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یحو هنییآ  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  يامیس 

باتک تاصخشم 

يزیربت  میرکلادبع  هدنسیون : 
يزیربت میرکلادبع  رشان : 

همدقم

مـساقلاوبا دومحم ، ربمغیپ  دـیؤم  دـنوادخ  دوعـسم و  دّیـس  نآدـجما  لدـبحاص  رتهم  نامز  يالوم  دعـسا  خر  خرف  هجاوخ  ناـهج  ود  رخف 
هللا یلص  ایبنالا  متاخ  ترـضح  تکربرپ  دلوت  [ . 1 « ] دمحم ناک  ام  : » دیوگ ادـخ  هک  سب  نیا  دـلجم  داتفه  هب  تفگ  ناوتن  شفـصودمحا 

يدـلوت زاغآ  تسویپ ، عوقو  هب  لیفلا  ماع  لاس  اب  قباطم  يدالیم و  لاس 570  لوالا  عیبر  رد 17  هیماما  ياملع  داقتعا  هب  اـنب  هک  هلآو  هیلع 
ملاع نیا  هب  يدازون  زور  نآ  رد  دـشابیم . تیرـشب  هعماج  يارب  قح  ترـضح  يوس  زا  يراگتـسر  تداعـس و  لادـم  ياطعا  زور  نیون و 

یفرعم ناهج  لها  هب  نتـسیز  گنهرف  نیرترب  یبرم  یحو و  راگزومآ  ناونع  هب  دـنوادخ  يوس  زا  لاس  لهچ  زا  دـعب  هک  داهن  مدـق  یکاخ 
روز نامکاح و  يارب  يرادـشه  هک  داد  خر  يزیمآرارـسا  زیگناتفگـش و  راـثآ  یتیگ  هنحـص  رد  تکرب  رپ  تدـالو  نیا  نراـقم  دـیدرگ .

يداو رد  بآ  ندش  يراج  سراف ، هدکـشتآ  ندش  شوماخ  يرـسک ، ناویا  رد  هرگنک  هدراهچ  نتخیر  ورف  . دمآ باسح  هب  خیرات  نارادـم 
يرون یناشفاوترپ  هواس ، هچایرد  ندش  کشخ  ملاع ، طاقن  ریاس  هکم و  رد  اهتب  ندش  نوگنرس  یکشخ ، ینالوط  ياه  لاس  زا  دعب  هوامس 

ياههناشن زا  هداعلا و  قراخ  مئالع  هلمج  زا  نادـبوم ، ناوریـشونا و  كانتـشحو  ياه  باوخ  اـه و  نامـسآ  قاـفآ  رد  یمارگ  نآ  دوجو  زا 
دروم عماوج  یخیرات و  ربتعم  عبانم  رد  هک  دـش  ثداح  ناهج  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  دـلوت  نراقم  هک  دوب  ياهدـنهد  رادـشه 

يدنمشزرا ياههعومجم  راثآ و  یمارگ  دوجو  نآ  يوخ  قلُخ و  نخس و  هریس و  یگدنز ، دروم  رد  . تسا هدش  دای  اهنآ  زا  یثیدح  دامتعا 
: هیوبنلا ةریسلا  ماشه ، نبا  هیوبنلا : ةریسلا  تسا . ریدقت  نیسحت و  لباق  دوخ  هبون  هب  کی  ره  هک  هدمآ  دیدپ  نیققحم  نادنمـشناد و  يوس  زا 

ةریس نم  حیحصلا  ینسحلا ، فورعم  مشاه  یفطـصملا : ةریـس  دمحم ، نامثع  ارهزلادبع  یفطـصملا : ةریـس  هتریـس ، یبنلا و  ةایح  ریثک ، نبا 
نیا زا  یخرب  ج2 ، بولقلا ، ةایح  یبنلا و  فرـش  تیدبا ، غورف  يوبن ، هریـس  رد  يریـس  لوسرلا ، ۀـیاور  یف  لوئـسملا  ۀـیاهن  مظعالا ، یبنلا 

ترـضح نآ  هریـس  یگدـنز و  داعبا  یـسررب  هب  یفلتخم  يایاوز  زا  فلؤم و  صاخ  هقیلـس  اب  مادـک  ره  هک  دنـشابیم  يوبن  ياـههعومجم 
هلیسو نیا  هب  ات  دوش ، یسررب  نآرق  ینایحو  تایآ  وترپ  رد  شترـضح  يوخ  قلخ و  عسو ، دح  رد  هدش  یعـس  راتـشون  نیا  رد  . دناهتخادرپ

نیا رب  هک  ارچ  میوش ، رو  هرهب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  يدـمحم  هدوتـس  تافـص  زا  هدیـشخب و  ییانـشور  رون  تاـیآ  اـب  ار  دوـخ  لد  ناـج و 
يابیز ياه  تلـصخ  تسـشن و  هراظن  هب  راگدرورپ  ینایحو  مالک  هنییآ  رد  دـیاب  ار  یمارگ  نآ  يامیـس  نیرت  لـماک  نیرتاـبیز و  میرواـب :

قشمرس وگلا و  لابند  هب  نتفر  يدبا  تداعس  يوس  هب  نتسیز و  رتهب  يارب  ناسنا  تسا  رارق  رگا  درک و  وجتسج  رون  همـشچرس  زا  ار  توبن 
نیرتکیرات رد  خـیرات و  يادـنلب  رد  نآ  نیرز  ناشخرد و  تاحفـص  هک  تفای  ناوتیم  عبانم  نیرت  نئمطم  نیرت و  لماک  رد  ار  نآ  دـشاب ،

؛) 21/ بازحا  ..«) ۀنـسح ةوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دـقل  : » دومرف لاعتم  دـنوادخ  تسا . هدومن  نشور  ار  تیناسنا  هارهاـش  نآ ، تاـظحل 
.« دشابیم یلماک ) و   ) وکین قشمرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ ) راتفر و  ) رد امش  يارب  انئمطم 

ینابرهم ییوخمرن و 

اب زیمآتقفـش  دروـخرب  اـبیز و  قـالخا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  ياـه  یگژیو  نیرت  صخاـش  زا  یکی  مـیرک  نآرق  رظنم  زا 
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طارص هب  هدرک و  هتفیش  دوخ  هب  ار  يرایسب  ياه  لد  لاس ، لوط 23  رد  تسناوت  یندوتس  تلصخ  نیا  نتشاد  اب  راوگرزب  نآ  دوب . نارگید 
حرـش نینچ  ار  یـساسا  لماع  نیا  لاعتم  دنوادخ  تشادن . ار  یتفگـش  راک  نینچ  ناوت  یتردق  چیه  هک  یلاح  رد  دیامن ، تیادـه  میقتـسم 

رد یهلا  تمحر  تکرب  هـب  /159 ؛) نارمع لآ   ) کلوح نم  اوضفنـال  بلقلا  ظـیلغ  اـظف  تنک  ولو  مهل  تنل  هللا  نم  ۀـمحر  اـمبف  :» دـهدیم
دوب رواب  نیا  رب  ترـضح  نآ  ًاساسا  . دندشیم هدنکارپ  وت  فارطا  زا  يدوب ، لدگنـس  نشخ و  رگا  يدش و  نابرهم  مرن و  مدرم ، اب  دروخرب 

ندناسر ناماس  هب  يارب  نم  انامه  [ 2 [ ؛» قالخالا مراکم  ممتال  تثعب  امنا  : » دومرفیم تسا و  قالخا  مراکم  لیمکت  يارب  تثعب  هفسلف  هک 
نآ نیفلاخم  هکلب  دـشیم ، نامیا  لها  ناتـسود و  لـماش  اـهنت  هن  ترـضح  نآ  يزرورهم  تبحم و  زاربا  . ماهدـش ثوعبم  یقـالخا  لـئاضف 

تهج نیمه  هب  دیدرگیم . مالسا  يوس  هب  نانآ  بذج  ببـس  نیا  دندوب و  دنم  هرهب  یمارگ  نآ  زیمآتقفـش  مرن و  قالخا  زا  زین  راوگرزب 
مـیظع و قـالخا  ياراد  وـت  ًاـنیقی  و  /4 ؛) مـلق  ) مـیظع قـلخ  یلعل  کـنا  و  : » دوـمرف هدرک و  نیـسحت  ار  شایمارگ  لوـسر  لاـعتم  دـنوادخ 

. یتسه ياهتسجرب 

نامیا لها  يارب  يزوسلد 

قشع و يزوسلد و  اب  دـننکیمن و  راذـگورف  یـششوک  چـیه  زا  نآ  دارفا  تداعـس  يارب  هدرک و  هعماج  حالـصا  فقو  ار  دوخ  هک  یناسک 
طاـبترا دنـشخب و  یم  میکحت  مدرم  ياـه  لد  هعماـج و  رد  ار  دوخ  هاـگیاج  دـیدرت  نودـب  دـنزادرپیم ، هلوحم  فیاـظو  ماـجنا  هب  هقـالع 

اههتفگ یناسآ  هب  هدرک و  دامتعا  ناشیا  هب  هتـسیرگن و  مارتحا  هدید  هب  نانآ  هب  مدرم  هجیتن  رد  دننکیم ، ادـیپ  دوخ  نابطاخم  اب  يرتکیدزن 
. دنشاب نانآ  ياه  يراتفرگ  عفر  هعماج و  حالـصا  لابند  هب  وهایه  نودب  هک  دنتـسه  یناسک  قشاع  مدرم  دنریذپیم . ار  ناشیاه  هتـساوخ  و 
یمتح و راک  رد  قیفوت  فعاضم و  نآ  هجیتن  دـشاب ، ملاع  دـنوادخ  ياـضر  يارب  طـقف  هناـصلخم و  اـیریب ، تامدـخ  يزوسلد و  نیا  رگا 
یهلا و ناربـهر  رد  یگژیو  نیادـناد  يرورپ  هدـنب  شور  دوخ  هجاوخ  هک  نکم  دزم  طرـش  هب  نایادـگ  وچ  یگدـنب  وـتدوب  دـهاوخ  یعطق 
هدرک و یفرعم  هدیدنـسپ  تلـصخ  نـیا  اـب  ار  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  دـیجم ، نآرق  تـسا . رادروـخرب  ياهژیو  تـیمها  زا  هعماـج  ناـیاوشیپ 
زا ياهداتسرف  انامه  128 ؛) هبوت /  ) میحر فوئر  نینمؤملاب  مکیلع  صیرح  متنع  ام  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکئاج  دقل  : » دـیامرفیم

زوسلد و نانمؤم  هب  تبسن  دراد و  امـش  ییامنهار  تیاده و  رب  رارـصا  تسا و  تخـس  وا  رب  امـش  ياه  جنر  هک  دمآ  ناتیوس  هب  امـش  دوخ 
دندرکیم و دادملق  یحول  هداس  یعون  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ینابرهم  يزوسلد و  هک  یناسک  هب  لاعتم  دنوادخ  . تسا نابرهم 
هب ربمایپ  دروم  رد  اوران  ینانخـس  هتـشاگنا و  يرگن  یحطـس  راکاطخ ، دارفا  دروم  رد  ار  یمارگ  دوجو  نآ  ياـه  یـشوپ  مشچ  ضاـمغا و 

ۀمحر نینمؤملل و  نمؤی  هللااب و  نمؤی  مکل  ریخ  نذا  لق  نذا  وه  نولوقی  یبنلا و  نوذؤی  نیذلا  مهنم  و  : » دـیامرفیم نینچ  دـندروآیم  نابز 
: دنیوگ یم  دنهدیم و  رازآ  ار  ربمایپ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  زا  /61 ؛) هبوت  ) میلا باذع  مهل  هللا  لوسر  نوذؤی  نیذلاو  مکنم  اونمآ  نیذلل 

قیدصت ار  نانمؤم  اهنت )  ) دراد و نامیا  ادخ  هب  وا  تسامش ، دوس  هب  وا  ندوب  رواب  شوخ  وگب : تسا )! يرواب  شوخ  مدآ  . ) تسایشوگ وا 
شیپ رد  یکاـندرد  باذـع  دـنرازآیم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یناـسک  اـما  تسا ، تمحر  امـش  ناـنمؤم  يارب  دـنکیم و 
لوسر تفرگیم . رارق  تکاله  هناتـسآ  رد  یتحاران  هصغ و  تدـش  زا  یهاـگ  هک  دوب  يدـح  هب  ءاـیبنالا  متاـخ  ترـضح  يزوسلد  . دـنراد

رد زین  ناناملـسمان  ینادان  یهارمگ و  زا  هکلب  دـشیم ، رطاخ  هدرزآ  ناناملـسم  زا  یخرب  ياه  يورجک  فارحنا و  زا  اهنت  هن  مالـسا  مرکم 
مل نا  مهراثآ  یلع  کسفن  عخاب  کلعلف  : » دـنکیم دای  نینچ  شیوخ  لوسر  يزوسلد  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  نیا  اـت  دوب . باذـع  جـنر و 

ار دوخ  دـندرواین ، نامیا  راـتفگ  نیا  هب  رگا  ناـنآ ، ياوراـن )  ) لاـمعا رطاـخ  هب  یهاوخیم  ییوگ  /6 ؛) فهک «) افـسا ثیدحلا  اذهب  اونمؤی 
. ینک كاله 

مدرم درد  اب  ییانشآ 
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تاقبط ياه  يراـتفرگ  تالکـشم و  اـب  ییانـشآ  اـهنآ  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دراد  یگتـسب  یفلتخم  لـماوع  هب  هعماـج  تیریدـم  رد  قیفوت 
مدرم زا  ار  دوخ  نانآ  دـندوب . رادروخرب  ییـالاو  تلـصخ  نینچ  زا  ًاـصوصخ  مالـساربمایپ  اـمومع و  یهلا  ناربماـیپ  تسا . عاـمتجا  مورحم 

: دومرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دندوبن . لئاق  هعماج  راشقا  ریاس  هب  تبسن  نتشیوخ  رب  یقوفت  زایتما و  هنوگچیه  دنتـسنادیم و 
دقل : » دیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  يرگید  هیآ  رد  متـسه . رـشب  امـش  دـننامه  مه  نم  انامه  /110 ؛) فهک  - 6/ تلصف  ) مکلثم رـشب  انا  امنا  »

سمل یهاگآ و  ییانـشآ و  ندوب ، یمدرم  رب  نوزفا  . تسا هدمآ  ناتیارب  امـش  دوخ  زا  يربمایپ  128 ؛) هبوت /  ..«) مکسفنا نم  لوسر  مکئاج 
راعـش اب  هک  یناسک  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  لاثما  نایم  هتبلا  . دوب ترـضح  نآ  زراب  ياه  تلـصخ  زا  هعماج  ناهنپ  ياه  تیعقاو 
كرد دناهدیـشچن و  ار  يراتفرگ  تیمورحم و  خلت  معط  دوخ  اما  دنوشیم  دراو  عماوج  تیاده  يربهر و  ياههصرع  هب  ییادز  تیمورحم 

دننک لمع  تسرد  هطبار  نیا  رد  دـنهاوخب  مه  رگا  ناـنآ  دراد . دوجو  يداـیز  قرف  تسا  سوملم  ریغ  تخـس و  ناـشیارب  اـه  تیعقاو  نیا 
ار هعماج  مورحم  تاقبط  جـنر  درد و  دـناهدرک ، سمل  کیدزن  زا  ار  اه  تیمورحم  تالکـشم و  نیا  هک  یناسک  اـما  دـش ، دـنهاوخن  قفوم 

ینغاـف ـالئاع  كدـجو  يدـهف و  ـالاض  كدـجو  يوآـف و  اـمیتی  كدـجی  ملا  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  دـننکیم . كرد  رت  تحار  رتهب و 
ترـضح . دومن زاین  یب  تفای و  ریقف  ار  وت  درک و  تیادـه  تفای و  هدـشمگ  ار  وت  و  داد !؟ هاـنپ  تفاـین و  میتی  ار  وت  اـیآ  8 ؛) ، 7 ، 6/ یحض )

توالت ار  هیآ  نیا  دریگب ، هلصاف  مورحم  تاقبط  زا  دنتـساوخیم  وا  زا  هک  يدرد  یب  نیهفرم  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ 
دوخ زا  دنشاب ) دنمزاین  زیچیب و  مورحم و  رهاظ  رد  هچ  رگ   ) ار نامیا  اب  مدرم  زگره  نم  29 ؛) دوه / «) اونمآ نیذلا  دراطب  انا  ام  و  : » درکیم

نامورحم قوقح  اب  ییانشآ  ندوب و  یمدرم  اهنآ  زا  یکی  هک  دبلطیم  ياهتـسجرب  فاصوا  توبن  ماقم  هب  ندیـسر  يرآ  . درک مهاوخن  رود 
هک تسا  مزال  دـیآ  راک  هب  ینامز  رـصع و  ره  رد  یتلم و  موق و  ره  يارب  دـنامب و  هنادواـج  وا  ینامـسآ  نید  دـهاوخیم  هک  یـسک  تسا .

یهاوخ و تلادـع  يادـن  دـناوتب  خـیرات  يادـنلب  رد  اـت  دـشاب  هتـشاد  ساـمت  کـیدزن  زا  تیمورحم  رقف و  یتلادـعان و  ياـههشیر  اـب  دوخ 
نآ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یگدنز  تخـس  راب و  تقـشم  نارود  يروآدای  اب  نآرق  دـناسرب . نایناهج  شوگ  هب  ار  ییادز  تیمورحم 

هدننک تساوخرد  نکن و  رود  دوخ  زا  ار  میتی  10 ؛) ، 9/ یحض « ) رهنت الف  لئاسلا  اماو  رهقت . الف  میتیلا  اماف  : » هک دنکیم  شرافس  ترـضح 
رد هنیدم ، یلاها  زا  رفن  اههد  توعد  ياهدایرف  لباقم  رد  زین  هنیدم  هب  ترجه  ماگنه  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  . نارم دوخ  زا  ار 

تموکح زکرم  یبنلادجـسم و  هب  اهدـعب  هک  دوـمن  زکرمتم  اـجنامه  رد  ار  مالـسا  نوناـک  دـمآ و  دورف  تشاد  قـلعت  ناـمیتی  هب  هک  ینیمز 
. دیدرگ ذاختا  اجنامه  رد  مالسا  ناهج  مهم  تامیمصت  دش و  لیدبت  یمالسا 

يرابدرب ربص و 

عناوم نیرت  تخـس  اب  شیوخ  تلاسر  ماجنا  دیحوت و  هملک  يالتعا  هار  رد  نانآ  هک  دهدیم  ناشن  یهلا  ناربمایپ  خـیرات  هب  هاتوک  يرذـگ 
اهیراتفرگ نیرت  تخس  یهلا  ءایبنا  هک  انامه  [ 3 [ ؛ ءایبنالا ءالب  سانلا  دشا  نا  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  نانچمه  دناهدوب ، وربور 

رارق تخـس  تاشیامزآ  اهالب و  ضرعم  رد  ءایبنا  ریاس  زا  شیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  نایم  نیا  رد  اـما  دناهتـشاد ». ار 
رارق تیذا  رازآ و  دروـم  نم  دـننامه  يربماـیپ  چـیه  [ 4 [ ؛ تیذوا اـم  لـثم  یبـن  يذوا  اـم  : » دـیامرفیم دروم  نیا  رد  ترـضح  نآ  تفرگ .

دروآیم و يور  ترـضح  نآ  هب  وس  ره  زا  هک  تالکـشم  هوک  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يرابدرب  لـمحت و  اـما  .« تفرگن
هب ار  ترـضح  نآ  تخـسرس  نیفلاخم  نانمـشد و  مامت  دشاب ، شترـضح  دنلب  فادها  هار  دـس  تسناوتیم  کی  ره  هک  ینوگانوگ  عناوم 

هدرک تیارس  زین  شنارای  هب  وا  زا  دوب . ریظنیب  شتماقتسا  هدارا و  : » دسیونیم هنیمز  نیا  رد  هللا  ۀمحر  يرهطم  دیهـش  داتـسا  . دروآ رد  وناز 
زا اهدیما  هک  تفرگ  رارق  یطیارـش  رد  ررکم  شایگدنز  خیرات  رد  وا  تسا . تماقتـسا  هدارا و  سرد  هرـسکی  شتثعب  هلاس  هرود 23  دوب .
.« دشن لزلزتم  هظحل  کی  تیقفوم ، هب  شدنمورین  نامیا  دادـن . هار  شاهلیخم  رد  ار  تسکـش  روصت  هظحل  کی  وا  یلو  دـشیم ، عطق  اجره 

.. « لسرلا نم  مزعلا  اولوا  ربص  اـمک  ربصاـف  :» دومرفیم شیمارگ  لوسر  تمواـقم  ربص و  هیحور  تیوقت  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  یهاـگ  [ . 5]
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نخـس رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  . دـندرک ربص  مزعلاولوا  ناربماـیپ  هک  هنوگ  نآ  نک ، هشیپ  يراـبدرب  ربص و  سپ  /35 ؛) فاقحا )
داهنـشیپ بلاطوبا  ترـضح  هک  یماـگنه  تشاذـگ و  شیاـمن  هب  فدـه  هار  رد  ار  دوخ  نینهآ  هدارا  تمواـقم و  يرادـیاپ و  يدنمـشزرا 

! معای : » دومرف نینچ  بلاطوبا  شیومع  هب  درک ، نایب  يو  هب  شیوخ  ینامـسآ  ماـیپ  غـالبا  زا  ترـضح  نآ  يراددوخ  رب  ینبم  ار  نیکرـشم 
هب ومع ! يا  [ 6 [ ؛ هتکرتام هیف ، کلها  وا  هللا  هرهظی  یتح  رمالا  اذـه  كرتا  نا  یلع  يراـسی  یف  رمقلاو  ینیمی  یف  سمـشلا  اوعـضو  ول  هللاو 

زگره مرادرب  تسد  دوخ  ینامـسآ  توعد  زا  هک  دنهد  رارق  مپچ  تسد  رد  ار  هام  متـسار و  تسد  رد  ار  دیـشروخ  نانآ  رگا  دنگوس  ادخ 
ترـضح هک  دوب  نینچ  نیا  و  .« مهدب تسد  زا  نآ  هار  رد  ار  مناج  هک  نیا  ای  دنک و  زوریپ  ارم  نید  دنوادخ  ای  هک  نیا  ات  تفریذـپ  مهاوخن 

اهیراتفرگ و عاونا  دنک . مالعا  نایناهج  هب  ار  مالـسا  نیبم  نید  تسناوت  يرادیاپ  ربص و  تالکـشم و  لمحت  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم 
، ربمایپ هار  عناوم  ریاس  رگبوشآ و  نونجم ، رحاس ، لیبق : زا  تاماهتا  عاونا  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  یحور ، یمـسج و  تامدص  تامیالمان ،

دروم نیا  رد  مالـسلا  هیلعیلع  نانمؤمریما  . دوب لـمحت  لـباق  نآ ، هب  ندیـسر  هار  رد  راکتـشپ  تماقتـسا و  فدـه و  هب  ناـمیا  لـماع  ود  اـب 
هبیذـکت و یلع  عامتجا  کلذ  نع  هینثیال  هنید ، نع  اداهج  هءادـعا  رهاـق  هتعاـط و  یلا  اـعد  هلوسر  هدـبع و  ادـمحم  نا  دهـشا  : » دـیامرفیم

توعد دـنوادخ  تدابع  هب  ار  اه  ناسنا  تسوا ، ربماـیپ  هدـنب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  [ 7 [ ؛ هرون ءافطال  ساـمتلا 
زا  ) ار وا  دـندناوخ ، وگغورد  ار  وا  هک  نانمـشد  یناتـسادمه  زگره  درک . ناشبولغم  دومن و  راکیپ  وا  نید  هار  رد  ادـخ  نانمـشد  اب  دومن و 

.« دادن هجیتن  تلاسر  رون  یشوماخ  يارب  نانآ  شالت  تشادن و  زاب  مالسا ) نید  رارقتسا  هار  رد  ششوک  قح و  هب  توعد  نآ 

تیدوبع

. دراد هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  يابیز  تفـص  نیا  رب  اهراب  نآرق  هک  تسا  یندوتـس  یتلیـضف  قح ، لباقم  رد  عوضخ  یگدنب و 
تحت ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  يالاو  فاصوا  ماـمت  هک  یگدـنب -  فصو  اـب  ار  شایمارگ  ربماـیپ  لاـعتم  دـنوادخ 
یتایآ زا  هنومن  دنچ  هب  . درکیم راختفا  هشیمه  قح  هاگشیپ  رد  دوخ  تیدوبع  هب  زین  مالسا  یمارگ  لوسر  دنکیم و  دای  هداد -  رارق  عاعشلا 

یلع انلزن  امم  بیر  یف  متنک  ناو  :- » مینکیم هراشا  دنکیم  فیصوت  تیدوبع  يالاو  تفص  اب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک 
ار نآ  دـننامه  هروس  کی  دـیراد ، کش  میاهدرک  لزان  ناـمدوخ  هدـنب  هب  هک  هچنآ  رد  رگا  و  23 ؛) هرقب / ... «) هلثم نم  ةروسب  اوتاف  اندـبع 

زور رد  دوـخ  هدـنب  رب  هک  هچنآ  هب  ادـخ و  هب  رگا  41 ؛) لافنا / ...« ) ناقرفلا موی  اندـبع  یلع  انلزنا  اـم  هللااـب و  متنمآ  متنک  نا  دـیروایب ...« -.
؛) 1/ ناقرف « ) اریذـن نیملاعلل  نوکیل  هدـبع  یلع  ناقرفلا  لزن  يذـلا  كرابت  ....- » دـیاهدروآ ناـمیا  میاهدرک  لزاـن  لـطاب ) زا  قح   ) ییادـج

هدبع یلا  یحواف  .- » دشاب نایناهج  هدـنهد  میب  ات  درک  لزان  دوخ  صاخ )  ) هدـنب رب  ار  نآرق  هک  يدـنوادخ  نآ  تسا  تکرب  رپ  راوگرزب و 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  . دومن یحو  شاهدـنب  هب  دوب  یندرک  یحو  هک  ار  هچنآ  جارعم ) بش  رد  ( ؛) 10/ مجنلا  ) یحوا ام 
لزان هیآ  هک  نیا  ات  دشیم ، دوخ  یب  دوخ  زا  درکیم و  شومارف  ار  دوخ  یهاگ  هک  دوب  یبوبر  هاگراب  رد  یگدنب  تدابع و  هتفیش  نانچنآ 
ضیف موحرم  . یتفایب تقـشم  تمحز و  هب  ردـق  نیا  هک  میدرکن  لزاـن  وت  رب  ار  نآرق  اـم  هط ! یقـشتل ؛  نآرقلا  کـیلع  اـنلزنا  اـم  هط ! : » دـش
ياهاپ تدابع  ترثک  زا  هک  دوب  صیرح  یهلا  تدابع  رد  نانچنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـسیونیم : هیآ  نیا  لـیذ  رد  یناـشاک 

نآ نارـسمه  زا  یکی  يزور  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  . داتـسرف ار  هیآ  نیا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  نیا  اـت  دوب ، هدـش  مروتم  شکراـبم 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  . یتسه هدـیزرمآ  هدـنب  کی  هک  یلاح  رد  یهدیم ، تمحز  ردـقنیا  دوخ  هب  ارچ  هللالوسر ! ای  تفگ : يو  هب  ترـضح 

یگدـنب تدابع و  يارب  تایآ  زا  یخرب  رد  لاعتم  دـنوادخ  .« مشابن يرازگرکـش  هدـنب  ایآ  [ 8 [ ؛ اروکـش ادبع  نوکا  الوا  : » داد خـساپ  هلآو 
نم و  ادوهشم . ناک  رجفلا  نآرق  نا  رجفلا  نآرق  لیللا و  قسغ  یلا  سمشلا  كولدل  ةولـصلا  مقا  : » دهدیم دومنهر  نینچ  شایمارگ  ربمایپ 

تیاهن ات  رهظ ) ناذا  ماگنه   ) دیشروخ لاوز  زا  ار  زامن  /78 و79 ؛) ءارسا « ) ادومحم اماقم  کبر  کثعبی  نا  یسع  کل  ۀلفان  هب  دجهتف  لیللا 
. تسا زور ) بش و  ناگتشرف   ) تداهش دروم  رجف  نآرق  اریز  ار ؛ حبـص ) زامن  ) رجف نآرق  نینچمه  و  راد ؛ ياپ  هب  بش ) همین   ) بش یکیرات 
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دنوادـخ هک  تسا  دـیما  تسوت . يارب  هلفان  لـمع  کـی  نیا  نک . تداـبع  ناوخب و ) زاـمن  نآرق و  زیخرب و  باوخ  زا   ) ار بش  زا  یـساپ  و 
.« دزیگنارب شیاتس ) روخ  رد  و   ) دومحم یماقم  هب  هلیسو  نیا  هب  ار  وت  لاعتم 

یهاوخ تلادع 

انلـسر انلـسرا  دـقل  : » دـیامرفیم دـیدح  هروس  رد  لاـعتم  دـنوادخ  تسا . یهلا  ناربماـیپ  تثعب  فادـها  نیرتمهم  زا  یکی  یهاوخ  تلادـع 
نانآ اب  میداتسرف و  نشور  لیالد  اب  ار  دوخ  ناگداتـسرف  ام  25 ؛) دـیدح /  ..«) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملاو  باتکلا  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و 

يروش هروس  رد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  نابز  زا  لاعتم  دنوادخ  نینچمه  . دننک مایق  تلادع  هب  مدرم  ات  میدرک  لزان  نازیم  ینامـسآ و  باتک 
زا نآرق  يددعتم  تایآ  رد  .و  ماهدش رومام  امـش  نایم  رد  تلادـع  يارجا  يارب  نم  /15 ؛) يروش  ..«) مکنیب لدعال  ترماو  دـیامرفیم ...« :
زا تیعبت  هب  ار  مدرم  هتفگ و  نخـس  دشابیم  زین  ترـضح  نآ  تثعب  فادها  زا  یکی  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یهاوخ  تلادـع 

طباور راتفر و  راتفگ و  هب  نآ  هرتسگ  دراد و  شقن  ناسنا  یگدـنز  يایاوز  مامت  رد  یبلط  تلادـع  . دـنکیم قیوشت  بیغرت و  راوگرزب  نآ 
متلق اذاو  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  دوـشیم . هدیـشک  زین  لـلم  ریاـس  یتـح  ناراـکمه و  نادـنزرف ، ناتـسود ، هداوناـخ ، تـالماعم ، ناـسنا ،
هلئسم نیا  هب  نانچنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دییامن . تیاعر  ار  تلادع  دییوگیم ، ینخـس  هک  یماگنه  و  /152 ؛) ماعنا « ) اولدعاف

هللا لوسر  ناک  : » دیامرفیم مالسلا  هیلعقداص  ماما  دومنیم . تیاعر  ار  تلادع  نارگید  هب  ندرک  هاگن  رد  یتح  هک  دادیم  تیمها  یتایح 
روط هب  باحصا  نایم  رد  ار  دوخ  هاگن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  [ 9 [ ؛ ۀیوسلاب اذ  یلا  رظنی  اذ و  یلا  رظنیف  هباحصا  نیب  هتاظحل  مسقی 
کی رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  . درکیم هاگن  يواـسم  روط  هب  يرگید  نآ  هب  یهاـگ  نیا و  هب  یهاـگ  درکیم ، میـسقت  يواـسم 

نآ دومن . نیعم  ار  رـشب  قوقح  هب  مارتحا  كالم  درک و  مالعا  عماوج  رد  ار  اـه  ناـسنا  قوقح  يواـست  یهاوخ و  تلادـع  یناـهج ، روشنم 
ریقحت ندوب  برع  ریغ  رطاخ  هب  ار  یسراف  ناملس  يو ، برع  باحصا  زا  یکی  درک  هدهاشم  هک  یماگنه  يدازآ  تلادع و  نیتسار  يدانم 

یمجعلا یلع  یبرعلل  لضف  ال  طشملا ، نانـسا  لثم  اذه  انموی  یلا  مدآ  دهع  نم  سانلا  نا  : » دومرف یفورعم  هنامیکح و  تاملک  رد  دنکیم ،
. دنتـسه ربارب ) يواسم و   ) هناش ياههناد  دـننامه  زورما  هب  ات  مدآ  ترـضح  نامز  زا  مدرم  همه  [ 10 [ ؛ يوقتلاب الا  دوسالا  یلع  رمحالل  ـالو 

یسک رگا  تشاد و  یصاخ  مامتها  یهلا  هنالداع  نوناق  يارجا  رد  مالسا  ربمایپ  . يوقت هب  رگم  درادن  يرترب  هایس  رب  خرـس  مجع و  رب  برع 
زا دعب  ترـضح  نآ  نارـسمه  زا  یـضعب  هک  یماگنه  دشیم . تحاران  ادـیدش  درکیم ، یلوصاریغ  ینوناقریغ و  ياضاقت  ترـضح  نآ  زا 

دش و 29 تحاران  راوگرزب  نآ  دندرک ، تداع  فالخ  لوقعمریغ و  ياضاقت  راوگرزب  نآ  زا  یگنج  میانغ  میسقت  دروم  رد  بازحا  گنج 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  هب  باطخ  درک و  لزان  ترـضح  نآ  رب  ار  یتایآ  تبـسانم  نیا  هب  زین  لاعتم  دنوادخ  تفرگ . هلـصاف  نانآ  زا  مامت  زور 

؛) 28 بازحا / «) الیمج احارـس  نکحرـساو  نکعتما  نیلاعتف  اهتنیز  ایندـلا و  ةویحلا  ندرت  نتنک  نا  کجاوزال  لق  یبنلا  اهیا  ای  : » دومرف هلآو 
ار امش  مزاس و  دنم  هرهب  ار  امش  ياهیده ) اب   ) دییایب دیهاوخیم ، ار  نآ  قرب  قرز و  ایند و  یگدنز  امش  رگا  وگب : تنارسمه  هب  ربمایپ ! يا 
زا دادن  هزاجا  زین  شاهداوناخ  دارفا  نیرتکیدزن  هب  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  بیترت  نیا  هب  و  [ . 11 . ] مزاس اهر  ییوکین  زرط  هب 

. دنزاس راد  هشدخ  ترضح  نآ  یمالسا  تموکح  رد  ار  یعامتجا  تلادع  دننک و  یطخت  یهلا  نوناق 

يرادتناما یتسار و 

هب زین  نانمشد  هکلب  دوب  هدومن  ناشیا  هتفیش  ار  ترـضح  نآ  ناوریپ  نارای و  اهنت  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تقادص  يرادتناما و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  تشذگیم  تثعب  زا  لاس  هس  دندوتـسیم . ار  راوگرزب  نآ  تقادص  هتـشاد و  ناعذا  تقیقح  نیا 
ارف شیوخ  يوس  هب  ار  هکم  مدرم  فلتخم  ياهرـشق  ییاـسر  يادـص  اـب  تفرگ و  رارق  يدـنلب  گنـس  يور  افـص »  » هوـک راـنک  رد  يزور 

عـضوم نانمـشد  هوک  نیا  تشپ  هک  مهد  شرازگ  امـش  هب  نم  هاگ  ره  مدرم ! يا  دومرف : مدرم  ریاس  نیکرـشم و  هب  باطخ  هاـگنآ  دـناوخ ،
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یغورد وت  زا  یگدـنز  لوط  رد  ام  اریز  يرآ ، دـنتفگ : یگمه  دـینکیم ؟ قیدـصت  ارم  ایآ  دـنراد ، ار  امـش  لام  ناج و  دـصق  دـناهتفرگ و 
مالعا یمارگ  دوجو  نآ  هب  ار  دوخ  یگتفیش  دادیم و  ترضح  نآ  هب  جاودزا  داهنشیپ  هک  یماگنه  زین  هجیدخ  ترضح  [ . 12 . ] میاهدینشن

نسح کتناما و  کموق و  یف  کتطـسو  کتبارقل  کیف  تبغر  دق  ینا  : » تفگ نینچ  راوگرزب ، نآ  تقادص  تناما و  رب  دیکأت  اب  دومنیم 
کـین و قـالخا  وـت و  يرادـتناما  تدوـخ و  موـق  ناـیم  رد  تیراوـگرزب  تیدــنواشیوخ و  رطاـخ  هـب  [ 13 [ ؛ کثیدـح قدـص  کـقلخ و 

يرادتناما یتسار و  تقادـص و  رب  نآرق  ینایحو  مالک  دـیکات  یهلا و  تایآ  حیرـصت  نایم  نیا  رد  .« منک جاودزا  وت  اب  ملیام  تیئوگتـسار ،
لق ال - » 1: زا دنترابع  دنراد  هراشا  مالسا  ناشلا  میظع  ربمایپ  یتسار  يرادتناما و  هب  هک  یتایآ  زا  یخرب  دراد . رگید  یتوالح  ترـضح  نآ 

نم تسا و  نم  دزن  ادـخ  نئازخ  میوگیمن  نم  وگب : /50 ؛) ماعنا .. « ) کلم ینا  مکل  لوقا  الو  بیغلا  ملعا  الو  هللا  نئازخ  يدـنع  مکل  لوقا 
یحوی یحو  الا  وه  نا  يوهلا . نع  قطنی  ام  و  - » 2 .« ماهتشرف نم  میوگیمن  امش  هب  متسین و  هاگآ  بیغ  زا  دزومایب ) نم  هب  ادخ  هک  نآ  زج  )

دوـشیم لزاــن  وا ) رب   ) هـک یهلا  یحو  زج  يزیچ  دــیوگیم  هـچنآ  دــیوگیمن و  نخــس  سفن  ياوــه  يور  زا  زگره  و  و4 ؛)  3/ مجنلا )
ترـضح . تفگن غورد  زگره  دید  هچنآ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  كاپ   ) بلق [ 14 [ ؛  يار ام  داؤفلا  بذـک  ام  - » 3. تسین

ار شلتق  هشقن  هک  نیا  اب  ترـضح ، نآ  تثعب  زا  دـعب  شنانمـشد  یتح  هک  دوب  هرهـش  ناـنچنآ  يرادـتناما  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
ییاه تناما  ترجه  بش  رد  دندرکن و  دیدرت  ياهظحل  شايرادتناما  رد  دنتخانـشیم و  نیما   » بقل اب  ار  وا  نانچمه  دـندرکیم ، یحارط 
ماـما هب  دوب ، هدـش  یفخم  هکم  نیکرـشم  سرت  زا  هک  یلاـح  نیع  رد  روث  راـغ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللالوـسر  دنتـشاد . یمارگ  نآ  دزن 

وا ۀناما  دمحم  لبق  هل  ناک  نم  : » وگب دنلب  ياوآ  اب  ماش  حبص و  هکم ، مدرم  تاعامتجا  رد  ادرف  یلع ! ای  هک  دومن  شرافس  مالسلا  هیلعیلع 
ياه یگژیو  دروم  رد  لاعتم  دـنوادخ  . دناتـسزاب ار  شتناـما  دـیایب  دراد  یتناـما  دـمحم  دزن  سک  ره  [ 15 [ ؛ هتناما هیلا  دؤنلف  تاـیلف  ۀـعیدو 

نامیپ دـهع و  اه و  تناما  هب  هک  نانآ  و  8 ؛) نونمؤم /  ) نوعار مهدهعو  مهتانامال  مه  نیذلاو  : » دـیامرفیم نامیا  اب  هتـسراو و  ياه  ناسنا 
هژیو تالامک  مامت  ياراد  هتـسراو و  ياـه  ناـسنا  زراـب  هنومن  لـماک و  هوسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  .و  دـننکیم اـفو  دوخ  ياـه 

یم بوسحم  شنارای  يرترب  يارب  رایعم  ناونع  هب  هک  دوب  مهم  نانچنآ  مالـسا  یمارگ  لوسر  رظنم  زا  يرادـتناما  تقادـص و  . دوب یقـالخا 
قدصب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دنع  هب  غلب  ام  غلب  امنا  مالـسلا  هیلعایلع  نا  :» دندومرف دروم  نیا  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دیدرگ .

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دزن  رد  تمظع  هجرد و  نآ  هب  يرادتناما  ییوگتـسار و  اب  مالـسلا  هیلعیلع  ًانیقی  [ 16 [ ؛» ۀنامالا ءادا  ثیدـحلا و 
. دیسر

تماهش تیعطاق و 

رد ترـضح  نآ  تشاد . یـصاخ  مامتها  نانکـش  نوناق  ربارب  رد  تیعطاق  یهلا و  دودح  يارجا  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
مامت تماهـش  تعاجـش و  اب  رارـشا ، رافک و  لـباقم  رد  دوب ، ناـبرهم  فوئر و  ناگدیدمتـس  ناـمولظم و  ناـمیا و  لـها  هب  هک  یلاـح  نیع 

/ حـتف  ) مهنیب ءاـمحر  راـفکلا  یلع  ءادـشا  هعم  نیذـلاو  هللا  لوسر  دـمحم  : » دـیامرفیم دروم  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دومنیم . یگداتـسیا 
نابرهم دوخ  نایم  رد  دیدش و  تخـسرس و  رافک  ربارب  رد  دنتـسه  وا  اب  هک  یناسک  تسادخ و  هداتـسرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  «؛) 29

ربمایپ روضح  هب  هبض  ینب  هفیاط  زا  یهورگ  . تسا نانکش  نوناق  نازواجتم و  لباقم  رد  ترضح  نآ  تیعطاق  رگناشن  ریز  ناتساد  دنتـسه ».
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دندرک . دادمتـسا  راوگرزب  نآ  زا  دوخ ، يرامیب  زا  تیاکـش  نمـض  هدمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
ام رگا  هللالوسر ! ای  دنتفگ : نانآ  دیدرگرب . دوخ  هقطنم  هب  هتفای و  يدوبهب  ناناملـسم  تبقارم  اب  ات  دینامب  هنیدم  رد  زور  دـنچ  دومرف : نانآ 
زا دنچ  ینت  هب  نانآ  ياضاقت  شریذپ  نمض  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا . رتهب  نامیارب  دیهد  ناکسا  هنیدم  رهـش  زا  جراخ  رد  ار 

ار هبض  ینب  رامیب  دارفا  اهنآ  ریش  زا  دنرادهگن و  هنیدم  فارطا  ياههاگارچ  رد  ار  لاملا  تیب  نارتش  زا  يدادعت  ات  داد  تیرومام  ناناملسم 
زاب ار  دوخ  یتمالس  یهاتوک  تدم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تیامح  اب  دارفا  نیا  . دنیامن تبقارم  نانآ  زا  دننک و  يراتـسرپ  ییاریذپ و 
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اهرتش نانابهگن  زا  نت  هس  دنتـشاد -  ضیرم  یلد  ثیبخ و  ینطاب  هک  ییاجنآ  زا  شنارای -  ترـضح و  نآ  زا  ینادردق  ياج  هب  اما  دنتفای ،
نانآ يریگتسد  رومام  ار  مالـسلا  هیلعیلع  دیـسر ، یمارگ  ربمایپ  هب  راوگان  ربخ  نیا  هک  یماگنه  دندرک . رارف  نارتش  هارمه  هب  هتـشک و  ار 
هیلع هللا  یلصربمایپ  روضح  هب  هدرک و  تشادزاب  نمی  زرم  ياه  یکیدزن  رد  ار  زواجتم  ناراکاطخ  نیا  مالـسلا  هیلعیلع  نانمؤمریما  دومن .

هللا و نوبراحی  نیذلا  اوازج  امنا  : » دومرف هدومن و  غالبا  ادـخ  لوسر  هب  ار  نانآ  ماکحا  هدـش و  لزان  یحو  کیپ  هظحل  نیا  رد  دروآ . هلآو 
رفیک /33 ؛) هدئام  ..« ) ضرالا نم  اوفنی  وا  فالخ  نم  مهلجرا  مهیدـیا و  عطقت  وا  اوبلـصی  وا  اولتقی  نا  اداسف  ضرالا  یف  نوعـسی  هلوسر و 

هتخیوآ راد  هب  ای  دنوش  مادـعا  هک  تسا  نیا  دـننکیم  داسف  هب  مادـقا  نیمز  يور  رد  دـنزیخیمرب و  گنج  هب  شربمایپ  ادـخ و  اب  هک  نانآ 
هیلع هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  .« دندرگ دیعبت  دوخ )  ) نیمزرـس زا  ای  دوش و  هدیرب  رگیدـکی  سکع  هب  اهنآ  ياپ  تسد و  ای  دـندرگ 

تسار و تسد   ) رگیدـکی فالخ  رب  ار  اهنآ  ياپ  تسد و  داد  روتـسد  درک و  باختنا  ار  اـپ  تسد و  عطق  مکح ، راـهچ  نیا  ناـیم  زا  هلآو 
ياه ناسنا  يارب  ندوب  وگلا  قشمرس و  يدرمناوج ، بدا ، ءایح و  یهلا ، نیناوق  يارجا  رب  رارـصا  [ . 17 . ] دننک عطق  سکعلاب ) ای  پچ  ياپ 

ریذـن ریـشب و  سفن و  تمارک  نارگید ، هب  یکین  تواخـس و  یتـسیز ، هداـس  تشذـگ ، عضاوت ، ندوـب ، یما  بلط ، تقیقح  وجتداـعس و 
. تسا هدش  هراشا  اهنآ  هب  یهلا  تایآ  رد  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترضح  هدوتس  تافص  ریاس  هلمج  زا  ندوب ،

نارگید ثیدح  رد 

لوسر ترضح  تمظع  شیاتس  رد  هک  تیحیسم ، ناهج  هتسجرب  نادنمشناد  زا  لیمش  یلبش  فورعم  هدورـس  زا  یتایبا  لقن  اب  ار  لاقم  نیا 
اما متسین  ناملسم  هچرگ  نم  » تایآلا مکحمب  نرفکا  له  هنیدب  ترفک  دق  كا  نا  ینا و  : میربیم نایاپ  هب  تسا  هدورس  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ییاهزردنا اهدنپ و  هب  ای  » تاظعو يوهلل  عداور  مکح  نم  ظافلالا  حصان  یف  توح  ام  وا  »!؟ مزرو رفک  نآرق  مکحم  تایآ  هب  مناوتیم  ایآ 
عیارش و  »!؟ موش رکنم  دنـشابیم  اههژاو  نیرتدنمهوکـش  سابل  رد  و  سوه ، اوه و  زا  سفن  هدنرادزاب  همه  تسا و  هدمآ  تایآ  نآ  رد  هک 

و  ) نارمع هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  دـندرکیم  كرد  ار  اهنآ  ناـمدرم  رگا  هک  ینیناوق  هب  اـی  » تاداـعلاب نارمعلا  دـیق  اـم  اـهب  اولقع  مهنا  ول 
بر هناو  میکحلاو  ربدملا  معن  »!؟ مشاب توافتیب  مناوتیم  دنتشاذگیم ، رانک  مالسا  میلاعت  زج  ار  اه  تنس  اه و  نییآ  همه  ناهج ،) ندمت 

نانخـس نیرت  هدیزگ  هدنیوگ )  ) تحاصف و يادـخ  وا  دوب . میکح  نیرتهب  هدـننک و  ریبدـت  نیرتهب  دـمحم ) ») تاملکلا یفطـصم  ۀـحاصفلا 
دوب و يدنمـشوه  يرادروشک و  يزرودرخ ، درم  هناگی  دمحم ) ») تاراغلاو رـصنلا  فیلح  لطب  اهدـلاو  ۀسایـسلا  لجر  اجحلا  لجر  .« تسا
رب نآرق ، تغالب  اب  دمحم ) ») تاماهلا یلع  یحنا  هفیـسب  یهنلا و  بلغ  دق  نآرقلا  ۀـغالبب  .« تسا رفک  هاپـس  رب  يزوریپ  اب  نامیپ  مه  نامرهق 
لک نم  لاطبالا  هنود  نم  .« تفرگ ریـشمش  هیاس  ریز  ار  یناسنا ) ياـه  شزرا  نانمـشد  ي   ) اهرـس تشگ و  هریچ  اههشیدـنا  اـهدرخ و  همه 

همه و ، ) ناگدنیآ هچ  دنرـضاح و  نونکا  هک  نانآ  هچ  ناگتـشذگ ، هچ  رـشب  خـیرات  نانامرهق  [ .» 18  ] تآ وا  رـضاح  وا  بئاـغ  نم  يرولا 
.« دنراد ياج  وا  تبترم  زا  رتنییاپ  رتورف و  ياهیاپ  رد  همه )

یقرواپ

. هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوعسم  دولوم  رد  یناهارف  کلامملا  بیدا  ياویش  سدسم  طمسم  زا  یشخب  [ 1]
ص419. ج 6 ، يرابلا ، حتف  ص 8 / قالخالا ، مراکم  [ 2]

ص 252. ج2 ، یفاکلا ، [ 3]
ص 537. ج2 ، همغلا ، فشک  [ 4]

ص 137. ج 3 ، یمالسا ، ینیب  ناهج  رب  ياهمدقم  [ 5]
ص284. ج 1 ، ماشه ، نبا  هیوبنلا ، ةریسلا  [ 6]
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هبطخ 190. هغالبلا ، جهن  [ 7]
ص 299. ج3 ، یفاص ، ریسفت  [ 8]

. ] ص 671 ج2 ، یفاکلا ، ص260 / ج16 ، راونالاراحب ، [ 9]
ص 89. ج12 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 10]

. هیآ نیمه  لیذ  یفاص ، ریسفت  [ 11]
ص 263. ج1 ، تیدبا ، غورف  [ 12]

ص200 و 201. ج1 ، ماشه ، نبا  هیوبنلا ، ةریسلا  [ 13]
.11/ نامه [ 14]

ص 62. ج19 ، راونالاراحب ، [ 15]
ثیدح 5. ۀنامالا ، ءادا  قدصلا و  باب  رفکلاو ، نامیالا  باتک  یفاکلا ، [ 16]

ص 245. ج7 ، یفاکلا ، [ 17]
251 و 252. صص مالسا ، رد  دهعت  تایبدا و  [ 18]

ُْ ُ ْ
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