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دیما اهنت 

باتک تاصخشم 

1350 يدهم -  ینموم  هسانشرس : 
نایعیش زا  یکی  هب  مالـسلاهیلع  رـصع  ماما  صاخ  تیانع  یخیرات و  هعقاو  کی  هنوگناتـساد  یـسیونزاب  دیما : اهنت  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

لایکم 1377. یتاراشتنا  یگنهرف  هسسوم  نارهت  رشن :  تاصخشم  ینموم  يدهم  هدنسیون  يربک  تبیغ  رصع  صلخم 
ص 23 يرهاظ :  تاصخشم 

 : رگید ناونع  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لاـیر  01200-3-91682-964 لاـیر ؛  01200-3-91682-964 کـباش : 
 : عوضوم يربک  تبیغ  رصع  صلخم  نایعیش  زا  یکی  هب  مالسلاهیلع  رصع  ماما  صاخ  تیانع  یخیرات و  هعقاو  کی  هنوگناتساد  یسیونزاب 

BP224/4/م86ت9 هرگنک :  يدنب  هدر  ناناوجون  تایبدا  تیور --  مهدزاود 256ق -- -  ماما  جع ،  نسح  نبدمحم 
462  / 297[ج ییوید :  يدنب  هدر 

م10198-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

یم وگزاب  تبیغ  نارود  رد  ار  ناشنایعیـش  هب  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  تایانع  تاهجوت و  تایاکح  زا  رگید  یتیاکح  « دـیما اـهنت  »
بلق دوخ ، صاخ  تیانع  اب  دیآ و  یم  نوریب  تبیغ  هریت  ربا  سپ  زا  مالـسلا ) هیلع  يدهم   ) بیاغ دیـشروخ  رگید  راب  ناتـساد  نیا  رد  دنک .

هچقودنـص زا  ار  تا  هناد  کی  رهوگ  اراگدرورپ ، هحفص 4 ] دنازرل [ ... یم  یتخس  هب  ار  نانمـشد  لد  دشخب و  یم  یمرگ  ار  نارادتـسود 
هیاس رد  ات  شخب ، ینـشور  شرادید  همرـس  هب  ار  نامنامـشچ  دنام . هریخ  شدوجو  ولالت  زا  ناهج  نارگناوت  ناگدید  ات  روآ ، رد  هب  تبیغ 

هحفص 5 ] دنبای [ . يرترب  ملاع  نافعضتسم  شروضح 

تیاکح

نابز زا  قح  نخـس  رگم  دـشاب . شرادـهگن  ادـخ  يرآ ، دـسرت - . یمن  ناجرم ، هفیلخ  زا  هک  تسا  بیجع  دراد . یتراسج  تارج و  هچ  - 
نازابرـس دیود . ییوس  هب  سک  ره  دش . دنلب  نویـش  دایرف و  يادص  ناهگان  دوش . رادیب  مدرم ، هتفخ  لد  دنک  ادخ  دوش ! هدینـش  حـجاروبا 

هیلع یلع  نایعیـش  زا  یمامح  حجاروبا  دش . ناهنپ  اه  هدـید  زا  تیعمج  یغولـش  رد  حـجاروبا  دـندش و  هدـنکارپ  مدرم  دـندمآ . یم  هفیلخ 
رـصع ماما  تبیغ  نارود  زاغآ  و  هحفص 6 ] مالسلا [  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  زا  اهلاس  درک . یم  یگدنز  هلح  رد  دوب و  مالـسلا 

، هلح مکاح  نانآ ، زا  یکی  دندوب . هتفرگ  تسد  هب  ار  ناناملـسم  ییاورنامرف  تموکح و  ناکاپان ، هک  دوب  اهتدم  تشذگ . یم  مالـسلا  هیلع 
یلع زا  اج  همه  هک  دوب  هداد  نامرف  ناجرم  دوب . شنادـناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  بصعتم  نانمـشد  زا  تشاد و  مان  ریغـص  ناجرم 

هک دیزرو  یم  ینمشد  نانچ  نآ  ربمایپ  تیب  لها  اب  وا  دنهد . رارق  مانشد  نعل و  دروم  ار  اهنآ  دننک و  دای  يدب  هب  شنادناخ  مالـسلا و  هیلع 
تیذا رازآ و  تسناوت  یم  هچ  ره  ار  ترضح  نآ  نارادتـسود  تسـشن و  یم  ییاورنامرف  تخت  رب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  مرح  هب  تشپ 

رب اهدایرف  نیا  اب  رهش  توکس  هشیمه  اما  دوب ، هدش  لیدبت  هدرم  شوماخ و  يرهش  هب  [ 1 ، ] یبصان ناجرم  تموکح  اب  هلح  رهش  درک . یم 
هدومن هحفـص 7 ] توکـس [  یلع  نادناخ  هب  نیهوت  لباقم  رد  ارچ  دـیا !؟ هدـش  جراخ  نید  زا  رگم  دیـشوماخ !؟ ارچ  مدرم  دروخ : یم  مه 

. دندیزرو ینمـشد  شنادناخ  یلع و  اب  هک  یناسک  رب  تنعل  دـندرک . تفلاخم  ربمایپ  تاروتـسد  ادـخ و  نید  اب  هک  یناسک  رب  تنعل  دـیا !؟
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هچوک شیاهدایرف  اب  زور  ره  هک  دوب  وا  دوب . حجاروبا  نانخس  نیا  دنتشاذگ . اپ  ریز  ار  ربمایپ  نادناخ  نانخـس  هک  ار  نانآ  دنک  تنعل  ادخ 
هب رازاب  هچوک و  رد  ار  ام  دیاقع  اپ  رـس و  یب  يدرم  دیاب  ارچ  دـنا ؟ هدرک  توکـس  ارچ  دوش ؟ یم  هچ  ار  هفیلخ  . دـنازرل یم  ار  هلح  رازاب  و 

نیا زا  سپ  مینک ! شوماخ  ار  شیادـص  دـیاب  تسه  روط  ره  دـننک . یمن  تعاطا  ام  ناـمرف  زا  هتـشذگ  دـننام  رگید  مدرم  دریگب ؟ هرخـسم 
هب ار  هفیلخ  ریزو ، هدـنهد  ناکت  نانخـس  تفرورف . رکف  هب  درک و  هاگن  نوریب  هب  رـصق  هرجنپ  زا  تفگ ، هفیلخ  هب  باطخ  ریزو  هک  ناـنخس 

نیا ارچ  دیا !؟ هراکچ  اهامش  سپ  ریزو !! دز : دایرف  هفیلخ  ناهگان  دوب . مکاح  رصق  ياضف  رب  توکـس  یقیاقد  هحفص 8 ] تشاداو [ . رکف 
. دندش ریزارس  رهش  ياهرازاب  هچوک  هب  هتسد  هتـسد  هفیلخ  نارومام  . دنیبب ار  ادرف  حبـص  وا ، مهاوخ  یمن  دینک ؟ یمن  شوماخ  ار  رفاک  درم 

هدع رازاب ، زا  يا  هشوگ  رد  حجاروبا  دـندوب . هداتفا  تشحو  هب  نانابهگن  يوجتـسج  زا  هلح  مدرم  دوب . هفیلخ  نامرف  حـجاروبا ، يریگتـسد 
حجاروبا فارطا  زا  همه  هاـگان ، درک . یم  رارکت  ار  شا  یگ  هشیمه  نانخـس  دـنلب ، يادـص  اـب  دوب و  هدرک  عمج  دوخ  رود  ار  مدرم  زا  يا 

. دش ریگتسد  حجاروبا  حجاروبا . زج  دوب  هدنامن  یـسک  هحفص 9 ] دندوب [ . هدرک  هرـصاحم  ار  درم  فارطا  ریما ، نازابرـس  دندش . هدنکارپ 
دـنتفرگ و ار  وا  ناتـسد  نارومام  زا  رفن  ود  دـندرک . ندز  کتک  هب  عورـش  اـهنآ  زا  يا  هدـع  دوب . هدـش  هداد  نازابرـس  هب  مزـال  تاروتـسد 

دورف حجاروبا  فیحن  رغال و  ندب  رب  هک  قالش  نیگمهس  تابرض  گنهآ  تفاکـش . یم  ار  شتـشپ  قالـش ، كاندرد  تابرـض  اب  يرگید 
!... قرش قرـش ! دوب . هدنارتسگ  هیاس  ار  تشحو  بعر و  کچوک  رهـش  نآ  رـسارس  رب  تخاس و  یم  هدرزآ  ار  يا  هدننیب  ره  لد  دمآ ، یم 
یم ینمـشد  نینچ  نیا  وا  اـب  هک  تسا  هدرک  هچ  یلع  میـالوم  رگم  تسا !؟ مرج  ندوـب  هعیـش  رگم  دـیرادرب ، نـم  رـس  زا  تـسد  هآ ...! هآ !

يالوم هفیلخ و  نیشناج و  ردارب ، ار  وا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوبن  یلع  ایآ  دوبن ؟ ربمایپ  هب  نموم  نیلوا  یلع  ایآ  دیزرو !؟
لد هب  سرت  يا  هرذ  ادخ  لوسر  هناخ  هب  نانمشد  هلمح  بش  رد  هک  دوب  یـسک  هچ  هحفص 10 ] [ . ] 2 [ ؟ دومرف نییعت  دوخ  زا  دعب  نینموم 

[4 [ ؟ دیاین دراو  ادـخ  لوسر  هب  یمخز  ات  تشادرب  مخز  اهگنج  یمامت  رد  هک  دوب  یـسک  هچ  [ 3 [ ؟ دیمرآ ربمایپ  رتسب  رد  مارآ  دادـن و  هار 
؟ تخادنا شکاخ  هب  هنادرم  دـیگنج و  نت  هب  نت  دیـسرت  یم  وا  اب  ییورایور  زا  برع  هک  يروآ  گنج  اب  دربن  رد  هک  دوب  درمناوج  مادـک 
رد نامـسیر  هک  اجنآ  ات  درک ، هشیپ  ربص  هنادرم ، هیامورف ، ینالدزب  ربارب  رد  ادخ ، رما  تعاطا  رطاخ  هب  هک  دوب  يروالد  نامرهق  مادـک  [ 5]

لوسر دـیداد  شاداپ  بوخ  هچ  [ 6 [ !؟ دنتخاون یتخـس  یلیـس  ادخ ، روآ  مایپ  رتخد  شرـسمه ، تروص  رب  هچوک  رد  دـندنکفا و  شندرگ 
امـش دنک  تنعل  ادخ  امـش ... رب  ياو  وا ... جنر  اهلاس  رجا  دوب  نیا   )... ) داد 7 رارق  شنادـناخ  زا  تعاطا  ینابرهم و  ار  شرجا  هک  ار ! ادـخ 

. دش یمن  هدینش  حجاروبا  زا  ینخـس  رگید  الاح  دوزفا . تابرـض  تدش  رب  نایتموکح ، هدنامرف  دایرف  دینک . شا  هفخ  هحفص 11 - ] ار [ ...
، درم تروص  مامت  دـناطلغ . نیمز  يور  رب  دـگل  اب  ار  وا  ناج  یب  مسج  نارومام ، زا  یکی  یتدـم  زا  سپ  دز ، یم  ار  وا  یـسک  فرط  ره  زا 

غورف یب  نامـشچ  رب  هک  قالـش  تابرـض  راـثآ  دوب . هدـش  نازیوآ  شا  هدیکـشخ  ناـبل  هب  دوب و  هتـسکش  شیاهنادـند  دوب . نوخ  رد  قرغ 
نابز ات  دوب  هداد  نامرف  راکمتـس  ناجرم  دندوبن . رادرب  تسد  مه  زونه  نارومام  دنازرل . یم  ار  يا  هدننیب  ره  لد  دوب  هدش  هتخاون  حجاروبا 

، نینهآ یشفرد  اب  ار  شنابز  هدرک  زاب  تدش  هب  ار  حجاروبا  ناهد  نارودزم ، زا  یکی  دننادرگب . رهـش  رد  ار  وا  دننک و  خاروس  ار  حجاروبا 
هداد تکرح  نیمز  يور  ناشک  ناشک  ار  وا  دنتفرگ و  ار  نامـسیر  نازابرـس  زا  يا  هدع  نآ  زا  سپ  داد . روبع  نآ  زا  ینامـسیر  تفاکش و 

تارج سک  چیه  ات  دنراد ! یتشون  رس  هچ  ربمایپ  نادناخ  نارادتـسود  هک  دننیبب  همه  ات  دندنادرگ  ار  وا  دندنادرگ . رهـش  هحفص 12 ] رد [ 
شوگ هب  حجاروبا  زا  ییادص  رگید  اما ... دیامنن . وگزاب  ار  شنادـناخ  یلع و  تیمولظم  ینابز  چـیه  دـنزب و  یلع  زا  مد  سپ  نآ  زا  دـنکن 

. دوب هتـسب  شقن  شریزو  هفیلخ و  نابل  رب  دنخبل  . تشادن یتهابـش  ناگدنز  هب  وا  رگید  تخانـش . یمن  دید  یم  ار  وا  سک  ره  دیـسر . یمن 
هناتـسم هدنخ  اب  ناجرم  دندینـش . یم  تقد  هب  حـجاروبا  عاضوا  زا  ار  زابرـس  شرازگ  دندیـشون و  یم  يزوریپ  تنمیم  هب  ار  ناشبارـش  ماج 

یلع و يادص  هرخالاب  یـشخب ... تذل  حیرفت  هچ  دیـشخب ... هحفـص 13 ] شتاـجن [  یگدـنز  زا  دیـشکب و  ار  وا  تسا ، سب  رگید  تفگ :
...- دـنکفا نـینط  اـضف  رد  شـشارخ  شوـگ  يادـص  دـنازرل و  ار  رـصق  راوـید  رد و  ناـجرم  هـهقهق  مدرک ... هـفخ  وـلگ  رد  ار  شناتـسود 

یم شوگ  هب  فرط  ره  زا  يراز  نویـش و  دـنکفا . مدرم  مادـنا  رب  هزرل  نارومام  هدرک  رـس  داـیرف  دـینک . ادـج  نت  زا  ار  شرـس  شدیـشکب ،
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شا هناخ  رد  دیراذگب  دینک و  شیاهر  تسا ، یندرم  درم ، نیا  دندرک : یم  سامتلا  نازابرـس  هب  حجاروبا  نادنواشیوخ  ناتـسود و  دیـسر .
هحفص 14] دومن [ . فرصنم  ناج  یب  مسج  نآ  نتشک  زا  دندوب  هدش  هتسخ  راک  همادا  زا  هک  ار  نارومام  رایـسب ، ياهـشهاوخ  دهدب . ناج 

نارومام تسرپرس  روتسد  نیرخآ  نیا  دنامب . اه  هچوک  رد  شندب  دیراذگن  درم . دهاوخ  لاح  نیمه  هب  ادخ  نمـشد  نیا  دینک . شیاهر  - 
هب ار  وا  نفد  مسارم  ات  دندوب  حبـص  راظتنا  هب  اهنآ  دندناباوخ . قاتا  هشوگ  رد  دندرب و  هناخ  هب  ناشک  ناشک  ار  وا  حـجاروبا  ناکیدزن  دوب .

. دندرک یم  هیرگ  ناشیاه  هناخ  رد  هدنکفارس ، نینموملاریما  نارادتسود  درک . یم  ینیگنس  رهش  نامـسآ  رب  ساره  هرهلد و  دنناسرب . ماجنا 
هـشیمه يارب  ار  حجاروبا  يادـص  ناجرم  دـنتفرگ . نشج  ار  ناشیزوریپ  دـنتخادرپ و  یبوک  ياپ  رورـس و  هب  بش ، نآ  تیب ، لها  نانمـشد 

هحفص دوب [ . هدناشوپ  ار  رهش  رـسارس  یکیرات ، توکـس و  ! تشادن تفلاخم  نتفگ و  نخـس  تارج  سک  چیه  رگید  دوب . هدرک  شوماخ 
رب يراز  هیرگ و  یتدم  زا  سپ  شناکیدزن  یتح  دوب . اهنت  قاتا  رد  حـجاروبا  دیـسر . یم  شوگ  هب  تسد  رود  زا  اهکریجریج  يادـص  [ 15
دنچ یتعاـس  دـنتفر . باوـخ  هب  یگتـسخ  هصغ و  طرف  زا  هتـشاذگ و  شیاـهنت  تسا ، هتفگ  كرت  ار  یناگدـنز  هکنیا  لاـیخ  هب  وا ، هزاـنج 
. - منیب یم  باوخ  امتح  گرزب !! يادـخ  دـندیود - . ادـص  فرط  هب  هدز  تشحو  همه  درک . رادـیب  ار  ناگتفخ  يدایرف  ناهگان  تشذـگ .

اهمـشچ هدز  تریح  ناهد ، رب  تسد  یخرب  درک و  یم  همزمز  يزیچ  بل ، ریز  هناخ ، لها  زا  کی  ره  میا !! هدش  یتالایخ  تسین . وا  دینیبب !!
ناحبس دوب . لوغشم  تدابع  هب  هداجس  يور  رب  امیس  شوخ  یناوج  دوب . رون  رـسارس  اضف  دوب . هدرک  رپ  ار  قاتا  رطع ، يوب  دندیلام . یم  ار 

دوخ هب  عمج  ناـیم  زا  یکی  دوبن ! اـیور  باوخ و  دوب ، تقیقح  تفگ . یم  تاـحیبست  هک  دوـب  حـجاروبا  هحفص 16 ] هللا [ ... ناحبـس  هللا ...
يارجام توکـس ، يا  هظحل  زا  سپ  حجاروبا  هداد !؟ يور  يا  هزجعم  هچ  تسا !؟ هدش  هچ  حـجاروبا ، دیـسرپ : هتفر ، کیدزن  داد و  تارج 

زا سپ  مدوب . یـشوه  یب  لاـح  هب  جـنر  درد و  تدـش  زا  دـیتشاذگ ، اـهنت  ارم  هک  نآ  زا  دـعب  دومن : زاـغآ  نینچ  نیا  ار  دوـخ  نیـشیپ  بش 
هن میاهنت . ياهنت  ما  هناخ  قاتا  رد  هک  متفایرد  هدرک  هاگن  منیگنس  حورجم و  ياهکلپ  يالبال  زا  یتخس  اب  مدمآ . شوه  هب  يردق  یتاظحل ،

، رایتخا یب  دـیوگب !! نخـس  تسناوت  یم  هک  دوب  ملد  طقف  مهد . تکرح  ار  دوخ  ندـب  متـسناوت  یم  هن  میوگب و  نخـس  ات  دوب  نابز  مناـبز 
هک مدوب  رکف  نیا  رد  شا  همه  مدرک . تبحص  هب  عورش  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  دوب ، هتسکش  ملد  دش . يراج  منوخ  رپ  تروص  رب  کشا 
هک میرادـن  بحاص  اـم  رگم  دـنام ... یمن  شنادـناخ  یلع و  نارادتـسود  یگدـنز  يارب  ییاـج  هحفـص 17 ] رهـش [ ، نـیا  رد  سپ  نـیا  زا 

ریقح هنوگ  نیا  نایبصان  ربارب  رد  ام  دیاب  ارچ  دنرادنپ ؟ یم  ناملیلذ  راوخ و  دنا و  هتفای  لالج  تزع و  بحاص  نینچ  نیا  ار  دوخ  نانمشد ،
یمن یبوخ  وریپ  ار  مدوخ  هک  نم  نامزلا  بحاص  ای  متفگ : مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هب  متـشاد  لد  رد  هچ  ره  هصـالخ  میـشاب ...؟ زیچاـن  و 
رگید مریمب ، عضو  نیا  رد  نم  رگا  نامزلا  بحاص  ای  ما . هدادـن  ماجنا  تسرد  امـش  هب  تبـسن  ار  ما  هفیظو  هک  نم  نامزلا  بحاص  اـی  مناد .

هب ار  امش  راوگرزب ، ماما  يا  دنا . هدروآ  نم  زور  هب  هچ  دینیبب  نامزلا  بحاص  ای  دننک . یگدنز  رهـش  نیا  رد  دنناوت  یمن  امـش  نارادتـسود 
! مینزب ناتیادص  اهیراتفرگ  رد  دیا  هدومرف  ناتدوخ  مرادن . ار  یـسک  امـش  زج  هک  نم  دـینکب ! نم  هب  یهجوت  مهد  یم  مسق  همطاف  ناتردام 
هک روط  نیمه  دوب ! هدرک  دوـخ  یب  دوـخ ، زا  ارم  ناـج ، مسج و  ياـسرف  تقاـط  هحفـص 18 ] درد [  فعـض و  نم ، ییاهنت  بش ، یکیراـت 
اب یتاظحل  دز و  ادص  مسا  هب  ارم  دش . دراو  امیس  شوخ  یناوج  دش !! زاب  رد  مدز ، یم  ادص  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک و  یم  هیرگ  متـشاد 
ام رگم  میناد !؟ یمن  ار  امـش  لاوحا  ام  هک  ینک  یم  رکف  ینک !؟ یم  هیرگ  ارچ  حـجاروبا  دومرف : سپـس  درک ، مهاگن  شزیمآ  تبحم  هاگن 
هاگ چـیه  میوش و  یم  رامیب  دوخ  نایعیـش  يرامیب  هب  ام  میتسه !؟ لفاغ  امـش  دای  زا  ینک  یم  ناـمگ  مینیب !؟ یمن  ار  نامنایعیـش  ياـهیتخس 

، مدوب هدیسرت  هدش و  هدز  تهب  امیس  شوخ  ناوج  نآ  یناهگان  دورو  زا  هک  نم  وش !! دنلب  حجاروبا ، وش  دنلب  مینک . یمن  شومارف  ار  نانآ 
هب هاگان  متسه ... ملاس  الماک  هدش ، هتفاکش  منابز  هن  هتسکش ، یناوختـسا  هن  مرادن . يدرد  چیه  مدرک  ساسحا  مدش . دنلب  اج  زا  رایتخا  یب 

دوب و ترـسح  دوب ، هدنام  میارب  هک  يزیچ  اهنت  دوب . هتفر  هحفـص 19 ] اجنآ [  زا  هک  دوب  یتدم  اما ... مدیود ...! رد  فرط  هب  مدمآ ... دوخ 
تـشحو دـش . ربخ  اب  نایرج  زا  زین  هفیلخ  دـیچیپ و  رهـش  رد  تعرـس  هب  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تسد  هب  حـجاروبا  يافـش  ربخ  ... سوسفا

رگید کی  هب  ار  نایبصان  تسکـش  دنتفر و  یم  حجاروبا  رادید  هب  هورگ  هورگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نارادتـسود  دوب . هتفرگارف  ار  نایتموکح 
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ورف دوخ  رد  ار  ناشنایفارطا  وا و  تشحو ، بعر و  تشادن . ار  هتـشذگ  لامعا  رارکت  تارج  هعقاو  نیا  زا  دـعب  ناجرم  دـنتفگ . یم  کیربت 
هلح مدرم  اب  تسشن . یم  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  هاگراب  هب  ور  تسشن ، تقو  درک . رییغت  هفیلخ ، تخت  ناکم  زور  نآ  يادرف  زا  دوب . هدرب 

زا ریغـص  ناجرم  یمک ، تدم  زا  سپ  دومن . ظفح  ار  شلطاب  دیاقع  لد ، رد  تشادن و  رب  یهارمگ  زا  تسد  یلو  درک ، یم  راتفر  ارادم  هب 
رد هشیمه  يارب  تبیغ  نارود  رد  مالـسلا  هـیلع  رـصع  هحفـص 20 ] ماما [  تاـیانع  زا  رگید  یکی  ناونع  هب  حـجاروبا  ناتـساد  تفر و  اـیند 

هحفص 21 ] دشن [ . شومارف  زگره  دنام و  ياج  هب  اه  هرطاخ 

همتاخ

رد هرهچ  فسوی  يا  نیقدصتملا . يزجی  هللا  نا  انیلع ، قدـصت  لیکلا و  انل  فواف  هاجزم ، هئاضبب  انئج  و  رـضلا ، انلها  انـسم و  زیزعلا ، اهیا  ای 
فطل و نک و  محرت  ام  رب  میا ، هدروآ  هانپ  تهاگرد  هب  كدنا  یعاتم  اب  هدیـسر ، رایـسب  ياهیراوشد  ام  لها  ام و  رب  هدیـشک ، تبیغ  باقن 

هیآ فسوی ، هروس  دـیجم ، نآرق  .) دـیامرف یم  اطع  ریخ  شاداپ  ار  مرک  دوج و  نابحاص  گرزب ، يادـخ  اـنامه  هک  اـمرف  ینازرا  ار  تمرک 
(88

یقرواپ

. دنیوگ یم  یبصان  ار  نیموصعم  همئا  مالسلا و  هیلع  یلع  نانمشد  [ 1]
تنا امالسا و  نیملـسملا  لوا  تنا  یلع  ای  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  تسا : هتفر  ثیدح  نیا  هب  هراشا  نخـس  نیا  رد  [ 2]
سک نیتسخن  وت  یلع ، يا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  مرکا  ربمایپ  یـسوم ... نم  نوره  هلزنمب  ینم  تنا  انامیا و  نینموملا  لوا 

، هفیلخ نوراه  هک  نانچ  نآ  ... ) یتسه یـسوم  هب  تبـسن  نوراـه  دـننام  نم  هب  تبـسن  وت  یتسه ، ناـمیا  رد  درف  نیلوا  ندروآ و  مالـسا  رد 
يدایز ثیداحا  بلطم  نیا  دییات  رد  و  دوب .) نینچ  نیا  ربمایپ  هب  تبسن  زین  نینموملاریما  دوب ، مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  نیشناج  ردارب و 

تشذگرس هک  دوب  مود ) هفیلخ   ) باطخلا نب  رمع  نآ  يوار  هک  تسا  لمات  لباق  تهج  نیا  زا  قوف  ثیدح  اما  هدش  دراو  نومضم  نیا  هب 
نیا رب  يدهاش  اهنآ ، لامعا  زا  ربمایپ  رازم  رس  رب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تیاکش  نویش و  تساه . تشذگرـس  نیرتزیگنا  تربع  زا  وا 

بحم یبقعلا ، رئاخذ  تنـس ، لها  رداصم  زا  ص 58  یـشرقلا ، یبلاطلا  ینیذگردلا  دومحم  دیـس  همالع  فیلات  نیرئاسلا  لزن  . ) تساعدـم
(. تنس لها  رداصم  زا  ص 31 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  ص 71 ، يربط ،

يرـشی نم  سانلا  نم  و   ) هرقب هروس  میرک ، نآرق  هیآ 207  تسا و  روهـشم  خـیرات  رد  هتوتیب ) بش   ) تیبملا هلیل  هب  هک  یبش  هب  هراـشا  [ 3]
دـنهد و یم  تسد  زا  وا  تیاضر  يارب  ار  دوخ  ناج  هدومن و  هلماعم  ادـخ  اب  مدرم  زا  یخرب  دابعلاب ،) فوور  هللا  هللا و  هاـضرم  ءاـغتبا  هسفن 

شیاتس بش  نآ  هعقاو  رد  ار  ترـضح  نآ  يراکادف  دش و  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  حدم  رد  تسا ، نابرهم  دوخ  ناگدنب  هب  ادخ 
(. تنس لها  رداصم  زا   ) هحفص 229 ج 1 ، يربک ، تاقبط  هحفص 262 ، ج 13 ، يدیدج ، هغالبلا  جهن  حرش  دومن .

تاحفـص رد  هک  تشادرب  رایـسب  مخز  گنج  ره  رد  درکن . تشپ  نادـیم  هب  زگره  دـش و  رـضاح  اهگنج  یمامت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  [ 4]
ال دز : دایرف  مالسلا  هیلع  یلع  يروالد  زا  باجعا  رد  هکئالم  زا  یگدنیامن  هب  لیئربج  اهگنج  زا  یکی  رد  یتح  تسا ، هتفر  نآ  رکذ  خیرات 

هنیفس . ) درادن دوجو  مالسلا  هیلع  یلع  ریشمش  زج  زین  نارب  يریشمش  تسین و  یلع  دننام  يدرمناوج  راقفلا  وذ  الا  فیـس  یلع و ال  الا  یتف 
زا ص 182 ، ص 219 و ج 10 ، ج 7 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  ص 152 ، ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  یعیـش ، رداصم  زا  ص 149  ج 1 ، راحبلا ،

(. تنس لها  رداصم 
هب تفرگ و  تروص  قدنخ )  ) بازحا گنج  رد  هک  دودـبع ، نب  ورمع  برع ، نامرهق  اب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ییورایور  هب  هراشا  [ 5]

یخیرات هلمج  ربمایپ ، وجگنج ، ود  نآ  ندش  ور  رد  ور  ماگنه  رد  تفای . نایاپ  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ورمع ، ندـش  هتـشک  تسکش و 
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رارق ورمع )  ) رفک یمامت  لباقم  رد  مالـسلا ) هیلع  ریما  ترـضح   ) نامیا یمامت  هلک  كرـشلا  یلا  هلک  ناـمیالا  زرب  دـندومرف : ناـیب  ار  دوخ 
مالسلا هیلع  یلع  هبرض  دندومرف : مالسلا  هیلع  یلع  تمظع  نایب  رد  ربمایپ  دیماجنا ، ورمع  ندش  هتشک  هب  هک  گنج ، نیا  نایاپ  رد  دنتفرگ .

زا  ) ص 68 ج 2 ، يربک ، تاقبط  ص 239 ، ج 2 ، يربط ، خیرات  . ) تساهناسنا ناینج و  تادابع  یمامت  زا  رت  تلیـضف  اب  قدنخ ، گنج  رد 
(. یعیش عبانم  زا   ) ص 216 ج 20 ، راونالاراحب ، تنس ) لها  رداصم 

ار يدنزرف  هک  يا  هنوگ  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ندز  کتک  نینموملاریما و  هناخ  هب  ادخ  نانمـشد  هلمح  خلت  ناتـساد  هب  هراشا  [ 6]
تابثا . ) تسا هتـسب  شقن  خیرات ، نیگنن  تاحفـص  رب  هک  كاندرد  عیاقو  ریاس  دندومن و  طقـس  نسحم ) ترـضح   ) دنتـشاد مکـش  رد  هک 
(. { { تنـس لها  رداـصم  زا   ) ص 268 ج 1 ، ینالقـسع ، رجح  نبا  نازیملا ، ناـسل  ص 123 ، روهشم ،) راگن  خیرات   ) يدوعـسم هیـصولا ،

، تما امـش  يراگتـسر  دوخ و  تلاسر  لباقم  رد  نم  دـندومرف : لاعتم  يادـخ  روتـسد  هب  هک  ربمایپ  روهـشم  نخـس  هب  هراـشا   - 7 یقرواپ :
نآرق هیآ 23  . ) یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  متیب ،. لها  نادـناخ و  اـب  امـش  یناـبرهم  تدوم و  رگم  مهاوخ ، یمن  يزیچ 

!!. ادخ لوسر  نادناخ  اب  تما ، دندرک  ینابرهم  وکین  هچ  و  يروش ، هروس  دیجم ،

ُْ ُ ْ
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