادـف  ربهر  نید و  هار  رد  هدز و  اپ  تشپ  یناوجون  یناوج و  هرود  صاخ  ياهیگتـسباو  تاقلعت و  یمامت  هب  هتـشذگ و  ناج  زا  تیالو 

يالبرک يادهـش  نارداـم  يارب  تسا  يا  هوسا  وگلا و  ههبج ، کـی  رد  دیهـش  راـهچ  رداـم  نینبلا ، ما  تسا . یندوتـس  میظع و  سب  يراـک 
نارداـم دـنام و  یم  قشمرـس  یب  تماقتـسا  ربـص و  رتـفد  نیقی  هب  مالـسا ، خـیرات  رد  نز  نیا  تریـصب  يراـبدرب و  ربـص و  دوبن  رگا  ناریا .

هرطاخ رادـساپ  نینبلا ، ما  دـنتفگ  یمن  نخـس  هناروبـص  نینچ  شیوخ  هتفخ  كاخ  هب  ناـناوج  زا  يدنلبرـس  راـختفااب و  ناریا  رد  نادـیهش 
یناوخهیثرم و زا  اروشاع ، هعقاو  زا  سپ  يو  تسا . نآ  هب  طوبرم  لـئاسم  ناـمز و  هب  هجوت  نینبلا ، ما  مهم  رایـسب  ياـهیگژیو  زا  روشاـع :

سابع ترضح  ِرسپ  هارمه  هب  زور  ره  ناشیا  دناسرب . هدنیآ  ياهلسن  شوگ  هب  ار  ناییالبرک  تیمولظم  يادن  ات  هدرک  هدافتسا  ییارسهحون 
هحون تفریم و  عیقب  هب  دوب ، اروشاع  عیاقو  نایب  يارب  ياهدنز  دنـس  تشاد و  روضح  البرک  رد  شردام  هارمه  هک  هّللادـیبع  مالـسلاهیلع ، 

مکح نب  ناورم  یتح  دـندش ( . یم  هلاـنمه  وا  اـب  دـندمآ و  یم  درگ  وا  فارطا  هنیدـم  مدرم  درک .  یم  اـپب  ییاـغوغ  روش و  و  دـناوخیم .
هب ْيرادازع  بلاق  رد  مه  وگزاب و  ار  البرک  هساـمح  مه  راعـشا ، نیا  اـب  وا  درک )  یم  هیرگ  دوب و  ناـشیا  ناـیم  رد  زین  هنیدـم  تقو  مکاـح 
هللا مالـس  ) رقاب ماما  دومنیم . هاـگآ  هیماینب ، تاـیانج  زا  دـندشیم ، عمج  وا  فارطا  هک  ار  مدرم  درکیم و  ضارتعا  یعون  تقو  تموکح 

(33) درکیم هیرگ  بلق  تواسق  نآ  اب  ناورم  هک  دناوخیم  هیثرم  زوسناج  ردق  نآ  تفریم و  عیقب  هب  ترضح  نآ  : دیامرفیم ( هیلع

نینبلا ما  تافص  هفیحص 

نیا اب  هک  تسا  لامک  تفرعم و  هار  ناگدـنیوپ  هار  ارف  یـسوناف  ناـنوچ  هراومه  كاـپ ، ياـهناسنا  يـالاو  ياـهیگژیو  ینامـسآ و  تاـفص 
زا يریگوگلا  ینارون و  تافص  نیا  تخانش  هیاس  رد  دوش . یم  هتخانـش  زاب  تلاهج  تلالـض و  ياههار  هروک  زا  تیاده  هار  يرگنـشور ،

هلمج کی  نمـض  رد  نینبلا  ما  تافـص  هعومجم  تفگ  ناوتب  دیاش  دنام . هنادواج  تسیز و  ییادخ  ناوت  یم  هک  تسا  یهلا  ياهتیـصخش 
نینبلا ما  تناک  و  دیوگ « : یم  دنمـشیدنا  هتخیهرف و  ملاع  نیا  هک  اجنآ  تسا  هدش  رکذ  نیدـلا ، نیز  یناث ، دیهـش  نابز  زا  رـصتخم  ابیز و 

ما .« » عیفرلا ّلحملا  هیجولا و  هاجلا  مهدنع  اهل  مهتّدوم و  یف  ۀضحمم  مهئالو  یف  ۀـصلخم  تیبلا  لها  قحب  تافراعلا  تالـضافلا  ءاسنلا  نم 
نانآ دزن  تسا و  هتشاد  دیدش  صلاخ و  تبحم  تفرعم و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  هدوب و  تلیـضف  رپ  تفرعم و  اب  ناوناب  زا  نینبلا 

یم یـسررب  هاتوک  ارذـگ و  يا  هنوگ  هب  ار  برع  يوناب  كاپ  نیا  ینامـسآ  تافـص  زا  یخرب  کنیا  ( 34 .« ) تشاد ییالاب  تلزنم  ماـقم و 
مینک

اتمه یب  ییایمیک  تیالو ،

رب یتسه  ساسا  دـنک و  یم  الط  ار  ناـیمدآ  دوجو  ّسم  هک  تسا  يریـسکا  ناـنآ  هب  تفرعم  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  هب  قشع  تدارا و 
یم ریوصت  هب  نینچ  نیا  ار  هیبالک  همطاف  تیالو  لاقملا ، حـیقنت  دوخ ، باتک  رد  یناقمام  یلاـجر ، ملاـع  تسا . هدـش  ناـینب  ناـنآ  تیـالو 

تماما رطاـخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  نینبلا  ما  هقـالع  اـنامه  ( » 35 .) هتمامِال ِّالا  سیل  مالـسلا  هیلع  نیـسحلاب  اهتَقَلع  ّنِاَف  دـشک :
همطاف یناگدـنز  رد  يربهر  تیالو و  هب  قشع  هرهچ  نیرتابیز  تسا ). هدـنارورپ  شیوخ  ناـماد  رد  ار  وا  نوچ  هکنآ  هن  .« ) تسا ترـضح 

ما مود ، همطاف  ییوگ  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  يالاو  ماقم  زا  تیامح  يارب  هزراـبم  تیـالو و  زا  عاـفد  تشاد ؛ دوجو  مالـسلا  اـهیلع  ارهز 
 ، مالـسلا هیلع  نیـسح  تمالـس  طرـش  هب  وا  هکنیا  : » دسیون یم  یناقمام »  » رگید ياج  رد  دوب . خـیرات  ناشخرد  هرهچ  نآ  رارمتـسا  نینبلا ،

(36 .«) مروآ یم  باسح  هب  ناکین  زا  ار  وا  نم  تسا . وا  نامیا  یلاع  هجرد  ناشن  تفرگ  یم  ناسآ  دوخ  رب  ار  شیوخ  دـنزرف  راـهچ  گرم 
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يا هوسا  خـیرات  هشیمه  يارب  دوش و  هنادواج  هک  تسا  قح  دـنادب  تعیرـش  تیالو و  ییادـف  ار  دوخ  نادـنزرف  يردام ، هک  هاگنآ  عقاو  هب 
هک يا  هنوگ  هب  نینچ . نیا  يردام  تیبرت  نماد  رد  شناردارب  سابع و  نوچ  ییاه  هچنغ  نتفکـش  تسابیز  هچ  و  دـشاب . تیالو  لها  يارب 
داب هدیرب  : » دیوگ یم  سابع  دروآ  یم  همان  ناما  شناردارب  سابع و  يارب  هیلع ـ  هّللا  ۀنعل  رمش ـ  هک  ینامز  البرک  رد  دنسیون : یم  ناخروم 

تیبرت هرمث  مالک  نیا  میراذگ ». اهنت  ار  دوخ  ماما  الوم و  میـشاب و  ناما  رد  ام  یهاوخ  یم  ایآ  ار ! وت  دـنک  تنعل  ادـخ  رمـش و  يا  تتـسد 
. دید یم  هدنیآ  هنیآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  نامه  دوب ؛ نینبلا  ما  ییالو 

يردام تبحم 

رد هچنآ  دوش . یم  هدافتـسا  ردام ، اهتبحم ، راگدـنوادخ  زا  هفطاع  هژاو  ریـسفت  يارب  هرامه  تسا و  نارداـم  هژیو  تافـص  زا  تبحم  رهم و 
نادـنزرف و هب  تبـسن  يرداـم  ره  هنیـس  رد  رهم  نیا  هک  تسین  يرداـم  رهم  اـهنت  دـنک  یم  هولج  هفطاـع  رهم و  ماـن  اـب  نینبلا  ما  یناگدـنز 
ادخ و لوسر  هناحیر  مرکا و  ربمایپ  ناگداون  لد  رد  ار  ردام  ياج  ات  دوب  نآ  رب  هراومه  شیگدنز  رد  نینبلا  ما  دشک . یم  هلعـش  شنادنبلد 
هب شتآ  دش و  هدرمژپ  ییافوکـش  جوا  رد  هک  يردام  دنک ؛ رپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  تشهب ، ناناوج  نایاقآ 

جنر رتمک  ردام ، نادـقف  زا  دـندیدیم و  ار  دوخ  ردام  اسراپ ، يوناب  نیا  دوجو  رد  ادـخ  لوسر  نادـنزرف  دز . دوخ  ياـپون  نادـنزرف  ناـج 
اب یقیقح  يردام  دـننامه  تسرد  درک و  یم  يراتـسرپ  ار  نانآ  بلق  میمـص  زا  تفگ و  یم  نخـس  نانآ  اب  ینابرهم  اب  نینبلا  ما  دـندربیم 
رب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یمارگ  تخد  نادـنزرف  نینبلاما  دنتـشاد . یم  تسود  رایـسب  ار  وا  زین  نانآ  درک . یم  دروخرب  اـهنآ 

نینبلا ما  نکیل ، درکیم ، نانآ  هجوتم  ار  دوخ  هقالع  تبحم و  هدمع  تسناد و  یم  مدقم  دندوب  لامک  يالاو  ياههنومن  هک  دوخ  نادـنزرف 
تناما و نانآ  دوب و  هداد  روتسد  نانآ  تبحم  هب  دوخ  باتک  رد  لاعتم  دنوادخ  اریز  درمـشیم ؛ ینید  ياهضیرف  ار  ربمایپ  نادنزرف  هب  هجوت 

قح رد  نینبلاما  هبئاـشیب  تبحم  درک . ادا  ار  ناـنآ  قح  درک و  ماـیق  ناشتمدـخ  هب  ناـنآ  تمظع  كرد  اـب  نینبلاما  دـندوب ؛ ربماـیپ  هناـحیر 
مهیلع تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هکلب  دـنامن ، خـساپیب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هار  رد  وا  نادـنزرف  ياهيراکادـف  ربمایپ و  نادـنزرف 
کیرش مرکا ، ربمایپ  هداون  نتفر  دندرکن . راذگ  ورف  يزیچ  نانآ  هب  تبسن  ینادردق  زا  دندیشوک و  نانآ  تشادگرزب  مارتحا و  رد  مالـسلا 
تلزنم هدنهدناشن  شدـنمورب ، نادـنزرف  تداهـش  نتفگ  تیلـست  نینبلاما و  دزن  يربک ، بنیز  نیـسح ، مایق  هدـنپت  بلق  ینیـسح و  تضهن 

دزن ار  وا  دـندقتعم  يرایـسب  دراد و  ناناملـسم  دزن  هژیو  یهاگیاج  راوگرزب ، يوناب  نیا  تسا . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دزن  نینبلاما  يالاو 
، دش دهاوخ  فرطرب  شهودنا  مغ و  دهد ، رارق  یلاعت  يراب  ترـضح  دزن  دوخ  هطـساو  ار  وا  يدـنمدرد  رگا  تسالاو و  یتلزنم  دـنوادخ ،

راگدرورپ دزن  نینبلاما  هک  تسا  یعیبط  رایـسب  هتبلا  دنهدیم ، رارق  دوخ  عیفـش  ار  راکادف  ردام  نیا  یگدـنامرد  اهیتخـس و  ماگنه  هب  اذـل 
زا هک  ینادنزرف  هب  هقالع  تشاد . میدقت  هناصلاخ  ار  دوخ  رگج  ياههراپ  نادنزرف و  قح ، نید  يراوتـسا  ادخ و  هار  رد  اریز  دـشاب ؛ برقم 
ما صاخ  تافـص  زا  دوخ  نادنزرف  رب  اهنآ  حـیجرت  نانآ و  زا  يراتـسرپ  نینچمه  و  ناشردـپ ، ردام و  تمظع  ماقم و  رطاخ  هب  دوبن ، وا  ِنآ 

. دوب نینبلا 

افو هنارکرب 

رپ تبحم  ار  ناشبلق  ناشدوجو و  نیمزرـس  رـسارس  هک  ییاـهناسنا  تسا . نازیزع  هب  يراداـفو  سح  تبحم ، هفطاـع و  ياـه  هجیتن  زا  یکی 
يالوم تداهـش  زا  سپ  وا  نانخـس  رد  راداـفو  نیا  نینبلا  ما  یگدـنز  رد  دـننام و  یم  راداـفو  دوخ  ناگتـسب  هب  تبـسن  هراومه  تسا  هدرک 

یلع ترـضح  تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  يدـح  هب  شیوخ  راوگرزب  رـسمه  هب  نینبلا  ما  يرادافو  تسا . دوهـشم  مالـسلا  هیلع  یلع  نایقتم 
رمع نایاپ  ات  وا ، تمرح  ظفح  يارب  ترـضح و  نآ  مارتحا  هب  دـشاب  یم  رادروخرب  زین  هژیو  ییابیز  زا  هدوب و  ناوج  هکنآ  اـب  مالـسلا  هیلع 

. دوب هدنز  ترضح  نآ  زا  سپ  لاس ) تسیب  زا  شیب   ) ینالوط ًاتبـسن  یتّدم  هک  نآ  اب  دنک . یمن  رایتخا  ار  يرگید  رـسمه  هدرکن و  جاودزا 
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یم يراگتـساوخ  تسا  برع  ریهاشم  زا  یکی  هک  « لفون نب  ةریغم   » طسوت مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نارـسمه  زا  یکی  هماـما »  » هک هاـگنآ 
اب میشاب و  يرگید  هناخ  رد  ام  یلع ، زا  سپ  تسین  راوازـس  : » دیوگ یم  باوج  رد  وا  دنک ، یم  تروشم  جاودزا  دروم  رد  نینبلا  ما  اب  دوش 
ات تشاذگ و  رثا  زین  سیمع  تنب  ءامسا  هّیمیمت و  یلیل  رد  هک  همامَا  رد  اهنت  هن  نینبلا  ما  نخـس  نیا  ( 37 .«) میدنب يرسمه  نامیپ  رگید  درم 

هیلع یلع  نادنزرف  تیبرت  هب  هنوگراثیا  دیهش  رسمه  نیا  دندرکن . ددجم  جاودزا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رـسمه  راهچ  ره  رمع  نایاپ 
. دناشفا یم  اهنآ  دوجو  رد  راثیا  تبحم و  قشع و  رذب  هدوب و  لوغشم  مالسلا 

رنه هنیآ  رد 

ییابیز ریوصت  رعـش  تسا . یلجتم  يو  هنادواج  ابیز و  راعـشا  رد  نآ  دومن  هک  تسوا  تغالب  تحاصف و  نینبلا  ما  يالاو  تافـص  رگید  زا 
ریجنز زا  ار  دوـخ  دریگ و  رارق  یتـسه  زا  یعیـسو  قـفا  رد  دـیاب  هدنیارـس  نارگید  هب  لاـقتنا  نآ و  ناـیب  يارب  هک  تسا  یمدآ  ساـسحا  زا 

جوا رد  نانآ  درک  یم  دانتسا  نانآ  راعشا  هب  هراومه  برع  هک  دنتـشاد  دوجو  يا  هتـسجرب  نارعاش  بالک  ینب  نادناخ  رد  دناهرب . تاقلعت 
صاخو ماع  دزنابز  زین  فیطل  لاح  نیع  رد  قیقد و  لیصا و  ياه  هژاو  زا  هدافتسا  رد  نانیشن  هیداب  تقد  دنتـشاد و  رارق  تغالب  تحاصف و 

رعـش و اب  درک و  یگدنز  تسین  تاساسحا  ندرک  ینادنز  يارب  يراوید  یتیاهن و  هک  اجنآ  هیداب ، رد  اه و  هداوناخ  نیا  رد  نینبلا  ما  تسا .
بدا ناگرزب  نیسحت  لیلجت و  دروم  هک  يو  هنادواج  راعـشا  هلمج  زا  دیـسر . یگدنلاب  دشر و  هب  هجهل  تحارـص  نایب و  تحاصف  بدا و 

دشاب : یم  دوب  لیاضف  ردپ  هک  شرسپ  تداهش  زا  سپ  يو  زوسناج  رعش  تسا  هتفرگ  رارق 
 *** نینبلا ما  کیو  ینوعدت  ال 

نیرعلا  ثویلب  ینیرکذت 
 *** مهب یعدا  یل  نونب  تناک 
نینب نم  ُتحبصا و ال  مویلا  و 

 *** یبّرلا روسن  لثم  ۀعبرا 
نیتولا  عطقب  توملا  اولصاو  دق 

. مرادن يدنزرف  زورما  یلو  مدش  یم  هدناوخ  اهنآ  مان  هب  هک  دوب  ینادنزرف  ارم  مدینکفا . یم  روالد  ناریـش  دای  هب  هک  دیناوخن  نینبلا  ما  ارم  »
يارب زوسناج  ناـنچنآ  نینبلا  ما  دنـسیون : یم  ناـخروم  دندیـسر ». تداهـش  هب  یگمه  يراکـش و  ياـهزاب  نوچمه  متـشاد  دـنزرف  راـهچ 
ندینش زا  زین  مکح ، نب  ناورم  تیب ، لها  نمشد  یتح  هک  درک  یم  هیرگ  هحون و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هژیوب  نادنزرف و  تداهش 

دیوگ : یم  هک  تسا  تعاجش ، گرزب  سیدنت  سابع ، دروم  رد  يو  راعشا  رگید  زا  درک . یم  هیرگ  يو  یثارم 
 *** دقنلا ریهامج  یلع  ّرک  سابعلا  َياَر  نم  ای 

ردیح  ءانبا  نم  هارو  و 
ّتئبن دبل  يذ  ثیل  لک 

 *** دی عوطقم  هسارب  بیصا  ینبا  ّنَا 
لمعلا  برض  هسارب  لاما  یلبش  یلع  یلیو 

( *** 38) دحا هنماند  امل  کیدی  یف  کفیس  ناک  ول 
رب هدش و  عطق  مدنزرف  تسد  دنیوگ  یم  دندوب . وا  رس  تشپ  ردیح  نادنزرف  درک و  یم  هلمح  نمشد  رب  هک  يدید  ار  سابع  هک  یسک  يا  »

(39  ) دش یمن  کیدزن  وت  هب  یسک  یتشاد  تسد  رد  ار  تریشمش  رگا  هدمآ . هدورف  دومع  شرس 
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یسایس شرگن 

تسایس ندوب و  یسایس  هژاو  اب  نآ  زا  هزورما  هک  تسا  دوخ  نامز  هب  تبسن  تریصب  ییانشآ و  هتسجرب  ياهناسنا  یتیصخش  داعبا  زا  یکی 
هزرابم هب  حـلاص  ییادـخ و  ناـنز  نادرم و  ناـنآ  لـباقم  رد  هدرک و  روهظ  يا  هنوگ  هب  داـسف  ملظ و  رهاـظم  یناـمز ، ره  رد  دوش . یم  داـی 

رفک لطاب و  دض  رب  اه  ههبج  رد  یکیزیف  روضح  تسا و  یماظن  هزرابم  لکش  هب  هاگ  دراد ؛ نوگانوگ  ياه  هرهچ  هزرابم  اما  دنا . هتساخرب 
دایرف اب  ینامز  هزرابم  دهد . یم  ناشن  ار  دوخ  يرنه  ياه  هولج  اب  هاگ  دراد و  نت  هب  غیلبت  سابل  تسا و  یمالک  يداشرا و  هنوگ  هب  هاگ  و 

یتوافت متس  هیلع  هزرابم  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص  مالسلا و  هیلع  یلع  ِتوکس  هک  هنوگنامه  توکـس ؛ اب  هاگ  دریگ و  یم  تروص 
نوچ يدراوم  دراد . خـیرات  رد  یناوارف  ریثأت  تسا  یفنم  هزرابم  مان  هب  هک  هزرابم  رگید  ياه  هولج  تشادـن . مالـسلا  هیلع  نیـسح  دایرف  اـب 
هفیقس هعقاو  زا  سپ  یشبح  لالب  نتفگن  ناذا  دادیب ، ملظ و  ناراذگناینب  اب  ندرکن  تبحص  مالـسلا ،  اهیلع  ارهز  ترـضح  ربق  ندوب  یفخم 

همه همه و  هک  دـش و ...  هتخیر  نیمز  رب  نازحـالا  تیب  رد  هک  ییاهکـشا  مالـسلا ،  اـهیلع  ارهز  ترـضح  تساوخرد  اـب  يو  نتفگ  ناذا  و 
يدارفا زا  نینبلا  ما  تسا . نآ  هب  طوبرم  لیاسم  نامز و  هب  هجوت  نینبلا  ما  مهم  رایـسب  ياهیگژیو  زا  دوب . تقو  تموکح  هیلع  هزرابم  یعون 

زا ـالبرک  هعقاو  نـالماع  اـب  تفلاـخم  يارب  یمـالک  هزراـبم  فرژ  قیمع و  ریثأـت  تلع  هب  ناوارف  تماهـش  تعاجـش و  هب  هجوت  اـب  هک  دوب 
ياهلـسن شوگ  هب  ار  نایئالبرک  تیمولظم  يادـن  ات  . درک هدافتـسا  دـش ، تبحـص  نآ  زا  هک  يزوسناـج  راعـشا  یناوخ و  هیثرم  ینارنخس و 

همه درادهگن و  هدنز  ار  البرک  يادهـش  هار  قیرط  نیا  زا  ات  درک ،  یم  اپ  رب  يراوگوس  سلجم  میظع ،  هعجاف  نیا  زا  سپ  دـناسرب . هدـنیآ 
راعشا شا  هتفر  تسد  زا  ناناوج  هیثرم  رد  وا  دنتخیر .  یم  کشا  البرک  يادهش  دایب  دنتسج و  یم  تکرش  سلجم  نآ  رد  مشاه  ینب  نانز 

تفر یم  عیقب  هب  سابع ، دنزرف  هّللادیبع ،  هارمه  هب  زور  ره  نینبلا  ما  سابع ، تداهـش  زا  سپ  : » دنـسیون یم  ناخروم  دراد ...  يزوس  ناج 
ياه هبنج  هاگ  يرادازع  يارب  راعشا  ندناوخ  ( 40 .«) دنتسیرگ یم  وا  اب  هارمه  هدرک و  عامتجا  مدرم  درک و  یم  هیرگ  دناوخ و  یم  هحون  و 

یفرعم ناگدنیآ  دوخ و  نامز  مدرم  هب  ار  قح  تیمولظم  دوخ و  نارسپ  تعاجش  البرک و  هسامح  مه  راعـشا  نیا  اب  نینبلا  ما  دراد . يرگید 
مدرم درک و  یم  تقو  تموکح  هب  ضارتعا  یعون  ییارـس  هیثرم  يرادازع و  بلاق  رد  درک و  یم  هیوگاو  ار  ـالبرک  خـیرات  مه  درک و  یم 

یعامتجا یـسایس و  تلاسر  راب  البرک  زا  سپ  يو  دـندش . یم  رجزنم  رفنتم و  هیما  ینب  لامع  هب  تبـسن  دـندرک  یم  عامتجا  وا  فارطا  هک 
هب تشاد . هاگن  هدنز  ار  ینافرع  هسامح  نیا  يونعم  ياهشزرا  درک و  رداص  اهادرف  هب  ار  البرک  مهم  ياهمایپ  تفرگ و  شود  هب  ار  شیوخ 

اجنآ رد  مدرم  هک  تسین  نیا  هب  ایآ  دور ؟ یم  عیقب  هب  نینبلا  ما  ارچ  تسالبرک  رد  شناردارب  مالـسلا و  هیلع  ساـبع  رهطم  ربق  یتقو  یتسار 
دای هب  مدرم  اجنآ  رد  دـنا و  هتفخ  كاخ  نیا  رد  مدرم  یمالـسا  هنیـشیپ  مالـسا و  ناگرزب  هک  تسین  نیا  رطاخ  هب  ایآ  و  دـننک ؟ یم  عامتجا 
نیا ایآ  درب ؟ یم  دوخ  هارمه  ار  هللادیبع ، سابع ، دـنزرف  ارچ  هکنیا  رگید  مهم  هلئـسم  دـنداتفا ؟ یم  مالـسا  ردـص  نادرمناوج  ياه  هسامح 

هک دوبن  نیا  ددص  رد  وا  ایآ  دوبن ؟ یـسایس  تیبرت  کی  نیا  ایآ  دنک ؟ انیب  هاگآ و  قیاقح  هب  تبـسن  ار  هدنیآ  لسن  هک  دوبن  نیا  يارب  لمع 
، نینبلا ما  دشاب ؟ دیابن  هللادیبع ، مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  رادملع  دنزرف  انامه  یناسر  مایپ  نیا  رادمچرپ  دـنک و  غالبا  مدرم  هب  ار  اروشاع  مایپ 
هب نونکا  دراد و  شود  رب  یتلاسر  مالـسلا ،  هیلع  یلع  رتخد  بنیز ، نانوچ  تسالبرک  ناروآ  مایپ  زا  هک  بـالک ، ینب  نز  نیرتعاجـش  نیا 

تشاد و روضح  البرک  رد  هبابل  شردام  هارمه  هب  ساـبع  نب  هللادـیبع  هک  تسا  ینتفگ  دراـمگ . یم  تمه  هژیو  مهم و  تلاـسر  نآ  ماـجنا 
يارب دوخ  لزنم  رد  تسناوت  یم  وا  تسا . نینبلا  ما  فرژ  شنیب  تریـصب و  تسا  ینتفگ  هچنآ  دوب . اروشاع  عیاقو  نایب  يارب  يا  هدنز  دنس 

ناینیـسح تیمولظم  نایدـیزی و  دـیلپ  هرهچ  ندناسانـش  يارب  يا  هلیـسو  يو  يرادازع  ات  تفر  یم  عیقب  هب  یلو  دـنک  يرادازع  شنادـنزرف 
. یعامتجا یسایس و  مه  تشاد و  یتیبرت  ياه  هتکن  مه  زین  سابع  دنزرف  ندرب  هارمه  هب  دشاب .

مالسلا اهیلع  نینبلا  ما  ییانادو  ملع 
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تسا و لـطاب  زا  قـح  هدـننکادج  ناـشخرد  يروـن  ناـسب  هک  تسا  ناـنآ  شناد  ملع و  هتـسجرب ، ياـهناسنا  یگدـنز  مـهم  ياـهیگژیو  زا 
اب هراومه  نینبلا  ما  یناگدـنز  دـنزومآ . یم  هتخومآ و  لوا ، ملعم  لاعتم ، دـنوادخ  زا  هک  تسا  یملع  یهلا  تمعن  نیا  ناـشوج  همـشچرس 

يوناب نیا  تمظع  اب  ار  اـم  تسا و  هدـش  رکذ  یخیراـت  بتک  ياـج  ياـج  رد  ـالاو  یگژیو  نیا  تسا و  هدوب  هارمه  شناد  رون  تریـصب و 
یم وا  هراب  رد  هک  دوب  يردق  هب  تماما  هب  وا  ینید  تریـصب  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  نینبلا  ما  هقالع  دزاس . یم  انـشآ  هلـضاف  هملاع و 

اب دندوب  ضیرم  نینسح  دش و  یم  دراو  نینمؤملاریما  رب  هاگ  ره  وا  هک  تسا  یفاک  نینبلا  ما  تریـصب  تفرعم و  تمظع و  يارب  دنـسیون « :
وا ( 41 .« ) زوسلد ناـبرهم و  يرداـم  ناـنوچ  درک  یم  دروخرب  اـهنآ  اـب  بلق  میمـص  زا  درک و  یم  تبحـص  اـهنآ  اـب  یناـبرهم  تفطـالم و 
هب نینـسح ، راوگرزب ، ود  نیا  هب  نینچمه  دـناد و  یم  شیوخ  یلو »   » ماما و ار  وا  رـسمه  زا  لبق  هک  تسناد  یمن  رـسمه  اهنت  ار  شرـسمه 

رهاظم زا  رگید  یکی  دـهد . یم  ناشن  تدارا  تبحم و  نینچنیا  شیوخ  یلو  اب  اـهنآ  لاـصتا  رطاـخ  هب  تیـالو و  تماـما و  هب  قشع  تهج 
یم وا  هب  ار  شنادـنزرف  تداهـش  ربخ  هک  تسا  ریـشب »  » اب وا  تبحـص  نایرج  تسوا  تفرعم  ملع و  رب  ینتبم  هک  وناب  نیا  شنیب  تریـصب و 
زین تدابع  یگدـنب و  لامک  دـشاب . وا  يالوم  ماما و  يدرف  یگدـنز  روحم  هک  تسا  ییاناد  ملع و  تریـصب و  شنیب و  تیاـهن  نیا  دـناسر 
یم تسود  وا  . درذگب اهنآ  زا  هدرک و  ادف  اتکی ، دنوادخ  یلزا ، بوبحم  تساوخ  تهج  رد  ار  دوخ  تاقلعت  دوخ و  یمدآ  هک  تسا  نیمه 

تـسوا هدیقع  نامیا و  صولخ  هاوگ  نیـسحب  وا  یبلق  هقالع  نیا  دندش  یم  ینابرق  نیـسح  هار  رد  شنادنزرف  هدنام و  ملاس  نیـسح  تشاد 
ییاناد ملع و  اب  ار  دوخ  نادـنزرف  تسا و  هعیـش  تاثدـحم  زا  وا  تسا . نایامن  ساـبع  شراوگرزب  دـنزرف  وا و  مـالک  رد  يو  ِراشرـس  ِملع 

رد مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هکنانچ  دندوبن  هرهب  یب  مه  يردام  شناد  زا  اما  دندوب  یبن » ملع  باب   » نادـنزرف نانآ  هچرگا  درک . تیبرت 
زا هک  رتوبک  دازون  ناس  هب  تخومآ و  ملع  یکدوک  رد  سابع  مدـنزرف  انامه  . » ًاّقز َملعلا  ّقُز  ساـبعلا  يدـلو  ّنِا  دـیامرف : یم  ساـبع  دروم 
هب طوـبرم  بـتک  رد  ساـبع  ینید  ياـهرواب  تاداـقتعا و  دروـم  رد  ( 42 «.) تـفرگ ارف  ار  فراـعم  نـم  زا  دریگ  یم  اذــغ  بآ و  شرداـم 

، بدا صالخا ، دشاب . یم  يو  ردام  شنیب  شناد و  دنلب و  حور  رگناشن  یگلمج  هک  تسا  هدش  هتشون  یناوارف  بلاطم  ترضح ، یناگدنز 
یم يراددوخ  اهنآ  حرش  زا  راصتخا  تیاعر  تهج  ام  هک  تسا  وا  يالاو  تیـصخش  رگنایامن  نینبلا  ما  رگید  تافـص  تفرعم و  تعاجش ،

مینک

بدا

نینبلا ما  مدرم . ربارب  رد  بدا  - 2 ادخ ربارب  رد  بدا  . 1 دراد : قادـصم  ود  تسا و  یناسنا  تفارـش  ياه  هصخاش  نیرتمهم  زا  بدا  تفص 
یهلا تخاـس و  روراـب  ار  نآ  مالـسلا ـ  هیلع  یلع  بدا ـ  هوسا  رـضحم  رد  دوب ، هتـساخرب  رورپ  بدا  ینادـناخ  ناـماد  زا  هک  مالـسلا  اـهیلع 

یلع ربارب  رد  وا ، بدا  دومن  نیرتگرزب  یلو  دوب ؛ نتورف  مدرم  هب  تبـسن  تشاد و  یم  هاگن  ار  یگدنب  بدا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  وا  دـینادرگ .
ار دوخ  داهن ، مدق  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  هک  یماگنه  تسا . نانآ  مالسلا  مهیلع  موصعم  نادنزرف  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع 
درک و یم  راتفر  بدا  هب  نانآ  اب  تسناد . یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  مداخ  ناونع  هب  هکلب  مالسلا ،  اهیلع  همطاف  نیشناج  ناونع  هب  هن 

يدیسای هشیمه  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  هک  تخومآ  تیبرت  بدا ، همشچرس  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  سابع  تشاد . یم  یمارگ  ار  اهنآ 
. تشاد یم  هاگن  مالسلا  اهیلع  ارهز  نادنزرف  هب  تبسن  دوخ  راتفر  راتفگ و  رد  ار  بدا  هراومه  درک و  یم  باطخ  هللادبعاباای 

مهم زایتما  کی  ناونع  هب  نانز  يارب  تیبرت  سدـقم  رما  هک  میبای  یمرد  یمالـسا  ینابم  فراعم و  هب  هجوت  اب  تیبرت : میلعت و  هنارک  رب 
كاپ و نانز  تماق  رب  اهنت  رخاف  سابل  نیا  تسا و  وا  ياهمان  زا  نیملاعلا » بر   » هک تسا  رـشب  یبرم  نیلوا  دنوادخ  تسا . هدش  حرطم 

ما  » اتسار نیا  رد  دنتسه . يرـشب  عماوج  هدنزاس  هک  تسا  ینادرم  نانز و  تیبرت  نز ، یعقاو  یقیقح و  هفیظو  تسا . هتـسیاش  نابرهم 
. تسه زین  نینبلا  ما  زا  نخـس  تساهنابز  رب  سابع  تافـص  ات  تساج و  رب  یتسه  ات  هک  دوش  یم  دادملق  خیرات  نایبرم  زا  یکی  نینبلا »

یتافص مینیب و  یم  ار  يو  يالاب  ياهتلیضف  الاو و  ياهیگژیو  مینز و  یم  قرو  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  یناگدنز  باتک  هک  هاگنآ 
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روهظ و تسا و  هدوب  وا  ردام  دوجو  رد  يا  هنوگ  هب  همه  همه و  هک  تریصب  نامیا و  صالخا و  يردافو و  یگدازآ ، تعاجش ، بدا ، نوچ 
. میرب یم  یپ  نادنزرف  یقالخا  يونعم و  شرورپ  تیبرت و  هلأسم  تمظع  هب  میبای ، یم  ار  دوش  یم  یلجتم  دنزرف  رد  تافـص  نیا  زورب 
، شراوگزب ردپ  دروم  رد  هک  وا  بدا  هلمج  زا  تسا ؛ هتشاد  یناوارف  ششخرد  لضفلاوبا  دوجو  رد  تافـص  زا  يا  هراپ  دسر  یم  رظن  هب 
. دش یم  هدید  حوضو  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  شا  یمارگ  زیزع و  ناردارب  و  مالـسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
« يدیـس ای   » و يالوم » ای   » هژاو زا  داد  یم  رارق  باطخ  دروم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگ  ره  یلع  نب  سابع  دـنیوگ : یم  ناخروم 

تبسن وا  بدا  عضاوت و  اما  دندوب  ردپ  کی  زا  ود  ره  هچ  رگا  دنک . ادص  ردارب  ظفل  اب  ار  وا  هک  داتفا  یم  قافتا  رتمک  درک و  یم  هدافتـسا 
یکدوک زا  هک  تسا  یسرد  نیا  تسا و  هدوب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تمظع  هب  وا  قیمع  شرگن  تلع  هب  مالـسلا  هیلع  نینـسح  هب 
ياهدرد اب  ییانشآ  عونمه و  هب  قشع  تیالو ، بدا ، سرد  يرآ ، تخومآ . داهن  یم  نینبلا ، ما  دوخ ، نیلوا  ملعم  نماد  رب  رس  هک  هاگنآ 

. دندش هنادواج  اهنآ  اب  هدوب و  دنب  ياپ  اهنآ  هب  هراومه  دنتخومآ و  ردام  بتکم  رد  نینبلا  ما  رسپ  راهچ  هک  دوب  ییاهسرد  هلمج  زا  نامز 
ای  ) هّللادبع نامثع و  رفعج و  سابعلا و  و  مالسلا ...  هیلع  نینمؤملاریما  دالوا  : » دنا هتشون  البرک  يادهش  شرامـش  رد  یخیرات  بتک  رد 

نادنزرف زا  ( » 43 «.) دـلاخ نب  مارح  تنب  نینبلا  ما  مُهّمُا  ـالبرک ، ّفَطِب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  مهیخا  عم  ءادهـشلا  هّللادـیبع ) 
هیلع نیـسح  ناشردارب  اب  هک  تسا  هّللادبع  نامثع و  رفعج و  سابع و  نادنزرف ) زا  يدادعت  رکذ  زا  سپ   ) مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما 

.« تسا دلاخ  نب  مارح  رتخد  نینبلا  ما  اهنآ  ردام  دندیسر . تداهش  هب  البرک  نیمزرس  رد  مالسلا 

 *** تسا نم  باتهم  دیشروخ  رگا  مراسخر  شیپ 
تسا  نم  باب  یلع  تسا  نینبلا  ما  مردام 

سرطف  نسح  رعاش 
هرود صاخ  ياهیگتـسباو  تاقلعت و  یمامت  هب  هتـشذگ و  ناـج  زا  تیـالو  تعیرـش و  هار  رد  هک  عاجـش  نینچ  ینادـنزرف  شرورپ  یتسارب 
کی رد  دیهـش  راهچ  ردام  نینبلا ، ما  تسا . یندوتـس  میظع و  سب  يراک  دنوش  ادف  ربهر  نید و  هار  رد  هدز و  اپ  تشپ  یناوجون  یناوج و 
نیقی هب  مالسا ، خیرات  رد  نز  نیا  تریصب  يرابدرب و  ربص و  دوبن  رگا  ناریا . يالبرک  يادهـش  ناردام  يارب  تسا  يا  هوسا  وگلا و  ههبج ،
نینچ شیوخ  هتفخ  كاخ  هب  ناـناوج  زا  يدنلبرـس  راـختفااب و  ناریا  رد  نادیهـش  نارداـم  دـنام و  یم  قشمرـس  یب  تماقتـسا  ربص و  رتفد 

دنتفگ یمن  نخس  هناروبص 

باتهم ردام  بورغ  یشرع و  جورع 

دـسر یم  مامتا  هب  رگید  يا  همطاف  تلحر  زورلاـس  رد  ینعی  رترید  زور  هد  هک  یناـثلا  يداـمج  موس  رد  هن  هیمطاـف   ) هک تسا  یلاـس  دـنچ 
ما هک  تسا  یتدارا  زاربا  انامه  کش  یب  دراد  دوجوهیبالک  همطاف   ) هقیدـص و همطاف  زاورپ  زورلاـس  ناـیم  یناـمز  تبارق  نیا  رد  هک  يزار 
یم نینیـسح  مـالغ  ار  شنارـسپ  نیبنیز و  زینک  ار  دوخ  یلع  همطاـف  نیمود  نیا  هک  رایـسب  هچ  تشاد  وا  هداوناوخ  هناـخ و  ارهز و  هب  نینبلا 

هن ار  نیسح  دوب  هدرک  اضاقت  دوبن  شیب  یکدوک  هک  لاح  نامه  رد  سابع  زا  دوب و  هدش  بدا  رگ  یلجت  نینبلا  ما  هک  هک  رایسب  هچ  دناوخ 
هفطاع و رهم و  رسارس  یگدنز  متسه )). نیسح  ردام  زینک  نم  اما  تسا  یکی  ناتناردپ  نیـسح  وت و  ! مرـسپ دنک (( . باطخ  الوم  هک  ردارب 

نیا رد  تساوخ  بدا  وناب  نیا  زا  درک و  مناـخ  هب  ور  همداـخ  هضف  دوب . نینبلا  ما  یگدـنز  بش  نیرخآو  دوب  ناـیاپ  هب  ور  نینبلا  ما  هزراـبم 
ابا اـی  کـیلع  مالـسلا  :)) درک همزمز  مارآ  دـعب  یکدـنا  دوشگ و  مسبت  هب  بل  نینبلا  ما  دزوماـیب . وا  هب  ار  هلمج  نیرت  ـالاب  تاـظحل  نیرخآ 
زا اهنت  وا  هک  یلاح  رد  دنداد  یم  ار  شنارـسپ  تداهـش  ربخ  نینبلا  ما  هب  باحـصا  هک  دـتفایب  ورنآ  دای  رگید  راب  کی  هضف  ات  هللادـبع ....))
لاح رد  ار  نینبلا  ما  دمآ  دوخ  هب  هضف  یتاظحل  دییوگب .... نیسح  زا  وا  يادف  منارسپ  : تفگ یم  دیسرپ و  یم  نیسح  زا  دیسرپ . یم  نیسح 

. درک رپ  ار  هنیدم  ردام  ردام  يادن  دعب  یکدنا  . دز ادص  ار  یلع  نب  نیـسح  نادنزرف  وار  مالـسلا  هیلع  یلع  نادـنزرف  دـیود و  دـید  راضتحا 
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یقمر رگید  ار  وا  دـیاش  درک . یمن  یتعنامم  مناخ  دـندرک و  یم  ادـص  ردام  ار  نینبلا  ما  همطاف  ناگداون  نادـنزرف و  هک  دوب  راب  نیلوا  نیا 
هک داتفا  یبورغ  نآ  دای  رایتخا  یب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  دـیناوخن ! ردام  ارم  متـسه  همطاف  زینک  نم  : دـیوگب اـت  دوب  هدـنامن 

تسشن شیاه  هنوگ  رب  کشا  تارطق  یخا ...))! كردا  یخا  ای  : )) دروآ رب  دایرف  راب  نیلوا  يارب  شیوخ  نوخ  هب  هتـشغآ  سابع  شیومع 
دیناسر و نایاپ  هب  یبوخ  هب  ار  شیوخ  تلاسر  دیهـش ، رـسمه  ناونع  هب  وا  دینـش ... یمن  ار  شنادـنزرف  ردام  ردام  يادـن  يرگید  نینبلا  ما 
دـندش و شیوخ  ماما »   » و یلو »   » ياـهنامرآ یناـبرق  ـالبرک  رد  رد  نت  ره 4  دـندوب و  تماما  تیالو و  ییادـف  هک  درک  تیبرت  ینادـنزرف 
یـسایس و تلاسر  راب  البرک  زا  سپ  تفرگ . رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يـالوم  زبس  ياـضما  نینبلا  ما  تیبرت  هفیحـص  رب  هلیـسو  نیدـب 

هاگن هدنز  ار  ینافرع  هسامح  نیا  يونعم  ياهـشزرا  درک و  رداص  اهادرف  هب  ار  البرک  مهم  ياهمایپ  تفرگ و  شود  هب  ار  شیوخ  یعامتجا 
اب ار  شیوخ  رمع  هظحل  هظحل  هک  مالـسلا  اهیلع  بنیز  زا  سپ  البرک  ناروآ  مایپ  راد  هیـالط  دیهـش و  راـهچ  رداـم  دیهـش ، رـسمه  تشاد .

عادو ار  یناف  راد  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  زا  دـعب  وا ، تفاین  هار  يو  یگدـنز  رد  فارحنا  اـطخ و  يا  هظحل  درک و  هلماـعم  دوخ  يادـخ 
هدع دناهدرک و  نایب  يرمق  يرجه  لاس 70  ار  نآ  ياهدع  هک  يروط  هب  دناهتشاگن ، توافتم  ار  وا  لاحترا  لاس  ناراگنخیرات  یلو  تفگ ،

يرتـشیب ترهـش  زا  مود  رظن  هـک  دناهتـسناد  يرمق  يرجه  لاس 64  یناثلا  يدامج  مهدزیـس  ار ، راکادـف  رداـم  نآ  تاـفو  خـیرات  يرگید 
ياه هرهچ  رگید  دـسا و  تنب  همطاف  و  مالـسلا ،  هیلع  نسح  ماما  ادـخ ، لوسر  طبـس  راـنک  رد  عیقب  ناتـسربق  رد  وا  ( 44  ) تسا رادروخرب 

تافـص وا و  دـنلب  حور  اما  تسا  كاـخ  رد  وا  مسج  هچ  رگا  ( 45) دش هدرپس  كاخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  تعیرـش  ناشخرد 
هک دنا  هدش  تیبرت  ییاهناسنا  هلضاف  يوناب  نیا  تافـص  وترپ  رد  تسا و  هتـشاد  هاگن  هدنز  باتفآ  يادنلب  هب  ار  وا  مان  يو  همیظع  همیرک و 

يایرد زا  يا  هعرج  ات  دنور  یم  وا  ترایز  هب  رواب  نید  نانز  نادرم و  تسا و  نامـسآ  زا  يا  هعُقب  وا  ربق  دوب  دـهاوخ  راگدـنام  خـیرات  رد 
ما قشعلا ، ما  ناناملـسم  نایم  رد  وا  باقلا  تسابیز  هچ  دنـشخب  تایح  ار  شیوخ  هدیتفت  ریوک  دنوش و  ایوج  ار  وا  تمظع  دـجم و  نارکیب 

... هریغو ءافولا  ما  باتهملا ، 

ام ياربرایع  مامت  ییوگلا  نینبلا  ما 

دیاب مییاشگب  ناگدنیآ  ربارب  رد  ار  تعاجـش ، ِردام  نینبلا ، ما  یگتـشذگدوخ  زا  راثیا و  رـسارس  یناگدـنز  زا  يزادـنا  مشچ  میهاوخب  رگا 
داد و شرورپ  ار  ییاهلگ  شیوخ  یگدنز  ناتـسوب  رد  تفای و  شرورپ  اهتقیقح  ناماد  رد  درک و  یگدـنز  ینامـسآ  نینبلا  ما  هک : مییوگب 
. درک میدـقت  شنیرفآ ، يوناـب  كاـپ  ِدـنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوخ ، ناـمز  ماـما  هب  شرهطم  بلق  قاـمعا  زا  شیوخ و  تسد  اـب  سپس 

هتـسجرب نانز  يارب  یـسرد  هژیو  هب  زورما و  رـشب  تیادـه  يارب  تسا  يا  هنیآ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مرح  يوناب  نیا  یناگدـنز 
كاپ و تایحور  اـب  جاودزا  زا  لـبق  نارود  ( 1 درک : هدـهاشم  وا  هزراـبم  قشع و  رـسارس  یگدـنز  رد  ار  ریز  ياـه  هرود  ناوت  یم  تسا و 

ناهذا رد  شوخ  ياه  هرطاخ  نتـشاذگ  ياج  هب  تیـالو و  هناـخ  رد  یناگدـنز  ( 2 دوب . تراهط  نیا  هجیتن  وا  هقداص  ياـیؤر  هک  هناـقداص 
دیماجنا و لوط  هب  هرود  نیا  لاس  هک 34  دوخ  ناناوج  ییالو  تیبرت  ییاناد و  هتفیش  روالد و  عاجش و  ینادنزرف  تیبرت  رسمه 3 ) نادنزرف 

لاس هک 20  دوخ  يافواب  رسمه  قارف  رد  يرابدرب  ربص و  و  دیهش » رـسمه   » هاگیاج رد  راثیا  ( 4 تروص . نیرتهب  هب  يردام  فیاظو  ماجنا 
لوط هب  لاـس  هرود 9  نیا  هک  یـسایس  تازرابم  اهیرگدادـیب و  ـالبرک و  هعقاو  ناگدـنامزاب  ناـمیتی و  زا  يرادـهگن  ( 5 دـیماجنا . لوط  هب 
ياج رب  ار  خـیرات  باتک  زا  ینّیرز  گرب  دیهـش ، رـسمه  دیهـش و  راهچ  رداـم  راوگرزب ، همیرک و  يوناـب  نیا  هکنیا  نخـس  ِرخآ  دـیماجنا .
تبث تیالو  ناگتفیـش  هرمز  رد  زین  ام  مان  نینچ ، نیا  یناگرزب  زا  يریگوگلا  لامک و  هار  شیوپ  اب  هکنآ  دـیما  دـش . هنادواـج  تشاذـگ و 

دوش

یهلا ضیف  هطساو  مالسلااهیلع ،  نینبلاما 
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الاو یتلزنم  ماـقم و  زا  دـنوادخ  دزن  نوچ  دراد ، هژیو  یهاـگیاج  ناناملـسم  دزن  ـالبرک ، رادرـس  رداـم  مالـسلاهیلع و  یلع  رـسمه  نینبلاما ،
ِناـنمؤم ورنیا ، زا  تسا . ناـشیا  تیدوـبع  يراوتـسا و  ادـخ و  هار  رد  نادـنزرف  هناـصلاخ  میدـقت  هطـساو  هب  ْماـقم  نیا  و  تسا ، رادوـخرب 

وناب نآ  رازم  ترایز  اب  ار  ناشهودناو  مغ  و  دـنهدیم ، رارق  هطـساو  عیفـش و  یلاعت  يراب  ترـضح  هاگرد  هب  ار  وا  دـنمدرد  دـنمتجاح و 
دید و ار  سابعلا  لضفلابا  ترضح  هفشاکم ، ملاع  رد  یصخش  دومرفیم : يزاریـش  ینیـسح  دمحم  دیـس  جاح  یمظعلا  هللا  تیا  دنیادزیم 

مرداـم هب  دوب : هدومرف  مشاـهینب  رمق  موـش ؟ لـسوتم  یـسک  هچ  هب  نآ  ندـش  اور  يارب  منادیمن  مراد و  یتجاـح  ناـج ! اـقآ  درک : ضرع 
لقن يرمق )  يرجه  نابعش 1394  یفوتم 17   ) يدورهاش ینیـسح  دومحم  دیـس  جاح  ياـقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  زا  ( 46 ... ) نینبلاما

 ، مالسلا هیلع  نینبلا  ما  مالسلا ،  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ردام  يارب  تاولـص  هبترم  دص  تالکـشم ،  رد  نم  دوب : هدومرف  هک  تسا 
سابعلا لضفلاابا  ترـضح  مان  هب  نادنمتـسم  ماعطا  ععنینبلا و  ما  يارب  رذن  هک  تسا  هدیـسر  هبرجت  هب  ( 47) مریگ یم  تجاح  متـسرف و  یم 

قیرط نیدـب  سی ،  هروـس  هبترم  هد  هعمج ،  بش  راـهچ  هک  هدـش  هـتفگ  ( 48  . ) تسا رثوـم  تاـجاح  ندـش  هدروآ  رب  يارب  مالـسلا ،  هیلع 
بـش هبترم ،  هس  موس  هعمج  بش  هبترم ،  هس  مود  هعمج  بش  هبترم ،  هس  لوا  هعمج  بش  دوب : دـهاوخ  زاـسراک  هللا  ءاـشنا  دوـش  هدـناوخ 

مالـسلا هیلع  نینبلا  ما  شردام  يارب  هیدـه  مالـسلا و  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  زا  تباـین  هب  سی  هروس  هبترم ،  کـی  مراـهچ  هعمج 
نینبلا ما  ماقم  هب  تبسن  هک  یناسک  هژیو  هب  مدرم ،  نایم  رد  نینچمه  ( 49) دیدرگ دهاوخ  ریخ  هب  هدروآ  رب  تاجاح  هک  هللا  ءاشنا  دناوخب ،

راوگرزب يوناب  نآ  حور  هب  هیده  دنـشاب ، نآ  يوجتـسج  رد  ای  دننک  مگ  ار  يزیچ  هاگره  هک  تسا  روهـشم  دنراد ، تخانـش  مالـسلا  هیلع 
نیا و  دنبای ، یم  تسد  دنراد ، هک  یتجاح  ای  هدشمگ و  یـش  هب  ادخ  نذا  هب  هجیتنرد  دنتـسرف . یم  یتاولـص  دنناوخ و  یم  يا  هحتاف  هروس 

(50  . ) تسا هدش  هبرجت  اهراب  رما 

مالسلااهیلع نینبلاما  لیاضف  نایب  رد  ناگرزب  نخس 

تلیضف رپ  تفرعم و  اب  ناوناب  زا  نینبلاما  : » دیوگیم مالسلااهیلع  نینبلاما  ترضح  هرابرد  یناث  دیهش  یلماع ، نیدلانیز  ردقلالیلج ، ملاع 
زین توبن  نادناخ  دوب . هدرک  اهنآ  هب  تمدخ  فقو  ار  دوخ  تشاد و  دیدش  صلاخ و  یگتـسبلد  تبحم و  توبن ، نادـناخ  هب  تبـسن  دوب .

مالسلااهیلع نینبلا  ما  : » دیوگیم نیما  نسحم  دیس  همالع  نینچمه  دنتـشاذگیم ». هژیو  مارتحا  وا  هب  دندوب و  لئاق  ییالاو  هاگیاج  وا  يارب 
يوناب نیا  فصو  رد  برع  رـصاعم  هدنـسیون  لِّیَخُد ، یلع  دـمحم  یلع  ( 51 .« ) دوب عاجـش  لیـصا و  ياهداوناخ  زا  نایبشوخ و  يرعاـش  ، 

نآ هب  دـنهدیم ، وا  هب  ار  شنادـنزرف  تداهـش  ربخ  یتقو  هک  دوشیم  راکـشآ  اجنآ  رد  نینبلا ) ما   ) نز نیا  تمظع  : » دـسیونیم راوگرزب 
(52 «.) نانآ هن  تسوا  ِدنزرف  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ییوگ  دسرپیم ؛ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تمالـس  زا  هکلب  دنکیمن ، هجوت 
هب تبـسن  ینز  هک  هدشن  هدید  خیرات  رد  تسا :  هتفگ  مالـسالا  یف  ادفلا  همارکلا و  دئار  سابعلا  دوخ  باتک  رد  یـشرق  فیریـش  رقاب  دـیس 
ما ینعی  مالـسلا  هیلع  كاـپ  يوناـب  نـیا  زج  درادـب ، مدـقم  دوـخ  نادـنزرف  رب  ار  اـهنآ  دزر و  هناـصلخم و  یتـبحم  دوـخ  يووـه  نادـنزرف 

و نایب ،  شوخ  تلیضف ،  اب  ناوناب  هلمج  زا  مالسلا  هیلع  نینبلا  ما  دیوگ : یم  يربک )  بنیز   ) دوخ باتک  رد  يدقن  رفعج  خیـش  ( 53) نینبلا
اب ناوناب  زا  مالـسلا  هیلع  نینبلا  ما  دیوگ  یم  مرقم  ( . 54) تخانـش یم  یبوخ  هب  ار  تیب  لها  دوب . اوقت  تدابع و  لها  راکزیهرپ و  رونخس ،

نایم رد  دوخ  الباقتم  دوب و  صلاخ  نانآ  اب  یتسود  تبحم و  رد  تخانـش و  یم  بوخ  ار  تیب  لها  قح  يو  تفر .  یم  رامـش  هب  تلیـضف 
لضف نایب  رد  برعلا  ءاسن  ةدیس  نینبلا  ما  باتک  رد  جیوس  يدهمدیـس  دننام  دارفا  یخرب  ( 55) تشاد يدنمجرا  ماقم  دنلب و  هاگیاج  نانآ 

نیا دیاتس . یم  هملاع  تفص  هب  ار  وا  دنک و  یم  هسیاقم  رت  نییاپ  حطـس  رد  هتبلا  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  بانج  اب  ار  ناشیا  وا ، شناد  و 
. تسا هدشن  هتفگ  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  زج  سک  چیه  هرابرد  اراکشآ  یگژیو 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  همان  ترایز  زا  یشخب 
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ادخ و ناشخرد ؛ ياه  هام  ردام  يا  وت  رب  مالس  ییارهز ؛ بوبحم  هک  وت  رب  مالس  مالسلا ؛  هیلع  هّللا  لوسر  نیـشناج  رـسمه  يا  وت  رب  مالس 
؛ يدومن داهج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياه  ناـمرآ  هار  رد  اـه  نآ  ندرک  یناـبرق  تنادـنزرف و  يادـها  اـب  وت  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  شلوسر 

مهد یم  یهاوگ  يا ؛  هدوب  اه  تبیصم  تالکشم و  اه ، یتخس  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  روای  رای و  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ 
ماقم زا  دنوادخ  دزن  رد  وت  ؛ يدمآرب ناشیا  تناما  يادا  مالسلااهیلع و  رهطا  يارهز  نادنزرف  يراد  هگن  یتسرپرس و  هدهع  زا  یبوخ  هب  هک 

، نینمؤملا ریما  ۀجوز  ای  ِکیلع  مالسلا  هللا ، یلو  ۀجوز  ای  ِکیلع  مالسلا  تدیهش ! نادنزرف  رب  وت و  رب  مالـس  يرادروخرب ؛ ییالاب  تلزنم  و 
لعجو کنع  یلاعت  هللا  یضر  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نبا  سابعلا  ما  ای  ِکیلع  مالـسلا  نینبلا ، ما  ای  ِکیلع  مالـسلا 

 ... هتاکربو هللا  ۀمحرو  هنجلا  ِكاوامو  ِکلزنم 

مالسلا اهیلع  نینبلا  ما  یسانشباتک 

نآ رد  مالـسلا  اهیلع  نینبلا  ما  همانیگدنز  هک  درب  مان  ییاهباتک  زج  ناوتیمار  تسا  سابع  لضفلاوبا  ترـضح  درومرد  هک  ییاهباتک  یمامت 
مینکیم  يراددوخ  اهنآ  یفرعم  زا  ام  هک  هدش  دراو 

: رگید ياهباتک  اما  و 
1411ق  هوسا ، تاراشتنا  نارهت ، روکشم  یلع  ما  نوسح -  دمحم  تانمؤملا ، ءاسنلا  مالعا  - 1

قشمد 1379 ق  هلاحک ، اضر  رمع  مالسالا ، برعلا و  یملاع  یف  ءاسنلا  مالعا  - 2
 7 دلج 6 ، 1403 ق ،  فراعتلاراد ، توریب ، نیما ، نسح  قیقحت  نیما ، نسحم  دیس  هعیشلا ، نایعا  - 3

یمالسا 1382  تاغیلبت  رتفد  مق ، یکلاس ، یلع  دمحم  نینبلا ، ما  - 4
نیدرورف 1381  ، 77 ش 78 -  هزوح ، هاگن  راکبحاص ، حیبذ ا ... اروشاع ،  هیثرم  عورش   - 5

1409 ق  یضترملاراد ، توریب ، ربش ، داوج  نیسحلا ، رعش  وا  فطلا  بدا  - 6
يرهطم  دیهش  هدنسیون : ص 242 ،  ج 17 ، راثآ ، هعومجم  - 7

مالسلا  اهیلع  نینبلا  ما  ترضح  هنیدم  ناشخرد  هراتس  - 8
یبارافرشان  ، اضردمحم ییاتکی ، !، يردامان يوگلا  نیرتابیز  مالسلا  اهیلع  نینبلا  ما  - 9

یبیطدیحان  هدنروآدیدپ  باتهم  ردام  مالسلا ،  اهیلع  نینبلا  ما  - 10
يراصناریمالادبعاضردمحم  ، یگتشذگدوخ زا  يدامن  نینبلا  ما  - 11

یسلجم ج 45  همالعراونالا  راحب  - 12
جیوس  يدهمدیس  ، برعلا ءاسن  هدیس  نینبلا  ما  - 13

شنم  يداه  لضفلاوبا   ، مالسلا اهیلع  ارهز  نادنزرف  ردام  - 14
ارهز سای  تاراشتنا  ، دنوخآ دمحم   ، مالسلا هیلع  یلع  نامیتی  عمش  نینبلا  ما  - 15

عیقبلارادرشان   ، همعط يداه  ناملس   ، مالسلا اهیلع  نینبلا  ما  - 16
هدازروای  هنازرف  ، راثیا يوناب  نینبلا  ما  - 17

ییادخربکا  یلع   ، رادم تیالو  نزریش  نینبلا  ما  - 18
تفرعم  يادنلبرب  يردام  نینبلا  ما  - 19

یمالسا همطاف   ، دیهش نارسمه  ناردام و  هوسا  نینبلا  ما  - 20
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اهتشون یپ  عبانم و 

البرک ص 33 چ رادرسو  ینیلک  یفاک  لوصا  - 1
هیوبنلا ص 61 تازاـجملا   ، دـیفم ص 79 خیـش  هعنقم  باتک  رد  رییغت  یکدـنا  اـب  ص 29 . ج 14 ، یلماع ، رح  خیـش  هعیـشلا ، لـیاسو  - 2

البرک ص 33  رادرسو 
مرقملا ص 34  يوسوم  قازرلادبع  دیس  زا  سابعلا  همجرت  ای  البرک  رادرس  باتکو  لایمهلا ص 200  تکن  - 3

ص 15 . مرقم ، مشاه ، ینب  رمق  - 4
البرکرادرسو ص 34  ۀلسلسلارسو  بلاطلا  ةدمع  - 5

. همجرت اب  ص 70  ج 3 ، یناقمام ، همالع  لاقملا ، حیقنت  - 6
البرک ص 34  رادرسو  زجاعملا ص 115  ۀنیدم  - 7

البرک ص 35  رادرسو  تاجردلارئاصب  باتکو  دیفم  خیش  صاصتخا  - 8
البرکرادری ص 35  باتکو   70  - فرظتسم ج 1 ص 61 - 9

 ( هدش رکذ  مارح  وا  مان  بتک  زا  یضعبرد  هک  هجوت  لباق  .) ص 9 مرقملا ، قازرلادبع  مشاه ، ینب  رمق  - 10
یمقلعلا 1/92  لطبو  نیبلاطلا ص 22  لتاقم  ص 10 . نامه ، - 11

. 24 میهاربا /  هروس  میرک ، نآرق  - 12
ص10  مشاه ، ینب  رمق  مرقملا ، قازرلادبع  - 13

همجرت اب  ص70  ج3 ، لاقملا ، حیقنت  یناقمام ، - 14
نادناخ نیا  هرابرد  لیـصفت  هب  یمقلعلا ))  لطب   )) دوخ باتک  رد  رفظم  دحاولادبع  خیـش  گرزب  ققحم  ص 1113 . مشاه ،  ینب  رمق  - 15

 . تسا هدنار  نخس  نانآ  تاحلاص  تایقاب  یمارگ و 
ص167  ج1 ، رفظم ، دحاولادبع  یمقلعلا ، َلََطب  ص32 و  همقلع ، نامرهق  یتشهب ، دمحا  رتکد  - 16

ص31  ج14 ، هعیشلا ، لیاسو  یلماع ، رح  خیش  - 17
ص51  ج14 ، هعیشلا ، لیاسو  یلماع ، رح  خیش  - 18

ص116  رسمه ، باختنا  ناناوج و  يرهاظم ، ربکا  یلع  - 19
ص116  رسمه ، باختنا  ناناوج و  يرهاظم ، ربکا  یلع  - 20

همجرت اب  ص26  مشاه ، ینب  رمق  مّرقم ، - 21
همجرت اب  ص26  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  سابعلا  ِدلوَم  يرصانلا ، یلعدمحم  - 22
همجرت اب  ص28  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  سابعلا  ِدلوَم  يرصانلا ، یلعدمحم  - 23

ص36  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  سابع  دلوم  يرصانلا ، یلعدمحم  - 24
باتهم ردام  باتکو  . 36  - صص 38 يرصانلا ، یلع  دمحم  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  سابع  دلوم  - 25

ص39  نامه ، - 26
ص51  مشاه ، ینب  رمق  مّرقم ، - 27

ص144  ج3 ، رمحالا ، تیربکلا  - 28
ص 29. ج 14 ، یلماع ، رح  خیش  هعیشلا ، لیاسو  - 29

مشاه ص 59  ینبرمق  ناشخرد  هرهچ  باتکو  مالسلا ص 21  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  یناگدنز  - 30
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مشاه ص 59  ینبرمق  ناشخرد  هرهچ  باتکو  مالسلا ص 21  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  یناگدنز  - 30
ص  سابعلالضفلاوبا ، ترضح  یناگدنز  یشرقفیرش ، رقاب  - 31

ص 226. یمق ، سابع  خیش  جاح  لامالا ، یهتنم  ص 70 و  ج 3 ، لاقملا ، حیقنت   ، ص294 ج3 ، هعیرشلا ، نیحایر  یتالحم ، هّللا  حیبذ  - 32
ص ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  ص 294 و  ج 3 ، یتالحم ، هللا  حیبذ  هعیرشلا ، نیحایر  راونالاراحب ج 45 ص 40 ) نیبلاطلا ص56 و  لتاقم  - 33

ص 16. مرقم ، مشاه ، ینب  رمق  - 34 . 70
همجرت اب  ص70  ج3 ، لاقملا ، حیقنت  یناقمام ، - 35
همجرت اب  ص70  ج3 ، لاقملا ، حیقنت  یناقمام ، - 36

ص93  ج42 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 37
هعیشلا سینا  زا  لقن  هب  ص40 ، همقلع ، نامرهق  یتشهب ، دمحا  - 38

ص 70 . ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  ص 294 و  ج 3 ، یتالحم ، هللا  حیبذ  هعیرشلا ، نیحایر  - 39
ص294  ج3 ، هعیرشلا ، نیحایر  یتالحم ، هّللا  حیبذ  - 40

ص 16 . نامه ، - 41
ص23  قشع ، رالاسهپس  ینامقل ، دمحا  - 42

ص89  ج42 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 43
ص 53 . ینییان ، يورغ  الهش  رتکد  هعیش ، تاثدحم  - 44

ص137 . جئاوحلا ، باب  مشاه  ینب  رمق  یناگدنز  ینمؤم ، نیسحلادبع  - 45
ص 142  مالسلا ،  اهیلع  نینبلا  ما  ترضح  هنیدم  ناشخرد  هراتس  - 46

ج 1 ص 464  مالسلا ،  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ناشخرد  هرهچ  - 47
ص 464  ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ناشخرد  هرهچ  - 48

ص 46  رفعج ، خیش  سابعلا ،  هایح  - 49
یگتشذگ  دوخ  زا  دامن  نینبلا  ما  - 50

ج 2 ص 289  هعیشلا ،  نایعا  - 51
ص 18  مالسلا ،  هیلع  سابعلا  - 52

ص 23  همارکلا ،  دئار  یلع  نب  سابع  - 53
ص 72 مالسلا ،  هیلع  سابعلا  ص 25 55 - مالسلا ،  هیلع  يربکلا  بنیز  - 54

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
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هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

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

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
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لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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