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ون يدلوت 

باتک تاصخشم 

زا نم  رفـس  ون : يدـلوت  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  مالـسالایلا . هیحیـسملانم  یتلحر  ءامـسلاهبه  يدادرارق :  ناونع  یلع  خیـش  هسانـشرس : 
 : يرهاظ تاصخشم  نارکمج 1387 . سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم  یندم . ملسم  مجرتم  خیشلا ؛ یلع  فلوم  مالـسا / هب  تیحیـسم 
هب نینچمه  212 ؛ [- 211 .] ص همانباتک : تشاددای :  مود . پاـچ  تشادداـی :  لایر 978-964-973-079-0   18000 کـباش :  215 ص .

اههیدر اـههیعافد و  تیحیـسم --  عوضوم :  تیحیـسم  مالـسا و  عوضوم :  اـههیدر  اـههیعافد و  مالـسا --  عوضوم :  سیوـنریز . تروـص 
هدر BP228/4/ش2041�9 1387  هرگنک :  يدـنب  هدر  مق )  ) نارکمج دجـسم  هدوزفا :  هسانـش  مجرتـم  ملـسم ،  � یندم هدوزفا :  هسانـش 

1609477 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/473 ییوید :  يدنب 

میدقت

ناثراو هب  مالسلا . مهیلع  ناشیا  هدیزگرب  نانیشناج  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  متاخ  ات  مالسلا  هیلعمدآ  زا  ناربمایپ ، سدقم  كاپ و  ياهناج  هب 
ادف قح  نید  ییالاو  يارب  ار  ناشناج  هک  ییاهنآ  هب  دنتـسه . ادـخ  نید  ناراد  تناما  هک  راتفر  کین  شیدـنا  كاپ  ناملاع  نانآ ، نیتسار 

ریجنز زا  ار  دوخ  هک  ياهدازآ  ناسنا  ره  هب  دـندومن . يرایبآ  رـشب  تایح  ریـسم  رد  ار  هشیدـنا  نامیا و  تخرد  ناشکاپ  نوخ  اـب  دـندرک و 
خیشلا یلع  تسا . هتسب  راک  هب  تقیقح  قح و  تخانش  هار  رد  ار  شیوخ  لقع  هک  نآ  هدیناهر و  هناروکروک  دیلقت 

مجرتم نخس 

هب هک  يرفـس  دشابیم ؛ رگید  نید  هب  ینید  زا  ناسنا  کی  هشیدـنا  يونعم و  لوحت  ناتـساد  تسا ، یمارگ  هدـنناوخ  يور  شیپ  هک  یباتک 
هک ار  هزات  یناهج  دیوگیم و  دوردب  دوخ ، نیشیپ  ياه  هتشاد  همه  اب  رفس  نیا  نایرج  رد  یمدآ  تسا . اهرفـس  نیرت  زار  زمر و  رپ  یتسار 
هب دهد و  هئارا  دوخ  ییادج  زا  هاتوک  یحرش  ات  دشوکیم  هدوب ، تیحیـسم  نید  وریپ  ینامز  هک  هدنـسیون  دباییم . رد  هدمآ ، وا  زاوشیپ  هب 

ار باتک  همتاخ ، کی  لصف و  ود  یط  همادا ، رد  دشکیم و  ریوصت  هب  ار  دوخ  یگدنز  زا  ياهشوگ  زاغآ ، رد  وا  دنک . هراشا  زین  نآ  لیالد 
تیحیـسم نید  رد  تعیرـش  هاگیاج  مالـسلا و  هیلعیـسیع  یگدنز  سّدقم و  باتک  یلامجا  یـسررب  هب  لّوا ، لصف  رد  دناسریم . ماجنا  هب 

اب مود ، لصف  رد  دـهدیم . رارق  شواک  دروم  ار  ثیلثت  هانگ و  ادـف و  هلئـسم  نوچمه  نید ، نیا  یـساسا  ياههزومآ  زا  یخرب  دزادرپیم و 
ناونع هب  میرک ، نآرق  زا  هدومن و  یـسررب  ار  ترـضح  نآ  تّوبن  تاـبثا  ياـههار  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  یناگدـنز  هب  یهاـگن 
مالسلا امهیلعمیرم  حیسم و  ناتساد  همادا ، رد  دروآیم . نایم  هب  نخس  هناگادج ، تروص  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکاربمایپ  رادیاپ  هزجعم 
يداینب توافت  نآرق  لیجانا و  رد  مالـسلا  هیلعحیـسم  تیـصخش  نایم  هک  دیامنیم  نشور  نآ  لالخ  رد  هدرک و  وگزاب  میرک  نآرق  رد  ار 
يرکف تکرح  يرـالاس  ناوراـک  دنـشاب و  دوخ  نورد  يادـن  وریپ  هک  دـهاوخیم  شاهتـشذگ  ناـشیک  مه  زا  همتاـخ ، رد  و  دراد . دوـجو 

دوجو یتاماهبا  هدنـسیون ، ياهترابع  رد  هاگ  هک  تسا  ینتفگ  دنور . هناشن  یگدـنز  رد  ار  تقیقح  دنراپـس و  شیوخ  درخ  هب  ار  شیوخ 
نیا هکنآ  دـیما  تسا . هدرک  شالت  ماهبا  عفر  تهج  رد  م   ] يراصتخا تمالع  اب  یقرواـپ ، رد  یحیـضوت  بلاـطم  هئارا  اـب  مجرتم  هک  دراد 

یندم ملسم  دّیس  دریگ . رارق  یمارگ  ناگدنناوخ  هدافتسا  دروم  همجرت ،

هاگن کی  رد  نم ، یگدنز  دمآ  رد 
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زا دندوب . دنبیاپ  اسیلک  نیمارف  اه و  هزومآ  هب  دوجو ، همه  اب  هک  ياهداوناخ  مدمآ ؛ ایند  هب  دادغب  رهـش  رد  دقتعم  یحیـسم و  ياهداوناخ  رد 
رگید نوچ  یگدنز ، ياهزور  نیزاغآ  رد  دندوب . هدرک  یگدنز  نآ  اب  مناگتشذگ  هک  متفرگ  رارق  ینید  ناوریپ  رامـش  رد  زین  نم  ور ، نیا 
اـسیلک هب  ینید  ياهدورـس  کسانم و  یخرب  زامن و  يریگدای  يارب  ارم  مردـپ  یگلاـس ، تفه  رد  دـنداد و  ( 1) دـیمعت لسغ  ارم  ناکدوک ،
داجیا اسیلک ، ياضف  متفرگ . دای  ار  يدایز  ياهزیچ  دوب و  مایگدـنز  ياـههرود  نیرتزیگناروش  نیرتاـبیز و  زا  یکی  هرود  نیا  ( 2 .) داتسرف

هتفر هتفر  هک  دـندوب  یّمهم  لماوع  زا  دوخ ، نداد  ناشن  شناد و  يریگارف  هب  كدوک  يدـنم  هقالع  نینچمه  هداوناخ و  ینابیتشپ  هزیگنا و 
. ماهتفگن فازگ  هب  نخـس  دراد ، ياـج  منهذ  رد  هرود  نآ  تارطاـخ  هراومه  هک  میوگب  رگا  دـنتخاسیم . ار  یحیـسم  كدوـک  تیـصخش 
، تیـصخش ییافوکـش  غولب و  هب  ندیـسر  زا  سپ  متـسه . نیـشنمه  هارمه و  هرود  نآ  ینید  ياهدورـس  کـسانم و  زا  یخرب  اـب  زین  نونکا 

رـصع هژیو  هب  مظنم و  روط  هب  مدروآیم و  ياج  هب  ار  هزور  زامن و  دـننام  ینید ؛ کسانم  یپایپ  تفای . خوسر  مناج  رد  اسیلک  ياـههزومآ 
ار راگدرورپ  زا  شیاشخب  بلط  هبوت و  یگنوگچ  ناـمز ، ناـمه  رد  متفریم . اـسیلک  هب  یناـبر ) ياـشع  زاـمن  مسارم  تهج   ) هبنـشکی زور 

کی نورد  یناحور  ردـپ  مسارم  نیا  رد  دوشیم . ماجنا  یناحور  ردـپ  ربارب  رد  اـسیلک و  رد  ( 3 « ) فارتعا  » هلیـسو هب  هک  يراک  متخومآ ؛
هرجنپ ود  کقاتا  نیا  فرط  ود  رد  دنیـشنیم ؛ هدـش ، هدیـشوپ  ياهدرپ  اب  هک  عبرم  رتم  کـی  یبیرقت  هزادـنا  هب  یتحاـسم  اـب  یبوچ  کـقاتا 

فارتـعا دوخ  ناـهانگ  هب  مینیـشنیم و  یناـحور  ردـپ  لـباقم  رد  اـم  دراد و  دوجو  اـهمناخ  يارب  يرگید  ناـیاقآ و  يارب  یکی  کـچوک ،
دننام ینید  کسانم  زا  یخرب  هلیسو  هب  میدرگن و  زاب  ناهانگ  يوس  هب  رگید  هک  دهاوخیم  ام  زا  ام ، فارتعا  ندینش  زا  سپ  يو  مینکیم .

ات داتسرف  ( 4 « ) ریِد  » هب ارم  کچوک  ردارب  مردـپ ، هک  تفای  شیازفا  یماگنه  تیحیـسم ، هب  نم  قشع  دـنکیم . نام  تازاجم  اعد  و  زاـمن ،
هناخ هب  یهاتوک  تّدـم  يارب  مه  نآ  رابکی ، طـقف  لاـس  رد  مردارب  دوش . یـشیشک »  » ماـقم هب  ندیـسر  يارب  ینید  مولع  نتخومآ  لوغـشم 

هرابرد مردارب  زا  تشاذگیم . رثا  مناج  رب  اجنآ  ياضف  داتـسرفیم . ریِد  هب  وا  ندید  يارب  ارم  یهاگ  دنچ  زا  ره  مردپ  ور ، نیا  زا  دمآیم ؛
اهنآ زا  يزیچ  نامز  نآ  رد  هک  تفگیم  نخس  يرایسب  لئاسم  زا  وا  مدیـسرپیم . اجنآ  رد  شزومآ  یگنوگچ  ریِد و  یـسرد  تاعوضوم 

یگلاس تسیب  زا  سپ  مدروخیم . هطبغ  ایند ، مدرم  زا  رود  هب  مارآ  یگدـنز  هنوگ  نیا  هب  مناج  قمع  زا  هک  منکیمن  ناهنپ  مدـیمهفیمن و 
هناروکروک دیلقت  اب  هک  يرگ ، وج  تسج و  يرادیب و  اب  هن  هشیدنا  نیا  هک  سوسفا  دص  اّما  مدیشیدنا ؛ رتشیب  تیحیسم  ياههزومآ  هرابرد 

هب دنتـسه و  مالـسلا  هیلعحیـسم  یـسیع  ياههزومآ  اهنیا  هک  متـشاد  رواب  متـسنادیم و  ینیقی  حیحـص و  ار  اسیلک  میلاعت  همه  دوب . هارمه 
رتـشیب اریز  مدوبن ؛ مه  شنزرـس  راوازـس  منک . وج  تسج و  قیقحت و  اـهرواب  نیا  دروم  رد  اـهزور  زا  يزور  هک  درکیمن  روطخ  زین  منهذ 

يوس تمس و  هب  ار  رکفت  تیعضو  يویند ، روما  رد  ندش  روهطوغ  يّدام و  یگدنز  رد  نتفر  ورف  هک  ارچ  دنتـشاد ؛ یتیعـضو  نینچ  مدرم ،
ناونع هب  يویند  تداعس  ددرگیم و  حرطم  ایند ، یگدنز  بابسا  هدننک  مهارف  يورین  ناونع  هب  لقع  نآ ، رد  هک  دنکیم ؛ تیاده  یـصاخ 

. دوریم یشومارف  هب  ور  هرسکی  دیآ ، رامـش  هب  هلوقم  نیا  زا  هک  هچره  یگدنب و  نید ، ترخآ ، دوشیم و  هتخانـش  یمدآ  يوزرآ  تیاهن 
رطاخ هب  هن  اسیلک  رد  مدرم  روضح  نیاربانب ، تسا . لمأت  رکفت و  هنوگ  ره  زا  رود  هب  دیلقت و  تداع و  يور  زا  اهنت  دـنامب ، يزیچ  مه  رگا 

رد شیاشخب و  بلط  فارتعا و  دننام  اسیلک ، يرهاظ  کسانم  ندروآ  اج  هب  يارب  اهنت  هک  حیحص  لکش  هب  تیحیسم  ياههزومآ  يریگارف 
هک دوب  نیا  متـشاد ، نامیا  تخـس  نآ  هب  هک  نم  تاداقتعا  نیرتمهم  زا  تسا . هدوب  یتیبرت  یقالخا و  ظعاوم  ندینـش  يارب  تلاـح  نیرتهب 

هیلعحیـسم زا  اهنآ  هک  متـشادنپیم  لـطاب  ور  نآ  زا  ار  ّتیدوهی  متـسنادیم . لـطاب  هفارخ و  ار  رگید  ناـیدا  قح و  نید  اـهنت  ار  تیحیـسم 
نیا دمایپ  دنراد . دوهی  دـننام  یتیعـضو  زین  ناناملـسم  دـناهدوب . راگدرورپ  مشخ  راوازـس  هراومه  تهج ، نآ  زا  دـندرکن و  يوریپ  مالـسلا 

هیلعیـسیع هدوب ، یحیـسم  سک  ره  تفر و  دـهاوخن  تشهب  هب  دـنک ، بوخ  راـک  دـنچره  دـشابن ، یحیـسم  سک  ره  هک  تسا  نآ  هزومآ 
ناهانگ و اریز  دـشابن ؛ هاـنگ  زج  وا  لاـمعا  هچرگا  تفاـی ، دـهاوخ  هار  تشهب  هب  ماجنارـس  دـنک ، يوریپ  وا  زا  درادـب و  تسود  ار  مالـسلا 
هب نانآ  زا  ینخس  هاگره  تشاد . ناناملسم  مالسا و  زا  يدب  رایسب  روصت  مردپ  دناهدش . هدیشخب  مالـسلا  هیلعحیـسم  ببـس  هب  وا  ياهاطخ 

هلآو هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هب  اهنآ  رد  هک  دوب  ییاهناتـساد  هدننک  وگزاب  هراومه  درکیم و  دای  يدب  هب  ار  ناناملـسم  دمآیم ، نایم 
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بیذکت ار  ود  نآ  دنراد ؛ يدب  رادـنپ  میرم ، وا  ردام  حیـسم و  یـسیع  ادـخ ، رـسپ  هب  تبـسن  ناناملـسم  هک  تفگیم  ام  هب  دـشیم . نیهوت 
، اضف نیمه  زا  رثأتم  زین  نم  درکیم . يریگولج  دشیم ، شخپ  نویزیولت  زا  هک  نآرق  يادص  ندینش  زا  دنهدیم . رارق  ازهتسا  دروم  هدرک ،

زاغآ دّمحم  مان  هب  يدرم  يادص  اب  برعلا و  هریزج  زا  هک  یلطاب  نید  متشادنپیم ؛ هفارخ  رسارس  ار  نآ  مدوب و  هتفرگ  لد  هب  ار  مالسا  هنیک 
دنرادنپیم و سّدقم  ینامسآ و  باتک  ار  نآ  ناناملسم  هک  متسنادیم  نیغورد  ربمایپ  نیمه  هتشون  تسد  مردپ ، هتفگ  هب  ار  نآرق  تشگ .
فطل و هک  دوب  نآ  رب  يدـنوادخ  ریدـقت  دـنداقتعا . نیمه  رب  زین  نایحیـسم  رتـشیب  هک  منکیم  ناـمگ  و  دـنناوخیم . ادـخ  مـالک  غورد  هب 

ماما متسیب ، نرق  گرزب  حلصم  تسد  هب  ناریا و  زا  هک  یهلا  رون  میایب . ناریا  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دریگ و  ارف  ارم  شتمحر 
راب بالقنا  نیا  هک  یمالسا  فراعم  قیاقح و  ندناسانش  زاب  ینید و  يرادیب  تفرگرب . رد  زین  ارم  دوب ، هتفرگ  ندیـشخرد  هللا  همحرینیمخ 

ار ون  یهار  مدرگزاب و  میلـس  لقع  ترطف و  هب  اـت  تشگ  ببـس  درک و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  زین  ارم  دوب ، هتفرگ  شود  هب  ار  نآ  نیگنس 
تسج و قیقحت و  ناریا و  رد  یقارع  ناناملـسم  زا  یخرب  رادـید  يارب  ار  یبسانم  تصرف  هداوناخ ، زا  يرود  ناریا و  هب  ندـمآ  منک . زاغآ 

اریز تفاییمن ؛ ناـیاپ  شمارآ  اـب  ًاـبلاغ  هک  دـشیم  رارق  رب  اـهنآ  اـب  يددـعتم  تاـسلج  دروآ . مهارف  یمالـسا  لـئاسم  زا  ياهراـپ  رد  وج 
، رطاخ نیدب  متفاییم ، ناوتان  ار  دوخ  اهنآ  هب  خساپ  نداد  رد  هک  تشگیم  حرطم  تیحیسم  ياههزومآ  هرابرد  ییاهشسرپ  تالاکشا و 

یناملسم ناتسود  دنراد . ار  تالاکشا  اهشسرپ و  نیا  هب  ییوگخساپ  ناوت  اسیلک  ناردپ  یحیسم و  نادنمشناد  هک  مدرکیم  اعّدا  هراومه 
رد نآ  دـننام  ثیلثت و  دیـسجت ، ( 5 ،) تّونب دـننام  تیحیـسم ، ياههزومآ  هک  دـندیزرویم  دـیکأت  ًابلاغ  دـندرکیم ، تکرـش  هسلج  رد  هک 

هتفایرد ار  وا  سدقلا  حور  هک  یصلخم  یحیسم  زج  دنا و  حیسم  نید  رارسا  زا  اه  هزومآ  نیا  هک  دوب  نآ  نم  خساپ  تسا و  لقع  اب  ضقانت 
نآرق مدناوخیم ، هک  يراثآ  هعومجم  نایم  رد  مدنارذگ . یمالسا  تاداقتعا  هعلاطم  هب  ار  یتّدم  درک . دهاوخن  كرد  ار  نآ  یسک  دشاب ،

هیلعحیسم یسیع  زا  ینوگانوگ ، دراوم  رد  نآرق  متـسناد  هک  دش  نوزفا  زور  قایتشا  نیا  هاگنآ  درکیم و  داجیا  رفاو  یقوش  نم  رد  میرک 
هیلعحیسم دروم  رد  ینامسآ  باتک  نیا  هک  یهوکش  اب  فاصوا  زا  تسا . هدروآ  نایم  هب  نخس  مالسلا  اهیلع  ارذع  میرم  وا  ردام  مالـسلا و 

مالسلا امهیلعمیرم  یسیع و  هب  تبسن  ناناملسم  هک  مدربیم  نامگ  نآ  زا  شیپ  اریز  مدرک ؛ بجعت  تخس  هدرب ، راک  هب  شردام  مالـسلا و 
هک متفایرد  ینآرق  ياهیـسررب  لالخ  رد  تسا . يرگید  هنوگ  هب  ًـالماک  ناتـساد  هک  متفاـیرد  نآرق  ندـناوخ  زا  سپ  اـّما  دـنیوگیم ؛ دـب 

یمالـسا و راکفا  هب  مدرک  ساسحا  هک  دوب  اج  نیمه  رد  دربیم . لاؤس  ریز  ار  تیحیـسم  یـساسا  ياههزومآ  يوق ، لیالد  اب  نآرق  هنوگچ 
اب میاه  رادـید  نایرج  رد  مناوتب  ات  متـشادیم  هاـگن  هدیـشوپ  ار  رما  نیا  ناـنچمه  اـّما  ماهدرک ؛ ادـیپ  لـیامت  ینامـسآ  نید  نیا  ياـههزومآ 

هچره تشذگیم و  اهزور  منک . وج  تسج و  یخساپ  اهنآ  يارب  مزادرپب و  متشاد ، نهذ  رد  هک  يرگید  ياهشسرپ  هب  ناملسم  ناردارب 
. منکب دیاب  هچ  متسنادیمن  دوب و  هتشگ  هارمه  بارطـضا  ینارگن و  اب  مایگدنز  تشگیم . رتنوزفا  مقایتشا  مدرکیم ، وج  تسج و  رتشیب 

َنوُِعبَّتَیَف َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا  ِدابِع *  ْرِّشَبَف  : » هیآ هب  دیوگیم و  نخـس  نآ  عناوم  ناسنا و  تیاده  باب  رد  املع  زا  یکی  مدید  هک  هاگنآ 
، دـنکیم دانتـسا  دـننکیم ». يوریپ  اهنآ  نیرتوکین  زا  دنونـشیم و  ار  نانخـس  هک  یناسک  نامه  هدـب ؛ تراشب  ارم  ناگدـنب  ( » 6 (؛» ُهَنَسْحَأ

زین تسا و  هداد  رـس  رگید  ییاون  هدـش و  ادـخ  نید  هتخاب  لد  مبلق  هتـشگ و  میلـست  مالـسا ، يوق  لیالد  ربارب  رد  ملقع  هک  مدرک  ساـسحا 
ناناملـسم و اب  دـمآ  تفر و  اهنیا ، رب  نوزفا  دـنیاسیلک . تاداقتعا  زا  رتراگزاس  یمدآ  ترطف  اب  یمالـسا  ياـههزومآ  هک  مدرک  ساـسحا 

هاگ ره  تشادیم ؛ او  تفگـش  هب  ارم  تاشقانم  اهثحب و  رد  هژیو  هب  مالـسلا ، امهیلعمیرم  وا  ردام  یـسیع و  هب  تبـسن  نانآ  ناوارف  مارتحا 
نید همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  زا  يدایز  ثیداحا  نینچمه  دنتخاسیم . هارمه  انث  دورد و  اب  دندروآیم ، نابز  هب  ار  اهنآ  مان 
دوخ ياج  مالسا ، هب  تبسن  ینمشد  هنیک و  ات  تشگ  ببس  همه  اهنیا  دندرکیم . لقن  مالسلا  امهیلعمیرم  حیسم و  حدم  رد  مالسلا  مهیلع 

نایرکـشل دوب . هتخاـس  دوخ  هارمه  ارم  سرت ، يداـش و  زا  یجوـم  ( 7 .) دوب اـپ  رب  ییاـغوغ  منورد  رد  يرآ ، دـهدب . یتـسود  قشع و  هب  ار 
يادن زا  تعاطا  هب  ارم  هک  دندوب  نامحر  نایرکـشل  نیا  وس ، کی  زا  دـندرکیم . هبرجت  ار  نیتسار  يرازراک  ناطیـش ، نازابرـس  نامحر و 

هنوـگچ هک  دـندرکیم  داـجیا  مـلد  رد  یـسرت  دنتـشاد و  رارق  ناطیـش  نازابرـس  رگید ، يوـس  زا  دـندناوخیم و  ارف  ترطف  ياوآ  نورد و 
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همه ياهدرک و  ادیپ  تسد  قیاقح  نیا  هب  وت  اهنت  ایآ  هک  دـندناوخیم  مشوگ  رد  هتـسویپ  يزاس ! رود  تناردـپ  نید  زا  ار  دوخ  یهاوخیم 
زا هک  دنمهفب  نانآ  رگا  ینک ؟ هاگآ  تقیقح  نیا  اب  ار  تاهداوناخ  یناوتیم  ایآ  يروایب ، مالـسا  رگا  دناهدوب ؟ لفاغ  نآ  زا  وت  ناگتـشذگ 

؟ تشاد یهاوخ  ییاج  رگید  مالسا  هب  تبسن  ناشینمشد  همه  نآ  اب  اهنآ  نیب  رد  ایآ  ياهدرک ، رایتخا  ار  مالسا  هتشادرب و  تسد  ناشنید 
دورف میلست  عوضخ و  رس  نآ  ربارب  رد  منک و  فارتعا  تقیقح  هب  هک  تشاذگیمن  دوب و  هدوبر  نم  زا  ار  رارق  مارآ و  اههسوسو ، نیا  همه 

، یباوخیب مدنام . زاب  ندیماشآ  ندروخ و  زا  زور  هس  هک  تسه  مدای  یّتح  دـشیم ، رت  ینافوط  منورد ، ياغوغ  تشذـگیم  هچره  مروآ .
رب مناوتن  هک  دوب  یعیبـط  مدوب و  ناوج  رایـسب  ماـگنه ، نآ  رد  هکنآ  هژیو  هب  دوـب ؛ هدز  مه  رب  ار  مشمارآ  یگنـشت ، یگنـسرگ و  رب  نوزفا 

، مدوشگ وا  يوس  هب  زاین  تسد  مدرب ، هانپ  زاـینیب  رادزار  نآ  هاـگرد  هب  اـهبش ، زا  یکی  رد  مراد . هاـگن  ار  مشمارآ  مشاـب و  طلـسم  دوخ 
نیا زا  ارم  هک  متـساوخ  وا  زا  دوب ، مایتـسه  هچره  اـب  مداد . رارق  وا  هار  يوش  راـبغ  ار  ممـشچ  ياـهکشا  مدرتـسگ و  وا  دزن  ار  ملد  هرفس 

هک مدرکیم  سح  دوخ  رد  یفعش  ناوت و  نانچ  زور  نآ  حبـص  دیاشگب . مربارب  رد  ار  دسریم  وا  هب  هک  هار  نآ  دناهرب و  درد  يراتفرگ و 
هب هک  دوب  هدرک  هیدـه  نم  هب  يا  هداشگ  هنیـس  نانچ  گرزب  يادـخ  يرآ ، متـشادن . غارـس  دوخ  نورد  رد  ار  ییورین  نانچ  نآ  زا  شیپ  ات 
قح شریذپ  نآ  مریگب و  ار  مایگدنز  میمصت  نیرتتخـس  شمارآ ، لامک  رد  منزب و  رانک  ار  عناوم  اههسوسو و  همه  متـسناوتیم  یناسآ 

زاغآ ار  ياهزات  یگدـنز  متفای و  هرابود  يدـلوت  هک  دوب  نینچ  نیا  يرآ ، دوب . مناردـپ  يدـیلقت  نید  زا  يرود  مالـسا و  نید  تقیقح و  و 
اب مدربن و  دای  زا  زین  ار  تیحیـسم  مدنارذگ . مالـسا  نید  ماکحا  ارآ و  عورف ، لوصا ، قیقد  هعلاطم  هب  ار  یلاس  دنچ  نآ ، زا  سپ  ( 8 .) مدرک

یقیبطت تاعلاطم  نیا  لالخ  رد  متخادرپ . ما  ینونک  نید  هتشذگ و  نید  هسیاقم  هب  هاگنآ  مداد . رارق  یناوخزاب  دروم  ار  نآ  يرتشیب  تقد 
تسا و راگزاسان  لقع  اب  تیحیـسم  ياههزومآ  زا  يرایـسب  هک  مدرک  نیقی  متفاـی و  دیـشروخ  رون  نوچ  راکـشآ  حـضاو و  ار  قح  هک  دوب 
تسا و راوتـسا  یلقع  مکحم  ینابم  رب  دـیحوت  دـننام  نآ  يداقتعا  یـساسا  ياههیاپ  تسا و  ینالقع  ینید  هزادـنا  هچ  اـت  مالـسا  سکعرب ،

باـتک نیا  رد  تسا . تلفغ  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  یناداـن و  بصعت ، دـشابیم ، قـح  نتفریذـپ  هار  رد  یـساسا  عناـم  هچنآ  هک  متفاـیرد 
یتالاکشا یمالسا و  تاداقتعا  زا  ياهراپ  هب  نینچمه  منک . هراشا  لقع  اب  اهنآ  یگنهامه  نازیم  تیحیـسم و  ياههزومآ  هب  ات  ماهدیـشوک 

تـفگ و رادـم  زا  مریگب و  هرهب  یملع  شور  زا  اـهثحب  رد  هـک  ماهدرک  شـالت  نآ ، رب  نوزفا  ماهـتخادرپ . دراد ، رارق  اـهنآ  ربارب  رد  هـک 
. ددرگ انشآ  تیحیسم  هرابرد  یقیاقح  اب  دناوتب  یمارگ  هدنناوخ  ات  مدرگن  جراخ  روحم  شناد  دنمفده و  ییوگ 

لوا لصف 

تیحیسم هب  یهاگن 

سدقم باتک 

سدقم باتک 

ملاع و تقلخ  هرابرد  هک  تسادـخ  بناج  زا  هدـش  یحو  ياهباتک  یمامت  ( 9 ،) سّدقم باتک  زا  دارم  : » دندقتعم نایحیـسم  هک  هنوگنآ 
همه يارب  هدش و  لزان  هک  تسا  یبدا  ینید و  ياهدـنپ  ملاع و  ياهتنا  ات  هدـنیآ  زا  اهربخ  عومجم  اههورگ و  هب  تبـسن  ادـخ  راتفر  خـیرات 

تمکح و تایاکح ، خیرات و  رثن ، مظن و  هلمج  زا  اههتـشون ؛ ماسقا  عاونا و  ياراد  سّدقم ، باتک  تسا . مزال  دیفم و  نامز  ره  رد  اهناسنا 
همه زا  رفن و  لهچ  ناگدش ،) ماهلا   ) سّدـقم باتک  ( 11) ناگدنسیون دادعت  ( 10 .« ) دـشابیم اه  میب  اهتربع و  و  هفـسلف ، میلعت و  بادآ ،
دارفا هلیـسو  هب  جـیردت و  هب   ] سّدـقم باتک  نتـشون  دـناهدوب . ربمایپ و …  ریما ، تایلام ، رومأـم  دایـص ، نابـش ، دـننام : یعاـمتجا  تاـقبط 

. دـناهدوب يدوهی  اقول »  » زج هب  نآ  ناگدنـسیون  همه  تسا . هتفرگ  رب  رد  ار  لاس  دصـشش  رازه و  دودـح  ینامز  هدـش و ] ماجنا  نوگاـنوگ 
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، سّدـقم باـتک  یلـصا  ياههخـسن  نونکا  مه  تسا . هدوب  هیکاـطنا  لـها  وا  دوشیم و  هدـناوخ  وا  ماـن  هب  هک  تسا  یلیجنا  هدنـسیون  اـقول ،
هدولاش سّدـقم  باتک  هک  ور  نآ  زا  نایحیـسم  نینچمه  دنـشابیم . لـصا  ياههخـسن  زا  هتفرگرب  ینونک  ياههخـسن  همه  تسین و  دوجوم 
يونعم یگدنز  نامیا و  هب  طوبرم  هک  هچره  هتفاین و  هار  نآ  رد  یشزغل  اطخ و  هنوگچیه   » هک دنراد  داقتعا  دنکیم ، انب  ار  یحیـسم  نامیا 

ود ياراد  سّدقم  باتک  ( 12 .« ) تسا تیرشب  يارب  یگدنز  همانرب  نامیا و  ساسا  ادخ و  مالک  باتک ، نیا  دوشیم و  تفای  نآ  رد  تسا ،
نوچ درک و  میهاوخ  ثحب  لقتـسم  تروص  هب  دـهع  ود  نیا  زا  کـی  ره  هراـبرد  همادا ، رد  دـیدج . دـهع  . 2 میدق . دـهع  . 1 تسا : شخب 
دیدج دهع  ور ، نیا  زا  تسا ؛ میدق  دهع  لمکم  دیدج ، دهع  دیدج و  دهع  يارب  ياهمدقم  ناونع  هب  میدق ، دـهع  هک  دـندقتعم  نایحیـسم 

. درک میهاوخ  ثحب  رتشیب  دیدج  دهع  هراب  رد  نیاربانب ، تسا ، رادروخرب  يرتشیب  ّتیمها  زا  نایحیسم ] نایم  رد  ]

قیتع دهع 

یناربع هب  هیبش  زین  نآ  هک  یمارآ  نابز  هب  زین  یلصف  دنچ  دش و  هتشون  [ دراد یبرع  هب  تهابش  رایسب  هک   ] یناربع نابز  هب  میدق  دهع  رتشیب  »
يداو رد  هک   ] هیربط رد  نایدوهی  زا  یعمج  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  هیروسام  هخـسن  زا  تساـم ، تسد  رد  هک  یقیتع  دـهع  دـشابیم . تسا ،
فیلأت رفس  ای 44  ای 43  زا 39  میدق  دـهع  ( 13 .« ) دـندومن جرد  عمج و  ار  نآ  يدـالیم  مهدزاود  نرق  اـت  مشـش  نرق  زا  [ تسا عقاو  تارف 
يازجا ای  و  اهباتک )  ) اهرفـس زا  یـضعب  ندرک  هفاضا  هب  تبـسن  نوگانوگ  ياه  اسیلک  هک  تسا  نآ  رد  فـالتخا  نیا  ّتلع  تسا و  هدـش 

میدق دهع  ياهباتک  نایحیسم  ( 14 .) دنراد یفلتخم  ياههاگدید  دنیوگیم  افیرکوپا ]  ] یقاحلا ینوناق  رافسا  نآ  هب  هک  رگیدکی  هب  اهنآ 
.3 تسا ؛ باتک  ًاعومجم 5  هک  تمکح  دـنپ و  . 2 دشابیم ؛ باتک  لماش 17  هک  یخیرات ؛ ياـهباتک  . 1 دناهدرک : میـسقت  مسق  هس  هب  ار 
هک تاروت ؛ فلا ) تسا : بیترت  نیدـب  میدـق  دـهع  ياـهباتک  تسرهف  ( 15 .) تسا قیتع  دـهع  ییاهن  باـتک  لماش 17  هک  اهییوگـشیپ 

هدش و زاغآ  نآ  اب  تاروت  ( 16 : ) نیوکت رفس  . 1 زا : تسا  ترابع  اهرفس  نآ  تسا و  مالـسلا  هیلعیـسوم  هناگجنپ  ياهباتک )  ) ياهرفس
: جورخ رفس  . 2 ددرگیم . دای  تیـشنرج »  » هب نآ  زا  يربع  ناـبز  رد  دوشیم . هدـناوخ  زین  شیادـیپ »  » رفـس ( 17) هینیعبـس همجرت  ساسا  رب 

همجرت رد  ( 19 : ) نایوال رفس  . 3 دوشیم . هدـناوخ  تومـش » هلاو   » يربع نابز  رد  تسا . شیادـیپ  رفـس  زا  سپ  هینیعبـس ، همجرت  رد  ( 18)
رد هدوب و  باتک  نیمراهچ  هینیعبس  همجرت  رد  ( 20 : ) دادعا رفس  . 4 دوشیم . هدیمان  ارقیو »  » يربع نابز  رد  تسا و  باتک  نیموس  هینیعبس ،
ای هلا »  » هب نآ  زا  يربـع  ناـبز  رد  تسا و  باـتک  نـیمجنپ  هینیعبـس  هـمجرت  رد  ( 21 : ) هینثت رفـس  . 5 دوشیم . هدـناوخ  ربدـیو »  » يربع نابز 

باتک . 9 ثوعار ؛ ای  تور  باـتک  . 8 نارواد ؛ رفس  . 7 مالسلا ؛ هیلعیبن  عشوی  هفیحـص  . 6 رگید : ياهباتک  ب ) دوشیم . ریبعت  میراـبد » »
باتک . 13 ناهاشداپ ؛ مود  باتک  . 12 ناهاشداپ ؛ لّوا  باتک  . 11 مالسلا ؛ هیلعیبن  لیئومس  مود  باتک  . 10 مالسلا ؛ هیلعیبن  لیئومس  لّوا 

هیلعبویا باتک  . 18 ( 22 (؛ رتسا باتک  . 17 ایحن ؛ ای  ایمحن  باـتک  . 16 ارزع ؛ باتک  . 15 ماّیا ؛ خـیراوت  مود  باتک  . 14 ماّیا ؛ خـیراوت  لّوا 
هیلعنامیلـس هعماج  باتک  . 21 مالـسلا ؛ هیلعیبن  نامیلـس  لاثما  باـتک  . 20 روـبز ؛ ینعی  مالـسلا ، هـیلعدوواد  ریمازم  باـتک  . 19 مالسلا ؛

باتک . 25 مالسلا ؛ هیلعیبن  يایمرا  باتک  . 24 مالسلا ؛ هیلعیبن  يایعشا  باتک  . 23 (23 ؛) مالسلا هیلعنامیلس  ياهلزغ  باتک  . 22 مالسلا ؛
.29 مالـسلا ؛ هیلع  عشوه  باتک  . 28 مالـسلا ؛ هیلعلایناد  باتک  . 27 مالـسلا ؛ هیلعیبن  لایقزح  باتک  . 26 مالـسلا ؛ هیلعیبن  يایمرا  یثارم 
؛ مالـسلا هیلعسنوی  ینعی  نانوی ، باتک  . 32 مالـسلا ؛ هیلع  ایدبوع  باتک  . 31 مالـسلا ؛ هیلع  سوماع  باتک  . 30 مالـسلا ؛ هیلع  لیئوی  باتک 
.37 مالسلا ؛ هیلع  اینفص  باتک  . 36 مالسلا ؛ هیلع  قوقبح  باتک  . 35 مالسلا ؛ هیلع  موحان  باتک  . 34 مالسلا ؛ هیلع  اخیم  ای  هاکیم  باتک  . 33

باتک يربع  ياههخـسن  رد  (24 ؛) مالـسلا هیلع  یخالم  ای  یکالم  باـتک  . 39 مالـسلا ؛ هیلعایرکز  باتک  . 38 مالـسلا ؛ هیلع  یجح  باتک 
هینیعبـس هخـسن  ساسارب  هک  اه  سکدترا  اه و  کیلوتاک  میتفگ  هکنانچ  ج ) ( 25 .) تسا هدمآ  يرگید  هنوگ  هب  اهباتک  بیترت  سّدـقم ،

هب اه  کیلوتاک  دزن  اهباتک  نیا  دـنریذپیمن  ار  نآ  نایدوهی  اه و  ناتـستورپ  دـننادیم و  قیتع  دـهع  هعومجم  وزج  ار  رگید  باتک  دـنچ 
حرـش هب  اهباتک  نیا  دنیوگیم . هدش  هتـشاذگ  رانک  ياهباتک  ینعی  ( 26) افیرکوپا اهنآ ، هب  اه  ناتـستورپ  دوشیم و  هتفگ  ینان  نوناـق 
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دهع رافـسا  هک  تسا  دقتعم  اسیلک  ( 27 .) نایباکم باتک  . 4 كوراب ؛ تّوبن  باـتک  . 3 ّتیدوهی ؛ باـتک  . 2 ّتیبوط ؛ باـتک  . 1 تسا : ریز 
میدق دهع  هرابرد  دوجو ، نیا  اب  اّما  درامـشیم ؛ هسدقم  بتک  ءزج  ار  نآ  تهج ، نیدب  تسا و  هدـش  نیودـت  سدـقلا  حور  ماهلا  اب  میدـق 
دننام دوهی ، رخأتم  يایبنا  زا  سپ  یحو  نتفاین  همادا  ای  نتفای  همادا  هلئـسم  هب  فالتخا  نیا  و  دراد ؛ دوجو  فالتخا  تیحیـسم  دوهی و  ناـیم 
یحو دنیآرف  هدش ، دای  يایبنا  زا  سپ  هک  دنراد  داقتعا  يدوهی ، ناملکتم  زا  یهورگ  ددرگیم . زاب  مالسلا ، هیلع  یکالم  ایرکز و  یجح و 
يایبنا زا  سپ  یحو  نایرج  هک  دندقتعم  رگید ) ياهيدوهی  زا  یخرب  ناینسا و  دننام   ) اهنامه زا  رگید  یهورگ  اّما  تسا ؛ هدیسر  نایاپ  هب 

ار لیئارسا  ینب  زا  رگید  يایبنا  مالسلا و  هیلعیـسیع  یهاوگ  دریذپیم و  ار  هورگ  نیا  هدیقع  اسیلک  تسا . هتـشاد  همادا  لیئارـساینب  رخأتم 
رارق دانتـسا  دروم  هتفریذـپ و  ار  قیتع  دـهع  ینوناق  ياهباتک  وا  زا  سپ  نالوسر  مه  مالـسلا و  هیلعحیـسم  مه  اریز  دـنادیم ؛ نآ  رب  لیلد 

تـسا ینانوی  نابز  هب  هیردنکـسا  نایدوهی  طسوت  میدق  دهع  همجرت  هک  هینیعبـس  همجرت  هب  نتخیوآ  تسد  اب  هورگ  نیا  نینچمه  دـناهداد .
هک تسا  نآ  رطاخ  هب  دننادیم ، یهلا  یحو  ینامـسآ و  یباتک  ار  میدق  دهع  باتک  نایحیـسم ، هکنیا  و  دننکیم . تباث  ار  یحو  رارمتـسا 
هب تیانع  اب  دندروآیم . رامش  هب  يونعم  یهلا و  ینامسآ ، یباتک  ار  نآ  هک  تسا  هدوب  یهلا  نالوسر  مالـسلا و  هیلعیـسیع  یهاوگ  دروم 

تـشاد هجوت  دیاب  نینچمه  تسا . هدمآ  درگ  نرق  هدزناپ  دودح  رد  جیردت و  هب  میدق » دـهع   » باتک هک  دوشیم  نشور  دـش ، هتفگ  هچنآ 
، یعّدـم نـیا  رب  ناـنآ  هاوـگ  دـننادیم . مالـسلا  هیلعحیـسم  یــسیع  روـهظ  هدـنهد  تراـشب  زاـس و  هـنیمز  ار  میدـق  دـهع  نایحیــسم ، هـک 

دـصق لاجم  نیا  رد  هچرگ  تسا . هتفای  ققحت  مالـسلا  هیلعحیـسم  روهظ  اب  یگمه  هدمآ و  باتک  نیا  رد  هک  تسا  یناوارف  ياهییوگـشیپ 
اّما مراذگیم ، او  يرگید  تصرف  هب  ادخ  تساوخ  هب  ار  نآ  هراب  رد  ثحب  مرادن و  لصفم  روط  هب  نآ ، خیرات  و  میدق » دـهع   » هب نتخادرپ 

یلصا ياههخسن  هتفای و  فیلأت  رتشیب  ای  نرق  هدزناپ  تّدم  رد  میدق  دهع  هکنیا  هب  هجوت  اب  . 1 تسا : يرورض  رد  مهم  هتکن  دنچ  هب  هراشا 
مه اهنآ  ندـش  هتـشون  نامز  تسا و  لوهجم  شناـسیون  هخـسن  نآ و  ياـهباتک  رتشیب  ناگدنـسیون  نینچمه  دـشابیمن و  تسد  رد  نآ 

ياهباتک هک  هژیو  هب  دـناهدوب ، هابتـشا  اطخ و  زا  رود  هب  اهباتک  نیا  دـیدج  رخأتم و  ناگدنـسیون  هک  تفگ  ناوتیم  ایآ  تسین ؛ نشور 
همجرت دروم  رد  دوهی  هک  نانچمه  اههمجرت  نیا  ناگدنـسیون  ایآ  دنـشابیم و  رگید  ياهنابز  هب  يربع  نابز  زا  ياهمجرت  یگمه  دـیدج 

يرافـسا اهباتک و  نیا  هک  مدقتعم  الاب ، نایب  هب  هجوت  اب  دندرگن ؟] یـشزغل  راچد  ات   ] دناهدوب یهلا  ماهلا  دییأت  دروم  تسا  دـقتعم  هینیعبس 
تـشاد نانیمطا  ناوتیمن  نینچمه  دشاب . دامتعا  دروم  ینیقی ، یعطق و  لکـش  هب  دناوتیمن  تسام ، تسد  رد  میدـق » دـهع   » زا هزورما  هک 

هخسن زا  میراد ، تسد  رد  ًالعف  هچنآ  دوشیم … « : هتفگ  سّدقم » باتک  سوماق   » رد هک  نانچ  تسا ؛ هتفاین  هار  یشزغل  اطخ و  نآ  رد  هک 
.« دوشیم هدید  اهنآ  رد  یئزج  یتافالتخا  زاب  دناهتشاد ، ار  مامتها  تقد و  تیاهن  دوخ  راک  رد  ناشیا  هک  دنچ  ره  هدش و  خاسنتسا  یلـصا 

باتک هب  ناهاگآ  نایم  لیلد ، نیمه  هب  دراد و  دوجو  دیدرت  ریخ ، ای  دنشاب  یمیدق  ياههخـسن  نامه  اههخـسن  نیا  هکنیا  رد  لقادح  ( 28)
هک یبهذـم  نید و  ره  اب  میراد  نامیا  شیاه  هداتـسرف  ادـخ و  هب  هکنیا  رابتعا  هب  ام  . 2 دوشیم . هدید  فالتخا  رافـسا  نیا  هرابرد  سّدقم 

ناهانگ زا  لقادح  هدوب و  رادرک  تسرد  اهنآ  هک  مییوگب  میناوتیم  نیاربانب  دنتـسه و  اهناسنا  نیرترب  یهلا  ناربمایپ  هک  میدقتعم  میـشاب 
ياهاطخ ناهانگ و  هک  مینیبیم  میدـق  دـهع  ياهباتک  زا  يدایز  ياهاج  رد  فسأت ، لامک  اـب  اـّما  دـناهدوب . موصعم  یعرـش  ياـهاطخ  و 

رکف زا  یّتح  ینمؤم  ناسنا  ره  هک  یناهانگ  دوشیم ؛ هداد  تبسن  ادخ  گرزب  ناربمایپ  هب  رمخ و …  برش  مراحم ، اب  يانز  دننام : یگرزب ،
هیلعیبن طول  هک  هدـش  لقن  میدـق  دـهع  رد  ددرگیم : هراشا  تسد  نیا  زا  هنومن  دـنچ  هب  لـیذ  رد  دـنیزگیم . يرود  مه  اـهنآ  هب  ندرک 

هک هدـش  لـقن  زین  و  ( 29 .) دـندش رادراـب  وا  زا  اـهنآ  دومن و  اـنز  دوـخ  نارتـخد  اـب  دـش ، تسم  دیـشون و  بارـش  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا ،
نانز نوعرف ، رتخد  شرسمه ، رب  هوالع  ور ، نیا  زا  دوب . هدرسفا  شا  یهاشداپ  نیسپاو  ياهلاس  رد  میکح ، ربمایپ  نآ  مالسلا ، هیلعنامیلس 

دندرک رود  ادخ  زا  ار  مالسلا  هیلعنامیلـس  جیردت  هب  نانز  نیا  تشاد . زینک  دصیـس  نز و  دصتفه  وا  تسب . لد  نانآ  هب  تفرگ و  یناوارف 
رارق راـگدرورپ  مشخ  دروـم  تهج ، نیمه  هب  تخاـس و  هناـختب  دـنچ  شنارـسمه  تیاـضر  بلج  يارب  مالـسلا  هیلعنامیلـس  هک  اـجنآ  اـت 
هماج شنادنزرف  يور  شیپ  ندش ، تسم  زا  سپ  دیشون و  هتخاس و  یبارش  هک  مالسلا ، هیلعربمایپ  حون  هصق  تسا  نینچمه  و  ( 30 .) تفرگ
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ناتـساد دـننام   ) تسد نیا  زا  يرگید  ياـههنومن  اهناتـساد و  نیا  ( 31 .) دـندیناشوپ ار  وا  ناـنآ  دومن و  راکـشآ  ار  شهاگمرـش  هتفرگرب ،
تسا و هتفرگ  رارق  یتاـفیرحت  موجه  دروم  نیقی ، هب  میدـق  دـهع  هک  دزاـسیم  راکـشآ  دـنوادخ ) اـب  مالـسلا  هیلعبوـقعی  نتفرگ  یتـشُک 
هب هاـگ  اـهنیا ، رب  نوزفا  تسناد . سّدـقم  یهلا و  ار  نآ  ماـمت  مک  تسد  اـی  دروآ و  رامـش  هب  یناـیحو  یباـتک  ار  نآ  ناوتیمن  نیارباـنب ،

دوواد زا  هک  لوئاش  میناوخیم : لیئومـس  لّوا  باتک  رد  ًالثم  دیایب ؛ رانک  نآ  اب  دریذپب و  ار  نآ  دـناوتیمن  لقع  هک  میروخیم  رب  يدراوم 
هب ار  هک  ره  لوئاش  تفر ، ربمایپ  لیئومـس  دزن  هب  دوواد  هکنآ  زا  سپ  دـشن . قفوم  اّما  درک ؛ مادـقا  وا  يریگتـسد  يارب  تشاد ، لد  هب  هنیک 

اجنآ هب  لوئاش  هک  هاگنآ  اّما  درک . تکرح  دوواد  ندرک  راتفرگ  يارب  دوخ  راچان ، هب  دـندش . ربمایپ  یگمه  تشاد ، لیـسگ  اـهنآ  يوس 
يربمایپ هب  دوب ، هنهرب  هدز و  كاچ  ار  دوخ  هماج  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  لیئومس  روضح  رد  دش و  یلوتسم  زین  وا  رب  ادخ  حور  دیـسر ،

دوجو ( 33 .) دـیآیم رامـش  هب  دراوم  نیمه  زا  لاس ، هس  تّدـم  هب  مالـسلا  هیلعیبن  يایعـشا  نتفر  هار  نایرع  ناتـساد  نینچمه  ( 32 .) دیسر
هک تسا  یّمهم  دراوم  زا  باتک ، کی  ياه  هرازگ  نایم  ییاه  ضقانت  هاگ  میدـق و  دـهع  نوگانوگ  ياهباتک  نایم  رایـسب ، ياـه  ضقاـنت 

(34) نارگراک تسرپرس  میناوخیم 550  اج  کی  رد  دزاسب  ار  لکیه  تساوخیم  مالسلا  هیلع  نامیلـس  یتقو  ًالثم  دوب ؛ لفاغ  نآ  زا  دیابن 
ییاج رد  ای  دوب و  هدرامگ  لـکیه  تراـمع  يارب  ( 35) رگراک تسرپرس  میناوخیم 250  رگید  ياج  رد  درامگ و  لـکیه  تراـمع  يارب 

یهاـشداپ هـب  یگلاـس  تـشه  رد  يو  دــیوگیم  رگید  ياــج  رد  و  ( 36) دیـسر یهاـشداپ  هب  هک  دوب  هلاـس  هدـجیه  نیکاـبوهی  دـیوگیم 
دهع رد  ینینچ  نیا  ياه  ضقانت  یناوارف  دوب ]؟ لئاق  ینایحو  یهاگتـساخ  نآ  يارب  تفریذـپ و  دـیاب  ار  کیمادـک  یتسار  هب  ( ] 37 .) دیسر

نآ يارب  ناوتیمن  تسا و  ناسنا  هتـشون  تسد  رـشب و  يزادرپلایخ  هجیتن  باتک ، نیا  هک  دنکیم  نومنهر  هتکن  نیا  يوس  هب  ار  ام  میدق ،
. تفرگ رظن  رد  ینایحو  یهلا و  أشنم 

دیدج دهع 

دیدج دهع 

هدـننک قیدـصت  هدـننک و  لیمکت  تسا و  یحیـسم  دـیاقع  همه  ناینب  ساسا و  هک  دراد  نایحیـسم  دزن  ياهژیو  هاگیاج  ( 38 «،) دیدج دهع  »
دنرواب نیا  رب  سّدقم  باتک  نادنمشناد  زا  يرایسب  مزادرپیم . ثحب  هب  دیدج  دهع  هراب  رد  رتشیب  ور ، نیا  زا  دیآیم . رامش  هب  میدق  دهع 

تاحالطصا یضعب  اب  هک  تسا  هنایماع  نابز  نآ  و  تسا . هدش  هتـشون  دوشیم ، هدیمان  یناکلاب » نابز   » هک ینانوی  نابز   » هب دیدج  دهع  هک 
هدـش و هتـشون  مراهچ  نرق  رد  هک  تسا  یناکیتا  ییانیـس و  هخـسن  دـیدج ، دـهع  لـماک  ياههخـسن  نیرتمهم  دـشابیم و  هتخیمآ  یناربع 

ياه لیجنا  تسا : هتفای  لیکشت  لیذ  رارق  هب  باتک  زا 27  دیدج  دهع  ( 39 .« ) تسا دش  هتشون  مجنپ  نرق  رد  هک  هیردنکسا  هخسن  نینچمه 
کی ره  هرابرد  یهاتوک  حرش  هب  نونکا  انحوی . هفـشاکم  انحوی و  ادوهی ، بوقعی ، سرطپ ، سلوپ ، ياههلاسر  نالوسر ، لامعا  هناگراهچ ،

: تخادرپ میهاوخ  دیدج  دهع  ياهباتک  زا 

هناگراهچ ياه  لیجنا 

(40) یتم لیجنا  . 1

مور تموکح  تایلام  رومأم  وا  تشاگن . مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  يراوح  هدزاود  زا  یکی  یفلح ) نب  يوـال   ) یتم ار  لـیجنا  نیتسخن 
نآ نیطـسلف  نابز   ) یمارآ ای  يربع و  نابز  هب  ادـتبا  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب  تسا . فالتخا  یتم  لیجنا  فیلأت  نامز  نابز و  هراـبرد  دوب .

نامز هرابرد  دـنراد . دـیکأت  ینانوی  نابز  هب  ادـتبا  نامه  زا  نآ  فیلأت  رب  رگید  یهورگ  اـّما  دـش ؛ همجرت  یناـنوی  هب  سپـس  هتـشون و  زور )
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، یتم لیجنا  ( 41 .) تسا هدش  هتشاگن  يدالیم  ات 63  ياهلاس 37  نیب  ًالامتحا  هک  دوشیم  هدـید  ینوگانوگ  ياهشرازگ  مه  نآ  فیلأـت 
لقن ییاه  لَثَم  اهدادـیور و  یتم ، لیجنا  رد  دـنناوخیم . اونمه  ای  نوگمه  لیجانا  دـنراد ، مه  هب  يدایز  ياهتهابـش  هک  ار  اقول  سقرم و 
. تسا هدش  هراشا  نآ  هژاو  ندرب  راک  هب  اب  اسیلک  هب  نآ  رد  هک  تسا  یلیجنا  اهنت  نیا  نینچمه  تسا . هدماین  رگید  لیجانا  رد  هک  هدش 

(42) سقرم لیجنا  . 2

، يدالیم لّوا  نرق  رخاوا  رد  تسا . هدوبن  مالـسلا  هیلعیـسیع  دوخ  نادرگاش  زا  هدوب و  سرطپ  نادرگاـش  زا  سقرم »  » لـیجنا نیا  هدنـسیون 
، سقرم : » تسا هتـشون  هتفگ ، انحوی  هچنآ  هب  دانتـسا  اب  سویباب » . » تسا هدش  هتـشون  مور  رد  نایمور و  يارب  سقرم  لیجنا  هک  دوب  روهـشم 

مالسلا هیلعیسیع  وا  اریز  تشونیم ؛ تفگیم ، مالسلا  هیلعحیسم  راتفگ  راتفر و  هرابرد  سرطپ  هچره  دوب و  سرطپ  يارآ  رّسفم  مجرتم و 
، اسیلک ناردپ  نیتسخن  زا  یکی  سوینیریا »  » ردپ تسا . هدش  هتشون  يدالیم  ات 70  ياهلاس 64  نیب  لیجنا  نیا  ( 43 .« ) دوب هدرکن  كرد  ار 

سقرم ود ، نآ  تلحر  زا  سپ  دندومن و  توعد  نآ  هب  دندرک و  غیلبت  مور  رد  ار  لیجنا  سلوپ ، سرطپ و  : » دیوگیم سقرم  لیجنا  هرابرد 
لامتحا مینادب ] ای 68  لاس 66  ار  سرطپ  تداهش  نامز  رگا  ، ] نیاربانب داد . ام  هب  تشاد ، رب  رد  ار  سرطپ  توعد  ياوتحم  هک  ار  ياهتـشون 

تسا یناوج  نامه  سقرم ، هک  دناهدرب  نامگ  یخرب  ( 44 .« ) دشاب هتشون  يدالیم  ات 68  ياهلاس 65  نیب  ار  دوخ  لیجنا  سقرم ، هک  دراد 
نآ يارب  هک  ار  یقافتا  دـنروآیم : لیلد  نینچ  دوب و  هداـتفا  هار  اـهنآ  لاـبند  هب  نوتیز  غاـب  رد  مالـسلا  هیلعیـسیع  يریگتـسد  زا  سپ  هک 

: دـیوگیم هک  اجنآ  دراد ، هراشا  دوخ  هب  دادـیور ، نیا  رد  سقرم  هک  دـهدیم  ناشن  رما  نیمه  هدرک و  تیاور  سقرم  اـهنت  هداـتفا ، ناوج 
ار شـشوپ  دـنتفرگ ، ار  وا  نوچ  دـش . هناور  مالـسلا ) هیلعیـسیع   ) وا لابند  هب  دوب  هدـیچیپ  دوخ  هنهرب  ندـب  رب  هک  یـششوپ  اب  ناوج  کی  »
میلشروا و ياسیلک  سانشرس  ياههرهچ  زا  ابانرب  ابانرب ، نادرگاش  ناشیوخ و  زا  سقرم  ( 45 .«.) تخیرگ ناشیا  تسد  زا  هنهرب  تخادنا و 
. دندشیم عمج  میلشروا  رد  وا  هناخ  رد  نویراوح  هراومه  هک  تسا  ینز  نامه  میرم ، سقرم ، ردام  دوب . یحیـسم  نارـشبم  نیرتگرزب  زا 

نینچمه دشاب . هدیورگ  تیحیـسم  هب  درکیم ، دـمآ  تفر و  شردام  هناخ  هب  هک  سرطپ  هب  ندرک  تمدـخ  هار  زا  سقرم  هک  دراد  لامتحا 
، سقرم لیجنا  تسا . هدـش  ادـج  اهنآ  زا  یـصخشم  ان  لیلد  هب  هاگنآ  هدوب و  ابانرب  سلوپ و  هارمه  هیکاطنا  اـت  سپـس  میلـشروا و  رد  يو 

. دوریم رامش  هب  لیجنا  نیرتهاتوک 

(46) اقول لیجنا  . 3

باتک دراد  لامتحا  و  تسا . هدوب  لوسر  سلوپ  هارمه  تسود و  اـقول ، لـیجنا ، نیا  هدنـسیون  يدـالیم ، مود  هدـس  رد  جـیار  داـقتعا  رب  اـنب 
نآ رد  هک  هدـش  هتفرگ  نـالوسر » لاـمعا   » زا تسا ، فورعم  وا  هراـب  رد  هچنآ  تهج ، نیمه  هب  دـشاب . هتـشون  وا  زین  ار  نـالوسر » لاـمعا  »

ینونک هیکرت  رد  يرهـش  هیکاطنا -  رد  ینانوی  يردام  ردپ و  زا  اقول  تسا . هدرک  یهارمه  ار  سلوپ  شیاه ، رفـس  زا  یخرب  رد  يو  هدمآ ،
ات درک و  يدرگاش  ار  سلوپ  يو  تسا . هدوب  شاقن  وا  هک  دناهدرب  نامگ  یهورگ  اّما  تخادرپ ؛ بط  ندـناوخ  هب  زاغآ  رد  دـمآ . ایند  هب  - 

هراومه اسیلک  هکنیا  زج  تسین ، تسد  رد  یعالطا  چیه  شرمع  نایاپ  ات  وا  یگدـنز  شخب  نیا  زا  دوب . هارمه  وا  اب  سلوپ  تداهـش  نامز 
یهاتوک تّدم  ار  نالوسر » لامعا  ، » اقول دش . هتشاگن  ینانوی  نابز  هب  اقول  لیجنا  درادیم . شگرزب  هدرک و  دای  دیهش  کی  ناونع  هب  وا  زا 
لامتحا سّدـقم ، باتک  ياملع  نیمه  رطاـخ  هب  هدوب و  ای 63 م  لاس 62  نالوسر » لامعا   » ندـش هتـشون  نامز  تشون . لـیجنا  نیا  زا  سپ 

رد هک  هدمآ  نایم  هب  نخـس  ییاهدادیور  زا  اقول ، لیجنا  رد  هک  نانچ  تسا ؛ هدـمآرد  شراگن  هب  لاس 60 م  ًابیرقت  اقول  لیجنا  هک  دناهداد 
ياههتـشون هدوبن و  دنکیم ، لقن  هک  ییاهدادیور  اب  نامز  مه  اقول ، هک  دوشیم  نشور  لیجنا  نیا  همدـقم  زا  تسا و  هدـماین  رگید  لیجانا 
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لقن اقول ، لیجنا  ياـهیگژیو  رگید  زا  دـناهدرک . كرد  ار  مالـسلا  هیلعحیـسم  راـگزور  هک  تسا  هدوب  یناـسک  ياـههتفگ  زا  یـسابتقا  وا 
هک ياهتـشون  زا  ار  اهنآ  هک  دیآیم  تسد  هب  هدرک  رکذ  وا  هک  يدراوم  زا  تسا . مالـسلا  هیلعحیـسم  تدالو  زا  سپ  شیپ و  ياهدادیور 
. دشاب ناگمه  سرتسد  رد  هک  تسین  نانچ  هدروآ ، هک  هچنآ  زا  يرایسب  اریز  دنکیم ؛ تیاور  هدوب ، مالسلا  هیلعمیرم  ترضح  زا  لوقنم 

(47) انحوی لیجنا  . 4

دوجو رگید  لیجانا  رد  نآ  ياوتحم  دودـح 90 % تفگ  ناوتیم  هک  ياهنوگ  هب  دراد ؛ رگید  لیجنا  هس  اب  يرایـسب  ياهتوافت  لیجنا  نیا 
؛ تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دـیدرت و  لحم  سّدـقم  باتک  ياملع  نیب  رد  رگید  هناگهس  ياه  لیجنا  زا  شیب  نینچمه  اـنحوی ، لـیجنا  درادـن .

تسا مالسلا  هیلعحیسم  یسیع  کیدزن  نادرگاش  نویراوح و  زا  یکی  يدبز ، رسپ  انحوی  نآ ، هدنـسیون  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب  هک  نانچ 
دزن هب  ار  بوقعی  شردارب  وا و  یـسیع  هک  دننادیم  مالـسلا ) هیلعییحی   ) هدنهد دیمعت  يانحوی  درگاش  لوسر ، يانحوی  ار  يو  ناخّروم  و 

لیجنا نیا  هدنـسیون  ار  خیـش  يانحوی  زین ، یهورگ  دـندش . حیـسم  نادرگاش  نیرتکـیدزن  زا  سرطپ  ود و  نیا  سپ  نآ  زا  دـناوخ و  دوخ 
هدس ياسیلک  ندومن  اج  رب  اپ  انحوی ، لیجنا  نتـشون  زا  فده  تسا  دقتعم  اسیلک  تسا . يراوح  يانحوی  نامه  وا  هک  دندقتعم  دننادیم و 

اـسیلک هب  ناـمز  نآ  رد  هک  هدوب  ییاـه  یهارمگ  ندرک  رود  نینچمه  مالـسلا و  هیلعحیـسم  نتفاـی  تیمـسج  تیهوـلا و  هب  داـقتعا  رد  لّوا 
هیلعحیـسم اّما  تخیرگ ، اجنآ  زا  نادرگاش  رگید  هارمه  هب  مالـسلا ، هیلعیـسیع  يراتفرگ  زا  سپ  انحوی  هکنیا  اب  ( 48 .) دوب هدرک  تیارس 

انحوی هب  لیجنا  نیا  باستنا  رد  دـیدج » دـهع   » نادنمـشناد زا  یخرب  ( 49 .) دـناوخ دوخ  ردام  دـنزرف  داد و  رارق  تیانع  دروم  ار  وا  مالـسلا 
رد رگید  یهورگ  طسوت  تسین و  وا  ياههتـشون  زا  انحوی  ياههمان  لیجنا و  نیا  مامت  : » دیوگیم ردینـشطرب »  » هک نانچ  دـناهدرک ؛ دـیدرت 

شناد زا  یکی  رثا  ار  نآ  رگید  یهورگ  دریگ ». رارق  مدرم  داـمتعا  دروـم  اـت  هدـش  هداد  تبــسن  اـنحوی  هـب  هدـش و  هتــشون  مود  نرق  زاـغآ 
هدوب ات 100 م  ياهلاس 96  نیب  هک  دناهداد  لامتحا  دراد و ] دوجو  دیدرت  زین   ] نآ نتـشون  نامز  هرابرد  دـننادیم . هیردنکـسا  ناگتخومآ 

رد اّما  درک ؛ يرواد  وا  هب  لیجنا  نیا  تبسن  یتسردان  ای  یتسرد و  دروم  رد  هک  تشاد  ناکما  دوب ، راکشآ  انحوی  تداهش  نامز  رگا  تسا .
هراشا هکنانچ  و  دننادیم . لاس 70 م  رگید  هورگ  لاس 100 م و  ار  يو  تداهش  لاس  یخرب  هک  تسا  فالتخا  زین  وا  تداهش  نامز  دروم 

لزا زا  هک  یـسک  ناونع  هب  ادخ و  رـسپ  مالـسلا  هیلعیـسیع  لیجنا  نیا  رد  دراد . رایـسب  توافت  رگید  لیجانا  اب  انحوی  لیجنا  ياوتحم  دش ،
لیجنا نیا  رد  نینچمه  دـننکیم . هیکت  رایـسب  لـیجنا  نـیا  رب  مالـسلا ، هیلعیـسیع  تیهوـلا  تاـبثا  رد  نایحیـسم  دوـشیم و  یفرعم  هدوـب ،

. تسین رگید  لیجانا  رد  هک  هدش  هداد  تبسن  مالسلا  هیلعحیسم  هب  یتازجعم 

نالوسر لامعا  باتک 

باتک نیا  ددرگیم . زاب  يدالیم  مود  نرق  هب  نآ  يراذـگمان  نامز  تسا . دـیدج » دـهع   » هعومجم زا  مجنپ  باتک  ماـن  نـالوسر » لاـمعا  »
، دوهی نایم  رد  ار  تیحیـسم  شرتسگ  اسیلک و  سیـسأت  یگنوگچ  اهنت  هکلب  تسین ؛ نالوسر  ياهتیلاعف  یمامت  رگنایب  نآ ، ماـن  مغریلع 

اّما تسا ؛ سرطپ  هدوب ، زین  اسیلک  سیئر  هدـمآ و  نایم  هب  وا  زا  نخـس  باـتک ، لّوا  تمـسق  رد  هک  يدرف  نیرت  ناـیامن  دزاـسیم . راکـشآ 
زا يدای  نوگانوگ ، ياهتبـسانم  رد  هتبلا  دـشابیم . سلوپ  هدـش ، وگ  تفگ و  وا  هرابرد  باـتک  مود  تمـسق  رد  هک  رگید  ناـیامن  هرهچ 
وا هب  اقول  لیجنا  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  دوشیم و  زاغآ  ( 50 « ) سولیفوئت  » مان اب  باتک  تسا . هدـش  مه  نانآ  ياهراک  رگید و  نالوسر 

نابز هب  ات 70 م  ياهلاس 64  نیب  باتک ، نیا  تسا . بیبط  ياقول  زین  نالوسر » لامعا   » هدنـسیون هک  دـنا  نآ  رب  یخرب  تسا . هدـش  هیدـه 
. تسا هدش  هتشون  اقول ) لیجنا  نابز   ) ینانوی
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اههمان

اههمان

. ماع ياههمان  سلوپ و  ياههمان  دنتسه : یلصا  شخب  ود  ياراد  اههمان 

سلوپ ياههمان 

و نالوسر » لامعا   » باتک رد  مینادیم  سلوپ  زا  هچنآ  میزادرپب : وا  همانیگدـنز  زا  يرـصتخم  نایب  هب  هک  میدـید  يرورـض  زیچ  ره  زا  لـبق 
يدوهی يدرف  شردپ  دمآ . ایند  هب  يدالیم  مهد  لاس  رد  هیکرت ، بونج  رد  يرهش  سوسرط ،»  » رد سلوپ  تسا . هدنکارپ  وا  دوخ  ياههمان 

رد سوسرط  درک . زاغآ  سوسرط  رد  ار  دوخ  لیـصحت  تفرگ و  ارف  ار  يزود  همیخ  دوهی ، ياههچب  رگید  دننام  دوب . نیماینب  نامدود  زا  و 
زا وا  ياه  تفایرد  سلوپ و  نیسپ  نانخس  رد  راکشآ  ياهنوگ  هب  یقاور  هفـسلف  تاریثأت  دوب . یقاور  هفـسلف  يارب  یملع  يزکرم  نامز  نآ 
هب درک ، زاغآ  ار  دوخ  تلاـسر  مالـسلا ، هیلعحیـسم  هک  یناـمز  رد  تسرد  یگلاـس و  ای 22  نس 20  رد  سلوپ  دوشیم . هدـید  تیحیـسم 

مهدزیـس لصف  ات  مان  نیمه  اب  تسا و  يربع  ياهژاو  هک  هدوب  بولطم »  » يانعم هب  لوواـش »  » وا یلـصا  ماـن  ( 51 .) دومن ترفاسم  میلشروا » »
هیقب رد  هداد و  مان  رییغت  تسا ، کچوک »  » يانعم هب  ینانوی  ياهژاو  هک  سلوپ »  » ماـن هب  دـعب  اـّما  هدـش ؛ هدـناوخ  نـالوسر » لاـمعا   » باـتک

، دوهی نادنمـشناد  نیرتگرزب  زا  یکی  دزن  ار  ینید  فراعم  میلـشروا ، رد  تسا . هدـش  هدـناوخ  مان  اـب  اـههمان »  » همه و  نـالوسر » لاـمعا  »
يدرف تسنادیم . ینانوی  يربع و  یمارآ ، ياهنابز  تشاد . یمور  ینانوی  یگنهرف  يدوهی ، گـنهرف  رب  هوـالع  وا  تخومآ . لـیئالامع ،» »
دنوادخ هکنآ  ات  دوب  ناجیه  لابند  هب  رتشیب  دمآیمن و  رانک  دوخ  نافلاخم  اب  دوب . ریذـپ  رثا  تّدـش  هب  رهام و  ترارحرپ ، شوک و  تخس 

ناـیم رد  هژیو  یهاـگیاج  يو  هک  تـسا  نآ  سلوـپ  یگدـنز  رد  مـهم  هـتکن  درک . لیدـبت  ارادـم  قـفو و  هـب  ار  وا  قـلخ  يدـنت  یتـشرد و 
اور متس  نانآ  هب  رایـسب  تخادنا و  هار  هب  نایحیـسم  دض  رب  هدنکارپ  مظنمان و  یگنج  یحیـسم ، توعد  روهظ  اب  تشاد . دوهی  نادنمـشناد 

يرایـسب بصعت  ّتیدوـهی ، رد  دوـب . وا  هجنکـش  ناراکردـناتسد  زا  و  تیحیـسم ) دیهـش  نیلّوا   ) ناـفیتسا ناـفلاخم  هرمز  رد  يو  تشاد .
، میلـشروا مظعا  نهاـک  زا  سلوـپ  دربیم . نیب  زا  دوـمنیم و  بیقعت  ار  نایحیـسم  هراوـمه  نآ ، زا  نوریب  هچ  میلـشروا و  رد  هـچ  تـشاد ؛

باـتک رد  هچنآ  رباـنب  قـشمد ، هار  رد  دـنکیم . تکرح  رهـش  نآ  يوـس  هب  دریگیم و  قـشمد  نایحیـسم  يریگتـسد  رازآ و  يارب  یناـمرف 
یتلاح اب  سلوپ  یهدیم »؟ جنر  ارم  ردق  نیا  ارچ  لوؤاش ! لوؤاش ! : » دومرف دش و  راکشآ  وا  رب  مالسلا  هیلعحیـسم  هدمآ ، نالوسر » لامعا  »

زا سلوپ  هک  دوب  نینچ  نیا  داد . شدـیمعت  لسغ  دـمآ و  وا  دزن  هب  اینانح  ماـن  هب  یحیـسم  يدرف  زور ، هس  زا  سپ  دـش . قشمد  دراو  بلقنم 
دزن تیحیـسم  غیلبت  يارب  ار  وا  مالـسلا  هیلعحیـسم  نآ ، زا  سپ  تفاـی . لوحت  تیحیـسم  يارب  شوک  تخـس  يراـی  هب  تخـسرس  ینمـشد 

: دـننام ینوگاـنوگ ، ياـهروشک  هب  داد و  شرتـسگ  اـپورا  ایـسآ و  همه  هـب  ار  دوـخ  يریـشبت  توـعد  وا  ( 52 .) داتسرفیم ناتـسرپ  هناگود 
ناوتیم و  دیـسر . تداهـش  هب  مور  رد  لاس 67 م  رد  ماجنارـس  درک و  رفـس  ایناپـسا  مور و  سربق ، نانوی ، هیکرت ، نانبل ، هیروس ، نیطـسلف ،
نـالوسر زا  یّتـح  وا  هزاوآ  ترهـش و  اریز  دـیآیم ؛ رامـش  هـب  تیحیـسم  لّوا  تیـصخش  مالـسلا  هیلعیــسیع  زا  سپ  سلوـپ ، هـک  تـفگ 

نارگید شراگن  وا و  يالما  لصاح  سلوپ ، ياههمان  رتشیب  ددرگیم . زاـب  وا  هب  تیحیـسم  ياـههزومآ  رتشیب  هتفر و  رتارف  زین  هناـگهدزاود 
اّما و  دزادرپب . يرگید  مالک  هب  هدـش و  جراخ  یلـصا  نخـس  زا  یعوضوم  ای  هملک و  يروآداـی  ببـس  هب  هک  دـیآیم  شیپ  ناوارف  تسا و 

لاس 58 ناتسمز  نآ  نتشون  نامز  تسا  نکمم  هتشون و  مور  نکاس  نایحیـسم  هب  ار  نآ  نایمور : هب  سلوپ  همان  . 1 زا : دنترابع  وا  ياههمان 
: نایتنرق هب  مود  همان  . 3 تسا . هدش  هتشون  هینودقم  سسفا و  رد  ات 58 م  ياهلاس 57  نیب  دایز  لامتحا  هب  نایتنرق : هب  لّوا  همان  . 2 دشاب . م 

ون www.Ghaemiyeh.comيدلوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 79زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


.5 تسا . هدش  هتشون  سسفا  رد  ات 57 م  ياهلاس 54  نیب  نایطالغ : هب  همان  . 4 تسا . هدمآرد  شراگن  هب  لّوا  همان  زا  سپ  یهاتوک ، نامز 
: نایپلیف هب  همان  . 6 تسا . هتفای  شراـگن  مور  رد  ات 63 م  ياهلاس 61  نیب  دشابیم و  سـسفارش  ياسیلک  هب  سلوپ  همان  نایـسسفا : هب  همان 

هتشون لاس 63 م  رد  هک  دوریم  لامتحا  نایـسلوک : هب  هماـن  . 7 تسا . هدـمآرد  شراگن  هب  لبق  همان  زا  سپ  یهاتوک  ناـمز  اـی  لاس 63 م 
هب مود  هماـن  . 9 دـشاب . هدـش  هتــشون  ستنرق  رد  اـت 53 م  ياـهلاس 52  نیب  هـک  دراد  لاـمتحا  ناـیکینولاست : هـب  لّوا  هماـن  . 8 دشاب . هدـش 
رد م  ات 66  ياـهلاس 64  نیب  سوئاـتومیت : هب  لّوا  هماـن  . 10 تسا . هدـمآرد  شراگن  هب  لّوا  همان  زا  سپ  یهاـتوک ، ناـمز  ناـیکینولاست :

تسود سوطیت  (: 53) سوطیت هب  همان  . 12 تسا . هدش  هتشون  مور  رد  لاس 67 م  سوئاتومیت : هب  مود  همان  . 11 تسا . هدش  هتشون  هینودقم 
هتفای شراگن  ات 64 م  ياهلاس 63  نیب  نومیلف : هب  هماـن  . 13 تسا . هدش  هتـشون  ات 67 م  ياـهلاس 64  نیب  وا  هب  هماـن  نیا  هدوب و  سلوپ 

هب هناگراهچ و  لیجانا  زا  شیپ  اهنآ  همه  ًابیرقت  هک  دوشیم  مولعم  سلوپ  ياههمان  شراگن  نامز  هاتوک و  شرازگ  نیا  هب  هجوت  اب  تسا .
ناردـپ هراومه  دـیآیم و  رامـش  هب  تیحیـسم  عبانم  نیرتمهم  زا  سلوپ  ياههمان  دـناهدش . هتـشون  راگزور ، نآ  جـیار  نابز  ینانوی ، ناـبز 
يرگید ياههمان  ياراد  سلوپ  اههمان ، نیا  رب  نوزفا  دناهتشاگن . هقیلعت  نآ  رب  ای  هدرک و  لقن  نآ  زا  زورما  هتـشذگ و  نادنمـشناد  اسیلک و 

. تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  هک  هدوب  مه 

ماع ياههمان 

ماع ياههمان 

لیذ ياههمان  رتشیب  باطخ  اّما  دنشابیم  سسفا  رهش  لثم  یـصاخ  رهـش  نایحیـسم  هب  صخـش  کی  همان  باطخ  تشذگ  هک  ییاههمان  رد 
. تسا نایحیسم  مومع 

نایناربع همان  . 1

عازن دـنرادن . رظن  قافتا  نآ  هدنـسیون  هرابرد  سّدـقم  باتک  نادنمـشناد  اریز  تسا ؛ ورهبور  يراوشد  اـب  هماـن  نیا  فیلأـت  هراـبرد  يرواد 
سلوپ هتـشون  ار  نآ  قرـش  ياسیلک  هک  ناـنچ  دراد ؛ همادا  زورما  اـت  نیتسخن  ياـسیلک  ناردـپ  ناـمز  زا  باـتک  نیا  هدنـسیون  ماـن  هراـبرد 
تـسا نآ  رب  عامجا  ام  نامز  رد  و  دراد . توافت  سلوپ  ياهباتک  رگید  اب  شور  اوتحم و  تهج  زا  نایناربع  هماـن  هک  یلاـح  رد  دـنادیم ،
طـسوت هک  نآ  یلـصا  هخـسن  زا  ار  باتک  نیا  اقول  هک  دراد  داقتعا  ( 54 « ) یناردنکـسا سنملک  . » تسین سلوپ  ياههتـشون  زا  همان  نیا  هک 

« نایلوترت . » دشاب سلوپ  هتـشون  باتک  نیا  هک  دراد  کش  برغ  ياسیلک  اّما  تسا ؛ هدرک  همجرت  دوب ، هدش  هتـشون  يربع  نابز  هب  سلوپ و 
همان هدنـسیون  هدـمآ ، نالوسر » لامعا   » رد وا  مان  هک  ار  ( 56 « ) سلپا ، » يرـصم سونیجیروا » . » دنادیم ابانرب »  » سیدق هتـشون  ار  نآ  ( 55)

هتفریذپ و یماهلا  یباتک  ناونع  هب  ار  نآ  اسیلک  اّما  هتشاگن ، ار  نایناربع  همان  یسک  هچ  هک  مینادیمن  مه  زونه  هچرگ  دسانـشیم . نایناربع 
هدـش هتـشون  ایلاتیا  رد  تسا  نکمم  تسا و  لوهجم  زین  همان  فیلأت  نامز  تسا . هداد  رارق  سّدـقم  ینتم  ناونع  هب  اهباتک  رگید  راـنک  رد 

(57 .« ) دنناسریم مالس  امش  هب  دنشابیم ، نم  دزن  اجنیا  رد  هک  ایلاتیا  نایحیسم  میناوخیم … « : باتک  نیمه  رد  اریز  دشاب ؛

بوقعی همان  . 2

فقسا هیکاطنا ، هب  سرطپ  نتفر  زا  سپ  وا  تشاد . میلـشروا  ياسیلک  رد  یگرزب  شقن  يو  تسا . سیدق  بوقعی »  » هب بوسنم  باتک ، نیا 
اهدنپ و اهتمکح و  هدنرادرب  رد  باتک  نیا  دـشاب . هدـش  هتـشون  ات 60 م  ياهلاس 50  نیب  بوقعی  همان  تسا  نکمم  دـش . میلـشروا  لّوا 

دهع رگید  ياههمان  اب  ینادـنچ  تهابـش  هدوب ، میدـق  دـهع  رد  ناربمایپ  شور  هیبش  تهج ، نیا  زا  تسا و  تیحیـسم  يراتفر  ياهشزومآ 
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رگید دننام  زین  همان  ماجنا  زاغآ و  تسا . هدشن  ياهراشا  وا  هرابود  ندش  هدنز  مالـسلا و  هیلعحیـسم  ياهدرد  هب  همان  نیا  رد  درادن . دـیدج 
هیلعحیـسم یتسود  نامیا و  باب  رد  سلوپ  ياههزومآ  اب  هدـمآ  همان  نیا  رد  هچنآ  هک  تسا  رواب  نآ  رب  رتول » نیتراـم  . » دـشابیمن اـههمان 

دراد ياهدـیاف  هچ  زیزع ! ناردارب  : » دزرویم دـیکأت  ود  ره  کین  لـمع  ناـمیا و  رب  بوقعی  هک  تهج  نآ  زا  ( 58 (؛ دراد یگناگود  مالسلا 
نامیا عون  نیا  ایآ  دیهدن . ناشن  نارگید  هب  تمدـخ  کمک و  قیرط  زا  ار  نامیا  نیا  اّما  متـسه ،» یحیـسم  مراد و  نامیا  نم  : » دـییوگب هک 

(59 ( »؟ دوش يراگتسر  ثعاب  دناوتیم 

سرطپ ياههمان  . 3

وا مان  تسا . رما  نیا  يایوگ  هماـن  ود  ره  همدـقم  دـشابیم . لوسر  سرطپ  ود ، ره  هدنـسیون  هک  میروخیم  رب  هماـن  ود  هب  دـیدج  دـهع  رد 
وا رب  ار  گنـس »  » يانعم هب  سرطپ »  » مان مالـسلا  هیلعحیـسم  دوخ  مالـسلا ، هیلعیـسیع  زا  يوریپ  زا  سپ  دوب . انوی »  » شردپ مان  و  ناعمـس » »
زا یکی  داـیز  لاـمتحا  هب  تشاد . تنوکـس  موحاـنرفک »  » رد دوب و  يریگیهاـم  وا  لغـش  دـیزگرب . اـسیلک  سیئر  ناونع  هب  ار  يو  داـهن و 

ردتقم و رویغ ، تیصخش  دروآ . مالسلا  هیلعحیسم  دزن  ار  وا  ( 60 « ) سایردنا  » شردارب هک  دوب  مالسلا  هیلع  هدنهد  دیمعت  ییحی  نادرگاش 
يو مان  دـیآ ، نایم  هب  نالوسر  زا  یمان  هاگ  ره  هک  ییاج  ات  دومن  زاتمم  رگید  درگاش  هدزاود  نایم  رد  ار  يو  زاـغآ ، ناـمه  زا  وا  راودـیما 

هب يدرف  باختنا  راک  ردنا  تسد  نامـسآ ، هب  شجورع  زا  سپ  مالـسلا  هیلعحیـسم  شرافـس  هب  سرطپ ، دوب . دـهاوخ  هلـسلس  نآ  رگزاغآ 
عضاوت يور  زا  نکیلو  ( 61 .) دنشاب مالسلا  هیلعیسیع  هرابود  ندش  هدنز  دهاش  یگمه  دریگب و  ار  وا  ياج  ات  دش  راکتنایخ  يادوهی  ياج 

. تخادرپ ترفاسم  هب  یپ  رد  یپ  غیلبت ، هزیگنا  هب  هدرک ، كرت  ار  میلشروا  دوخ  رـسمه  هارمه  هب  سرطپ  هعقاو ، نیا  زا  سپ  یهاتوک  تّدم 
تـسد هب  وا  ياـههتفگ  اـهدرد و  زا  یحرـش  سّدـقم  باـتک  رد  هنافـسأتم  تسین و] تسد  رد  يدنتـسم  شرازگ  وا  ياهرفـس  تاـیئزج  زا  ]

رد ار  زیچ  همه  ریدـقت  ییوگ  . ] میوشیم انـشآ  لوسر  سرطپ  اب  یکدـنا  وا  هب  بوسنم  همان  ود  نالوسر و  لامعا  باتک  رد  اهنت  دـیآیمن ؛
هدش هدیشک  بیلص  هب  هتشگ و  ینادنز  وا  هک  هدش  هتفگ  تسین و  نشور  یتسرد  هب  زین  يو  ِماجنارس  تسا ]. دیبلطیم ه  هتخانشان  وا  دروم 

تبرش ات 67 م  ياهلاس 64  نیب  اجنآ  رد  هتفر و  مور  هب  يو  دایز ، لامتحا  هب  تسا . خـساپیب  یـشسرپ  اجک ، رد  نامز و  هچ  رد  اّما  تسا ؛
رد هدش و  هتشاگن  ات 67 م  ياهلاس 63  نیب  مور و  رد  ناوارف  لامتحا  هب  لّوا : همان  زا : دـناترابع  وا  همان  ود  اّما  و  تسا . هدیـشون  تداهش 

همان نیا  زاغآ  رد  مود : همان  دشابیم . یحیسم  نامیا  رتشیب  هچره  تیبثت  ياتـسار  رد  يراتفر  نیمارف  یقالخا و  ياههزومآ  یخرب  هدنرادرب 
اّما ( 62 «.) مالـسلا هیلعحیـسم  یـسیع  لوـسر  رازگتمدـخ و  سرطپ ، نوعمـش  نـم ، فرط  زا  : » دناسانــشیم زاـب  ار  دوـخ  نـینچ  هدنــسیون 
نیا نتـشون  شور  رد  فالتخا  نانآ  دـنرادن . رظن  قافتا  نآ  نتـشاگن  نامز  روط  نیمه  سرطپ و  هب  همان  نیا  باستنا  دروم  رد  نادنمـشناد 

هب ار  سرطپ  مه ، لّوا  ياسیلک  تسا . هتـشگ  زاـغآ  ( 63 « ) مریج  » نامز زا  داقتنا  نیا  دـننادیم . نآ  ناگدنـسیون  ددـعت  رب  یلیلد  ار  همان  ود 
همان تسا . هدوبن  يدالیم  مشش  نرق  ات  ینایرس  ياسیلک  رد  دیدج  دهع  ياهباتک  ءزج  ور ، نیمه  زا  هتفریذپن و  مود  همان  هدنـسیون  ناونع 

. تسا حیاصن  اهدنپ و  یخرب  لماش  يداشرا و  ياوتحم  ياراد  سرطپ ، مود 

انحوی ياههمان 

ای ماع » ياههمان   » ار ادوهی  بوقعی و  ياههمان  سرطپ و  همان  ود  همان و  هس  نیا  تسا . بوسنم  لوسر  يانحوی  هب  دـیدج ، دـهع  رد  همان  هس 
هچرگ دشابیم . تیحیسم  ياسیلک  یحیسم و  دارفا  یمامت  اهنآ  بطاخم  دناهدشن و  هتشون  یـصاخ  درف  هب  باطخ  اریز  دنمانیم ؛ عماج » »
هتسیاش دناهدش . هدرمشرب  ماع  ياههمان  ءزج  دنتسه ، لّوا  همان  اب  طبترم  هک  ور  نآ  زا  اّما  تسا ، یصاخ  درف  هجوتم  انحوی  موس  مود و  همان 

. تسا هدـناوخ  ریپ ) « ) خیـش  » ناونع هب  ار  دوخ  رتشیب  هدروآ و  نایم  هب  ار  دوخ  مان  موس ، مود و  همان  رد  اـهنت  هدنـسیون  هک  تسا  يروآداـی 
یگدـنز سـسفا »  » رهـش رد  لّوا  نرق  رخاوا  رد  هک  تسا  خیـش  ياـنحوی  اـههمان ، نیا  هدنـسیون  دـنیوگب  یخرب  اـت  هتـشگ  ببـس  رما  نیمه 
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دنرواب نیا  رب  یخرب  هک  نانچمه  تسا ؛ لوسر  يانحوی  نامه  خیـش  يانحوی  هک  دـندقتعم -  یخرب  میتفگ -  نیا  زا  شیپ  تسا . هدرکیم 
دشابیم و انحوی  همان  نیرتدنلب  همان  نیا  لّوا : همان  زا : تسا  ترابع  انحوی  ياههمان  تسا . بوسنم  وا  هب  هناگهس  ياههمان  لیلد  نیمه  هب  و 

لیجنا هب  تهابـش  ور ، نیا  زا  تسین . يربخ  دـسریم ، ماـجنا  هب  دوشیم و  زاـغآ  اـهنآ  اـب  رگید  ياـههمان  هک  ییاـعد  دورد و  زا  نآ ، رد 
دیدرت اب  لوسر  يانحوی  هب  همان  نداد  تبسن  تهج ، نیمه  هب  دراد . دوجو  مه  یساسا  ياهتوافت  ود  نیا  نایم  هچرگ  دنکیم ؛ ادیپ  انحوی 

همان اب  یتهابش  هکنآ  زا  شیب  انحوی ، لّوا  همان  تسا . هدش  هتشون  ات 100 م  ياهلاس 90  نیب  هک  تسا  نآ  رب  داقتعا  و  تسا . هتشگ  هارمه 
لطاب نآ  شراگن  زا  ضرغ  هک  دـنکیم  نشور  همان  ياوتحم  دزاـسیم . راکـشآ  هظعوم  اـی  هلاـقم  کـی  تروص  هب  ار  دوخ  دـشاب ، هتـشاد 

يوس زا  هک  تسا  ياهمان  مود : همان  تسا . هتفاـی  جاور  جـیردت  هب  هتـشگ و  زاـغآ  اـسیلک  نورد  زا  هک  هدوب  یتسرداـن  يارآ  یخرب  ندومن 
یهورگ درادن ؛ دوجو  یقفاوت  تسیک ، یمارگ » يوناب   » زا دارم  هکنیا  رد  تسا . هدـش  هداتـسرف  شنادـنزرف  و  یمارگ » يوناب   » يارب انحوی 
يوناـب  » هک دـندقتعم  رگید  یخرب  تسا و  هدوـب  نآ  ناوریپ  تیحیـسم و  ياـه  اـسیلک  زا  یکی  اـجنیا  رد  اـنحوی  روـظنم  هک  دـنرواب  نیا  رب 

هملک دصیس  زا  رتمک  ياراد  هاتوک و  رایـسب  انحوی  مود  همان  ( 64 .) تسا هدوب  یحیـسم ، راگزیهرپ  نانز  زا  و  هیروک ،»  » مان هب  ینز  یمارگ »
هب ار  همان  نیا  انحوی ، موس : همان  دناهدش . هتشاگن  ات 110 م  ياهلاس 96  نیب  موس  همان  همان و  نیا  دشابیم . ینانوی )  ) دوخ یلـصا  نابز  رد 
رد ياهتـسجرب  درف  وا  ًارهاظ  تسا . هدـش  دای  وا  زا  نایمور ) هب  باطخ   ) سلوپ لّوا  همان  رد  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا  هتـشون ، ( 65) سُیاغ

يزاون بیرغ  اوقت و  موس ، همان  رد  انحوی  دـشاب . وا  زا  ریغ  يدرف  همان  نیا  بطاخم  هک  دراد  لامتحا  هچرگ  تسا ؛ هدوب  ستنرق »  » ياـسیلک
. تسا هتفگ  نخس  يو  اب  دوخ  یتسود  تیاغ  زا  هدوتس و  ار  وا 

ادوهی همان 

يدنلب ماقم  ياراد  بوقعی  دشابیم . نئاخ  یطویرخـسا  يادوهی  زا  ریغ  هک  هدناوخ  بوقعی  ردارب  ادوهی »  » ار دوخ  همان ، زاغآ  رد  هدنـسیون 
زا سپ  ار  هماـن  هک  دـیوگیم  دـناوخیمن و  لوسر  ار  دوخ  هدـنراگن ، میرادـن . يداـیز  تاـعالطا  وا  زا  تسا . هدوب  میلـشروا  ياـسیلک  رد 

رذـح رب  بذاک  نایناحور  زا  ار  نایحیـسم  هماـن ، نیا  رد  ادوهی  تسا . هتـشون  يدـالیم  لّوا  هدـس  متفه  ههد  رد  بوقعی ، شردارب  تداـهش 
. دنکیم تقیقح  قح و  زا  يوریپ  هب  قیوشت  ار  نانآ  درادیم و 

انحوی هفشاکم 

برغ قرـش و  ياسیلک  رد  رایـسب  ياهثحب  اه و  عازن  زا  سپ  ماجنارـس  باتک  نیا  تسا . انحوی » هفـشاکم  ، » دـیدج دـهع  باـتک  نیرخآ 
رد انحوی  هک  تسا  ياهفـشاکم  ریرقت  عقاو  رد  رثا  نیا  دشابیم . دیدج  دهع  زا  یئزج  هدش و  هتـشون  سدقلاحور  ماهلا  هب  هک  دش  هتفریذـپ 

شخب تفه  نیزاغآ ، دورد  همدقم و  زا  سپ  انحوی ، هفشاکم  دومن . تیور  لاس 95 م  یلاوح  نانوی  يایرد  ریازج  زا  یکی  سمطپ  هریزج 
هک ار  تافـشاکم  زا  ياهلـسلس  ای  لقتـسم  ياهفـشاکم  هناگتفه ، ياهشخب  زا  کی  ره  دسریم . ماجنا  هب  يا  همتاخ  اب  هتفرگ و  رب  رد  ار 

نایب هچنآ  ( 66 .) تسا هدـش  هتـشون  ییایـسآ  هناگتفه  ياه  اسیلک  هب  اـه  هفـشاکم  نیا  هعومجم  دراد . رب  رد  تسا ، زمر  زار و  زا  راـشرس 
هب هکلب  هرابکی ، هب  هن  دـیدج  دـهع  هک  تفایرد  ناوتیم  شرازگ  لالخ  زا  دوب و  دـیدج » دـهع   » ياهباتک هرابرد  هاتوک  یـشرازگ  دـش ،
هک دـنرواب  نیا  رب  نایحیـسم  هک  تـسا  ینتفگ  تـسا . هتفاـی  نیودـت  110 م ) ياـهلاس 55 -  نیب   ) نرق مـین  دودـح  یناـمز  رد  جـیردت و 

تساوخ نانآ  زا  اّما  درکن ؛ رما  دوخ  راتفر  راتفگ و  نیودت  هب  زین  ار  دوخ  نادرگاش  زا  کی  چیه  تشونن و  يزیچ  دوخ  مالسلا  هیلعیـسیع 
هب نداد  تراشب  ندوب و  هاوگ  نامه  نالوسر ، تکرح  زاغآ  هطقن  نیاربانب ، دنهد . تراشب  دناهدینش ، دناهدید و  هچنآ  هب  دنـشاب و  هاوگ  ات 

اهدرد حرش  راتفر و  راتفگ و  و   ] مالسلا هیلعحیسم  نامز  ياهدادیور  زا  كرتشم  يروآدای  اج  نیمه  زا  دشابیم . مالسلا  هیلعحیسم  یسیع 
نالوسر و هک  تسا  ياهمـشچ  ناونع  هب  یهافـش  دیلقت  تسا . هدـش  يزیرهیاپ  یهافـش  دـیلقت  ّتنـس  يانب  هتفرگ و  لکـش  وا ] ياهجـنر  و 
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تساوخ و هب  زین  نالوسر  ياههتفگ  نیا ، رب  نوزفا  دـناهدرک ، نیودـت  ار  دـیدج  دـهع  ياهباتک  هتـشگ و  باریـس  نآ  زا  اهنآ  نادرگاش 
هک دیوگیم  ( 67 « ) سویبازوا  » هک نانچ  دـناهتفرگ ؛ رارق  هدـش  ماجنا  لمع  کی  ربارب  رد  رتشیب  ناگدنـسیون  و  هدـشن ، هتـشون  اهنآ  هدارا 

یتـبغر رما  نیا  هب  هن  دوخ  سرطپ ، هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دنتـشاد . او  لوسر  ياـههتفگ  نیودـت  هب  ار  سقرم  ِسرطپ ، نانخـس  ناگدـنونش 
هکنآ دوجو  اب  دـندرک ، لـیجانا  نتـشون  هب  عورـش  مالـسلا  هیلعحیـسم  نادرگاـش  ارچ  هکنیا  اـّما  ( 68 .) درک یهن  نآ  زا  هــن  داد و  ناــشن 

قوش تبغر و  دومن : هراشا  هلمج  نیا  زا  یلیالد  هب  ناوتیم  خساپ  رد  دوب ؟ هدرکن  تساوخرد  ار  يزیچ  نینچ  نانآ  زا  مالـسلا  هیلعیـسیع 
توترف ریپ و  نینچمه  دوخ و  یگدنز  رد  اهنآ  يریگراک  هب  مالـسلا و  هیلعحیـسم  میلاعت  یگدنز و  زا  رتشیب  هچره  یهاگآ  هب  نایحیـسم 

نایم رد  تسردان  يارآ  شیادـیپ  نیا ، رب  نوزفا  یبهذـم . یعامتجا و  ناوارف  ياهجـنر  اهراشف و  ندومن  سمل  نیتسخن و  نـالوسر  ندـش 
ناغمرا هب  نانمؤم  يارب  ار  ینارگن  کش و  تفاییم و  راشتنا  تعرـس  هب  دوب و  ناتـسرپ  هناگود  دوهی و  ياههزومآ  زا  رثأـتم  هک  تیحیـسم 

هدرپـس یـشومارف  هب  اـت  دوـمنیم  راداو  مالـسلا  هیلعحیـسم  ياـههزومآ  نیودـت  هب  ار  تیحیـسم  هعماـج  هک  دوـب  یلماوـع  زا  زین  دروآیم ،
هدـمآ دـیدج  دـهع  ياههخـسن  زا  یخرب  همّدـقم  رد  تسا . لیجانا  ندوب  یماهلا  ینایحو و  رب  اـسیلک  داـقتعا  رگید ، مهم  هتکن  ( 69 .) دوشن

لوط رد  اههتـشون  نیا  رد  دنوادخ  تسا . هدش  هتـشون  لاس  دص  زا  رتمک  ینامز  رد  سدقلا و  حور  ماهلا  هب  دیدج  دهع  ياهباتک  : » تسا
یباتک ار  دیدج  دهع  نیتسخن ، ياسیلک  هک  دوش  هتسناد  تسا  راوازس  تسا ». هدرک  ظفح  ار  لیجنا  اهرطخ ، اهراشف و  همه  دوجو  اب  نامز ،

چیه يدالیم ، مراهچ  ات  لّوا  نرق  زا  دـش . جـیار  اـهنآ ، يروآعمج  زا  سپ  نرق  دـنچ  نآ ، ندوب  یماـهلا  هب  داـقتعا  تسنادیمن و  یماـهلا 
شیادـیپ اّما  دروآیم . رامـش  هب  سّدـقم  یباتک  ار  میدـق » دـهع   » اهنت مه  اسیلک  یّتح  تفگن ؛ نخـس  اـهباتک  نیا  ندوب  یماـهلا  زا  سک 

ات دـش  ببـس  اـسیلک  رد  فـلتخم  تاداـقتعا  زورب  نینچمه  تشذـگیم و  باـتک  دـص  زرم  زا  هـک  مود  لّوا و  نرق  رد  ناوارف  ياـهباتک 
ار باتک  اهنت 27  یمسر ، یحیاول  رودص  زا  سپ  دنوش و  لیکشت  ( 71) هنجطرق نوبیه و  (، 70) هیقین ياروش  دننام : ینوگانوگ ، ياهاروش 
هب مادقا  راب  نیلّوا  يارب  دش ، لیکشت  لاس 325 م  رد  هک  هیقین  ياروش  دنیامن . یفرعم  یماهلا  سّدقم و  ییاههتشون  دیدج و  دهع  ناونع  هب 

نیا 27 ًامسر  لاس 495 م  رد  یمکح  رودص  اب  لّوا  ( 72 « ) سویسالیج  » پاپ سپس  دومن . دیدج  دهع  ناونع  هب  باتک  ندناسانش 27  زاب 
دیدـج دـهع  ياهباتک  رگناشن  زین  زورما  دـش ، رداص  وا  يوس  زا  هک  يا  هحیال  دومن . یفرعم  دـیدج  دـهع  ياهباتک  ناونع  هب  ار  باتک 

هک میداد  تسد  زا  ار  یگرزب  ثاریم  یمسر ) باتک  زا 27  ریغ   ) دیدج دهع  ياهباتک  رگید  نتشاذگ  رانک  اب  هک  مدقتعم  نم  هتبلا  تسا .
تیمسر باتک  هک 27  دـنرواب  نیا  رب  نایحیـسم  اّما  دـنک . ناـم  نومنهر  تیحیـسم  زا  يرت  قیقد  رتحیحـص و  كرد  مهف و  هب  تسناوتیم 

، باتک دـص  دودـح  نایم  زا  رطاخ ، نیمه  هب  دـنک . لـصتم  نیتسخن  ياـسیلک  ياـههزومآ  هب  ار  اـهنآ  دـناوتیم  رتهب  دـیدج ، دـهع  هتفاـی 
نیا ندوب  یماـهلا  هب  ار  اـم  نیتـسخن  ياـسیلک  هک  تسین  نآ  نخـس  نیا  ياـنعم  نکیل  دـناهداد ؛ لیکـشت  ار  دـیدج  دـهع  ینونک  هعومجم 

هتــشاد او  رگید  ناوارف  ياـهباتک  ناـیم  زا  باـتک  شنیزگ 27  هب  ار  اـسیلک  اـهباتک  نـیا  ياوـتحم  دوـخ  هـکلب  هدـناوخ ؛ ارف  هعوـمجم 
هلیـسو هب   ] دـنوادخ هک  تسانعم  نیا  هب  یباتک  ماهلا  دـنیوگیم : دـنراذگیم و  قرف  يوبن  ماهلا  یباتک و  ماهلا  نایم  نایحیـسم  ( 73 .) تسا

ات هدومن ، يرای  ار  اهنآ  هراومه  هتشاداو و  رشب  يارب  ینایحو  قیاقح  نتشون  يروآ و  عمج  هب  ار  اهباتک  نیا  ناگدنسیون  سدقلا ،] حور 
؛ دندرگ هاگآ  نآ  هب  زین  مدرم  ات  دناهدوب  دنوادخ  هدارا  ناگدننک  نایب  سّدقم ، باتک  ناگدنـسیون  نیاربانب ، دـننامب . رود  شزغل  اطخ و  زا 

موهفم دنکن . يراک  چیه  رگید  دهد و  لاقتنا  ار  بآ  اهنت  هک  هدوبن  بآ  هب  جنفـسا  تبـسن  دـننام  یماهلا  قیاقح  اب  ناگدنـسیون  تبـسن  اّما 
هنوگچیه قح  هک  دننادیم  دنوادخ  مالک  هدننک  لقن  ًافرـص  ار  ربمایپ  ناناملـسم ، تسا . رگیدـکی  زا  زیامتم  تیحیـسم ، مالـسا و  رد  یحو 

سپ دـنکیم . ققحم  ار  نآ  ود ، ره  ناسنا ، ادـخ و  لمع  هک  تسا  هناـگود  یلعف  تیحیـسم ، رد  یباـتک  یحو  اـّما  درادـن ؛ نآ  رد  یفرـصت 
ناـسنا کـی  زرم  زا  ربماـیپ  يوبن ، ماـهلا  رد  اـّما  دـنکیم ؛ ظـفح  تباـتک  رد  ار  دوخ  شور  غوبن و  تیـصخش ، یباـتک ، ماـهلا  رد  هدنـسیون 

زا دنراذگیم . قرف  یباتک  ماهلا  يوبن و  ماهلا  نیب  تیحیـسم  نیاربانب ، دوریمن . رتارف  دیوگیم ، نخـس  دنوادخ  مان  هب  اهنت  هک  رادربنامرف 
هدنسیون بیترت ، نیدب  و  تساهنآ . يراتشون  هویش  رد  توافت  تهج  هب  سّدقم ، باتک  نوگانوگ  ياهباتک  شراگن  رد  توافت  ور ، نیا 
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ار یـسک  هن  ددرگیم و  شزغل  راچد  هن  دـنوادخ  اریز  دـشابیم ؛ رادروخرب  تمـصع  زا  دراگنیم  هچنآ  هب  تبـسن  سّدـقم ، باتک  یماهلا 
هریاد زا  هـک  ییاـیند  قیاـقح  رد  اـّما  دراد ؛ یهلا  ینید و  قیاـقح  ياـهزرم  اـت  يا  هریاد  نایحیـسم  داـقتعا  هـب  تمــصع  و  دـهدیم . بـیرف 

(74 .) دنوش شزغل  راچد  اهنآ  رد  یماهلا  ناگدنسیون  تسا  نکمم  دنا ، جراخ  یهلا  ياههزومآ 

« دیدج دهع   » یمسر ریغ  ياهباتک 

« دیدج دهع   » یمسر ریغ  ياهباتک 

ار اهنآ  نایحیسم  دروخیمن و  مشچ  هب  اهنآ  زا  يرثا  دیدج  دهع  یمسر  هعومجم  رد  هک  ییاهباتک  زا  هتـسد  نآ  هب  میزادرپیم  نونکا 
لیجنا همدقم  دناهدرمـشرب . باتک  دص  زرم  ات  مود  لّوا و  هدس  لالخ  رد  ار  اهنآ  دادـعت  ناراگن ، خـیرات  دـنناوخیم . یلعج » ياهباتک  »

(75 .« ) دنروآ رد  شراگن  هب  ار  مالسلا  هیلعحیسم  یسیع  یگدنز  حرش  دناهدیشوک  يرایسب  : » دنکیم نایب  ار  عوضوم  نیا  ینـشور  هب  اقول 
: مییامن هاتوک  ياهراشا  راثآ  نیا  زا  یخرب  هب  تسا  هتسیاش  اجنیا  رد  دشابیمن . سرتسد  رد  اهباتک  نیا  زا  یگرزب  شخب  هزورما 

بوقعی لیجنا  . 1

نیا هنماد  دـیآیم . نایم  هب  مالـسلا  اهیلع  ارذـع  میرم  هریـس  زا  نخـس  لیجنا  نیا  رد  ددرگیم . زاب  يدالیم  مود  نرق  هب  نآ  شراگن  ناـمز 
اهیلعمیرم ناتساد  دریگیم . رب  رد  ار  میلـشروا  لکیه  رد  تماقا  مالـسلا و  هیلعحیـسم  تدالو  ات  مالـسلا  اهیلعمیرم  تدالو  نامز  زا  نخس 

تمدخ يارب  لکیه  هب  مالسلا  اهیلعمیرم  ندش  هداتسرف  دراد ؛ میرک  نآرق  رد  وا  ناتساد  اب  يرایـسب  یناوخمه  بوقعی ، لیجنا  رد  مالـسلا 
هک دنیآیم  رامـش  هب  يدراوم  زا  فسوی ، طسوت  وا  تلافک  مالـسلا و  اهیلعمیرم  يارب  هتـشرف  ندروآ  ماعط  شردام ،] ردـپ و  رذـن  تهج  ]

. دننکیم داجیا  ار  میرک  نآرق  بوقعی و  لیجنا  نایم  ییاهدنویپ 

یتم لیجنا  . 2

يارب اذغ  ندش  هدروآ  وا و  تدالو  مالسلا و  اهیلع  ارذع  میرم  ناتساد  دوشیم . زاغآ  نآ  اب  دیدج  دهع  هک  تسا  يروهـشم  لیجنا  زا  ریغ 
يو تازجعم  زا  یخرب  رصم و  هب  وا  نتخیرگ  مالسلا و  هیلعحیسم  تدالو  لیجنا ، نیا  نینچمه  تسا . هدش  رکذ  نآ  رد  هتـشرف  يوس  زا  وا 

. دنکیم يروآدای  ار 

( یبرع نابز  هب   ) یکدوک لیجنا  . 3

نایرج رد  نینچمه  مالـسلا و  هیلعحیـسم  ندـمآ  ایند  هب  نامز  رد  هک  ار  یتازجعم  یکدوک ، لـیجنا  ددرگیم . زاـب  مجنپ  نرق  هب  نآ  ناـمز 
ياهدـنرپ هب  ییاحیـسم  مد  اب  لگ  زا  ياهدـنرپ  نآ  رد  هک  هدـش  دای  ياهزجعم  زا  لیجنا  نیا  رد  دـنکیم . وگزاب  هداد ، خر  رـصم  هب  وا  رارف 

. تسا هدش  لدب  هدنز 

(76 : ) ابانرب لیجنا  . 4

هدمآرد ریرحت  هتشر  هب  نآ  هراب  رد  يدایز  بلاطم  هتشاد و  او  عازن  هب  ار  نایحیسم  ناناملـسم و  هزادنا  کی  هب  زورما  ات  زاغآ  زا  لیجنا  نیا 
راکشآ لکش  هب  یتح  تسا و  هارمه  نآرق  اب  دوخ  ياهناتساد  رد  يدایز  هزادنا  ات  ابانرب  لیجنا  هک  ما  هتفایرد  تاقیقحت ، نایرج  رد  تسا .

ون www.Ghaemiyeh.comيدلوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 79زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ونیرامارف »  » مان هب  یبهار  طسوت  هک  هدوب  ییایلاتیا  نابز  هب  لصا  رد  لیجنا  نیا  دروآیم . نایم  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  مان 
هب درادیم و  رب  تسد  دوخ  نید  زا  لیجنا ، ندناوخ  زا  سپ  بهار ، تسا . هدش  فشک  مجنپ » تنک  تسکس   » ردپ نامز  رد  مهدزناش  نرق 

نایحیـسم تسا . هتـشاد  دوجو  نایحیـسم  ناناملـسم و  نایم  يرایـسب  ياه  هشقانم  لیجنا  نیا  هرابرد  نونکاـت  ناـمز  نآ  زا  دورگیم . مالـسا 
هیلعحیـسم نتفای  تیمـسج  تیهولا و  هب  دوخ  باتک  رد  ابانرب  دـندقتعم  اّما  تسا ؛ هتـشاد  ياهمان  ای  لیجنا  لوسر ، ياـبانرب  هک  دـنریذپیم 

زاب ار  نامسآ  هب  وا  جورع  نادرگاش و  يارب  وا  ندش  راکشآ  مالسلا ، هیلعحیسم  ندش  هدیشک  بیلص  هب  ناتـساد  هدومن و  فارتعا  مالـسلا 
مزال ( 77 .) تسا هتـسنادن  یماهلا  ياهباتک  ءزج  ار  وا  باتک  اسیلک  هچرگ  هدـنام ، رادافو  نالوسر  ياههزومآ  هب  وا  نیاربانب ، تسا . هتفگ 

هک مینادیم  فلا ) مینک : یـسررب  دـشابیم ، حرط  لباق  دـیدج  دـهع  هراـبرد  هک  ار  ییاهشـسرپ  تاـکن و  زا  یخرب  لاـجم  نیا  رد  تسا 
ياههخسن نیرتیمیدق  دنشابیم . دوقفم  هدوبن ، سرتسد  رد  یلـصا ، هخـسن  زا  هتفرگرب  ياههخـسن  یتح  دیدج و  دهع  یلـصا  ياههخـسن 

ایآ دـناهدوب ؛ دـییأت  دروم  یهلا  ماهلا  هلیـسو  هب  اهباتک  نیا  ناگدنـسیون  هک  میریذـپب  رگا  دـندرگیم . زاب  يدالیم  مراهچ  نرق  هب  دوجوم 
اب ار  نیـسپ  ناگدنـسیون  تاعادبا  ارآ و  زا  يزیچ  هتـشاد و  هارمه  هب  ار  یگژیو  نیا  مه  اهنآ  زا  هتفرگرب  ياههخـسن  هک  تفریذپ  ناوتیم 

؛ درادـن دوجو  اهنآ  فیرحت  مدـع  ای  فیرحت  یـسررب  ناـکما  یلـصا ، ياههخـسن  دوبن  لـیلد  هب  رگید ، يوس  زا  دـناهدرکن ؟ لـقتنم  دوخ 
ناگدنـسیون و زا  هکنآ  هژیو  هب  دومن ؛ يرواد  لصا  هخـسن  اب  ینونک  ياههخـسن  قباطت  مدـع  ای  قباطت و  هرابرد  ناوتیمن  هک  هنوگناـمه 

ياروش رد  هکنیا  ات  تسنادیمن  ینایحو  ار  دیدج  دـهع  ياهباتک  مراهچ ، نرق  ات  اسیلک  ب ) میرادـن . مه  ینادـنچ  یهاگآ  اهنآ  يارآ 
یّتح اهباتک ، هیقب  تفای و  تیمـسر  سّدـقم  یباتک  ناونع  هب  دـش و  هدـیزگرب  نآ  ددـع   27 باتک ، دـص  دودـح  نایم  زا  325 م )  ) هیقین

یـشسرپ اب  نونکا  دش . هتـشاذگ  رانک  ابانرب ، لیجنا  ای  همان  دننام  تشادـن ، تریاغم  مه  جـیار  میلاعت  اب  دوب و  نالوسر  هتـشون  هک  ییاهنآ 
نیا هب  یخساپ  ره  ریخ ؟ ای  دز  ینامـسآ  یباتک  ناونع  هب  باتک  شنیزگ 27  هب  تسد  یحو  هلیـسو  هب  اروش  نیا  ایآ  میتسه : ور  هب  ور  مهم 

شنیزگ راـک  هاـگنآ  تسا ،) نیمه  حیحـص  باوج  هک   ) دـشاب یفنم  خـساپ  رگا  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  هجاوم  دـیدج  يروذـحم  اـب  شـسرپ 
یفرعم شنیزگ و  مدع  دناوتیم  يزیچ  هچ  دشاب ، تبثم  خساپ  رگا  دوب و  دهاوخن  شزغل  هابتشا و  زا  یلاخ  هدوب و  یناسنا  يراک  اهباتک ،

نیا یعیبط  هجیتن  دوبن ؟ نآ  راوازـس  نیتسخن  ياسیلک  ایآ  دنک ، هیجوت  ار  مراهچ  نرق  ات  نآ  ریخأت  ینامـسآ و  باتک  ناونع  هب  باتک  دـنچ 
یلـصا ياههخـسن  زا  ياهمجرت  دوـجوم ، ياـهباتک  زا  یخرب  ج ) تسا . دوـجوم  لـیجانا  ندوـب  یناـیحو  رد  دـیدرت  مـک  تـسد  شـسرپ 

رد زاب  دشاب ، نابز  هب  طلسم  لماک و  شوه ، اب  مه  ردق  ره  مجرتم  هک  مینادیم  دنتسین . سرتسد  رد  هزورما  زین  لصا  ياههخسن  دنـشابیم ؛
، هدرک دروخرب  دنتـسین ، لداعم  ياراد  دـصقم  نابز  رد  هک  یتاملک  اب  ًابلاغ  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  ور  هب  ور  یتالکـشم  اب  قیقد  همجرت  نایرج 

دصقم نابز  هب  یبوخ  هب  نتم  یلصا  يانعم  ات  ددرگیم  ببـس  اّما  تسا ، يرورـض  هچرگ  رما  نیا  دنزیم . هزات  ياههملک  نتخاس  هب  تسد 
زا یـضعب  ندوب  ياهمجرت  دـیدج ، دـهع  رد  عیرـس  يرذـگ  دومن . نانیمطا  ینیقی  روط  هب  اـههمجرت  هب  ناوتیمن  ور ، نیمه  زا  دوشن . دراو 
اب هک  ور  نآ  زا  ینامـسآ  باتک  لقع ، مکح  هب  د ) دـناهدیدرگ . همجرت  هدـش ، دوقفم  ِیلـصا  ياههخـسن  زا  هک  دزاسیم  راکـشآ  ار  اهنآ 

، صخشم رما  کی  رد  هک  تسین  نکمم  اریز  دشاب ؛ فالتخا  ضقانت و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  دیاب  دنکیم ، رارقرب  تبـسن  میکح  اناد و  يادخ 
یخرب مالسلا ، هیلعحیسم  ندش  هدیشک  بیلص  هب  ناتـساد  رد  ًالثم  دشاب ؛ توافتم  مه  اب  دوشیم ، رفن  ود  هب  دنوادخ  يوس  زا  هک  يا  یحو 

دای ( 79) هکرـس ار  لاـح  نآ  رد  يو  یندیــشون  رگید  ياـهباتک  هـک  یلاـح  رد  (، 78) دیـشون خـلت  یبارـش  وا  هک  دـنیوگیم  اهباتک  زا 
در ار  يرگید  دریذپب و  تسرد  هرازگ  ناونع  هب  ار  یکی  هک  تسا  نآ  لقع  يرواد  دنیادخ ، يوس  زا  ینایحو و  ود  ره  نیا  رگا  دـناهدرک .
رد اّما  میدرکیم ؛ نایب  ار  تافالتخا  نیا  زا  دروم  اههد  دوبن ، راصتخا  رب  ام  يانب  رگا  تسا و  اهـضقانت  نیا  زا  راشرـس  دـیدج ، دـهع  دـنک .

ینوگانوگ يارآ  لیجانا ، مالسلا  هیلعیسیع  بسن  هرابرد  . 1 مینکیم : هراشا  دروم  دنچ  هب  اهنت  یمارگ  هدنناوخ  رتشیب  یهاگآ  يارب  اجنیا 
رکذ هب  (، 81) اقول و  ( 80) یتم لیجنا  تسا . هدیشخبن  يدوس  مه  اهفالتخا  نیا  هیجوت  يارب  نایحیسم  رایـسب  ياهشالت  دناهدرک . هئارا  ار 
یلاه دنزرف  يرگید  بوقعی و  دنزرف  دنناوخیم ، مالسلا  هیلعیـسیع  ردپ  مدرم  هک  ار  فسوی  یکی  دناهتخادرپ . مالـسلا  هیلعیـسیع  بسن 
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؛ دنراد فالتخا  اقول  یتم و  طسوت  هدش  رکذ  همان  بسن  لودج  حرـش  رد  نادنمـشناد  : » تسا هدـمآ  سّدـقم » باتک  سوماق   » رد دـنادیم .
هار هس  هب  سوماـق  ( 82 .« ) دـشابیم دـنچ  یماسا  رکذ  جاتحم  مادـک  ره  تسا و  مامتان  صقان و  روکذـم  ياهلودـج  زا  کی  ره  هکناـنچ 

ياهدننک عناق  خساپ  دناوتیمن  مه  هار  نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح  اّما  دنیزگیم ؛ رب  ار  اهنآ  زا  یکی  هدومن ، هراشا  الاب  لکـشم  لح  هرابرد 
نیب مالسلا ، هیلعحیسم  همان  بسن  رد  اقول  نوچ  دراد ؛ دوجو  مه  يرگید  تالکشم  زونه  اریز  دشاب ؛ مالسلا  هیلعیـسیع  بسن  هیجوت  يارب 
رکذ ياهمان  زا  يرایسب  رگید ، يوس  زا  دیوگیم . نخـس  مان  زا 15  اهنت  یتم  هک  یلاح  رد  دـنکیم ، رکذ  ار  مان   25 دوواد »  » و لباب » رز  »

رد فالتخا  هب  طوبرم  دراد  دوجو  سّدـقم  باتک  رد  هک  یتاـضقانت  زا  یکی  . 2 تسا . توافتم  یتم  اقول و  لیجنا  رد  همان ، بسن  رد  هدـش 
ار سرطپ  شیوخ  يریگتسد  ماگنه  رد  هک  دوب  هدرک  ییوگشیپ  مالسلا  هیلعحیسم  ترضح  دراد . یسیع  ترضح  يریگتـسد  ثداوح  لقن 

راب هس  دنوشیم و  كوکشم  يو  هب  نانمشد  دودیم ، يو  لابند  هب  رود  زا  سرطپ  دننکیم  ریگتسد  ار  حیـسم  یتقو  دنکیم . راکنا  راب  هس 
کی هک  دـنراد  قافتا  لیجانا  همه  لّوا  هعفد  رد  دـنکیم . راکنا  سرطپ  راـب  هس  ره  رد  یتسه و  درم  نآ  درگاـش  وت  اـیآ  دنـسرپیم  يو  زا 

لکـشم اّما  مسانـشیمن ». ار  وا  نز  يا   » دیوگیم دـنکیم و  راکنا  سرطپ  اّما  دوب .» وا  اب  زین  درم  نیا  : » تفگ هدـش و  هریخ  سرطپ  هب  زینک 
سقرم یلو  ( 83 .) دوـب يرـصان  یـسیع  اـب  زین  درم  نیا  دـیوگیم  رگید » يزینک   » مود هعفد  رد  دـسیونیم  یتـم  اریز  تسا ؛ مود  هـعفد  رد 

کی  » مود هعفد  رد  دـنکیم  لقن  اقول  اّما  ( 84 .) تساهنآ زا  یکی  زین  درم  نیا  دـیوگیم  یلوا » زینک  نامه   » نامه مود  هعفد  رد  دـیوگیم 
دسیونیم زین  انحوی  و  ( 85 .) متـسین اهنآ  زا  نم  درم » يا   » دهدیم باوج  سرطپ  ییاهنآ و  زا  یکی  زین  وت  دیوگیم  دنیبیم و  ار  وا  درم »

. دـندرک لقن  توافتم  ياهنوگ  هب  ناسیون  لیجنا  زا  مادـک  ره  ار  ناتـساد  کـی  و  ( 86 .) دنـسرپیم وا  زا  مدرم » زا  یهورگ   » مود هعفد  هـک 
یهورگ دیوگیم  یمراهچ  هدوب و  درم  ًالـصا  هن  دیوگیم  یموس  یلوا ، زینک  نامه  ریخ  دنکیم  لقن  يرگید  زینک ، کی  دـیوگیم  یکی 

درگ هعومجم  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  مامت  ناوتیمن  هک  دنا  فرتعم  دنیانـشآ ، سّدقم  باتک  اب  هک  يرایـسب  نادنمـشناد  ه ). دـندوب . مدرم  زا 
هب دراد . همادا  نانچمه  اسیلک  ریگسفن  ياهراشف  دوجو  اب  نارکفتم  زا  هتـسد  نیا  اسیلک و  نایم  فالتخا  تسناد . یهلا  یناـیحو و  هدـمآ ،
.« دزادنا شیوشت  هب  كانتشهد  ياهنوگ  هب  ار  نایحیـسم  دناوتیم  لیجانا  لماک  یناوخزاب  : » دیوگیم ياکوب » سیروم   » رتکد لاثم ، ناونع 

نیا هک  تسور  نآ  زا  لیجانا  رد  دوجوم  ياه  یگنهاـمهان  اهـضقانت و  هک  تفاـیرد  دـیدج  دـهع  هراـبرد  ناوارف  ياـهشهوژپ  زا  سپ  وا 
هدمآرب ار  لیجانا  جارک » سینک   » رتکد نینچمه  ( 87 .) دشابیم يرشب  ياه  يزادرپ  لایخ  هجیتن  اهنت  هک  تسا  ییاهشخب  ياراد  اهباتک 

« يردنآ لراک   » نینچمه ( 88 .« ) دناخیرات هبرجت و  رادومن  لیجانا ،  » هک درادیم  نایب  دـنادیم و  نآ  ناگدنـسیون  يارآ  اسیلک و  رکفت  زا 
هدش هتشون  تیحیسم  تکرح  نیتسخن  رد  هدش  هتخیگنارب  دارفا  يوس  زا  هناگراهچ  لیجانا  : » دیوگیم ینید  تاعلاطم  هفسلف و  داتسا  ( 89)

رد ( 90 .« ) تسا نآ  ناگدنـسیون  ياهـضرف  شیپ  زا  رثأتم  يدایز  هزادـنا  ات  مه  نآ  هک  دـنکیم  وگزاب  ار  ناتـساد  زا  یـشخب  اهنت  اـهنیا ، و 
نابز هب  هدوب و  یناسنا  لقع  شوارت  باتک ، نیا  تسا …  يرشب  یباتک  سّدقم ، باتک  : » دیوگیم یجورکـس » ماهارگ   » رتکد هنیمز  نیمه 
نایاپ رد  ( 91 .« ) درادرب رد  ار  يرشب  ياهیگژیو  دوخ  ياهشور  اههویـش و  رد  هدش و  هتـشون  نانآ  ياهملق  اهتسد و  هلیـسو  هب  مدرم و 

زا هتـساخرب  مالـسلا و  هیلعحیـسم  یـسیع  هرود  ياهدادیور  هدننک  وگزاب  یخیرات و  ًافرـص  یباتک  ار  سّدـقم  باتک  رگا  هک  تسا  ینتفگ 
ياهعومجم اهنت  ار  نآ  مه  اقول  هک  هنوگنامه  تسا ؛ یهلا  ینامسآ و  هعومجم ، همه  هک  میشاب  دقتعم  میناوتیمن  مینادن ، يرـشب  تالایخ 

. درادن یتلاخد  نآ  رد  بیغ  نیاربانب ، دنادیم . اهناتساد  زا 

« دیدج دهع   » رد وا  یگدنز  و  مالسلا ) هیلع  ) یسیع

وا هک  متـشاد  رواب  تسا . مالـسلا  هیلعحیـسم  یـسیع  هب  هزادـنا  یب  قشع  مدوب ، نآ  زا  راشرـس  زین  نم  هک  تیحیـسم  ياهرواب  نیرتمهم  زا 
تیرشب ات  دوش  ینابرق  دیاب  مالسلا  هیلعحیسم  رذگهر ، نیا  زا  هداتـسرف و  ناهج  ییاهر  يارب  ار  وا  ردپ ، يادخ  تسادخ و  بوبحم  دنزرف 

هب قشع  تسا . هارمه  ردپ  دنوادخ  دای  اب  هراومه  وا  مان  درادـن . ردـپ  رگید  ياهناسنا  دـننام  اریز  تسین ؛ ناسنا  وا  دـشچب . ار  يدازآ  معط 
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. مینکیم دای  وا  زا  دوخ  ياهزامن  رد  هشیمه  تهج ، نیمه  هب  دشابیم و  دـنوادخ  ردام  وا  هک  تسور  نآ  زا  زین  مالـسلا  اهیلع  ارذـع  میرم 
تیهوـلا رب  هـشیمه  اـسیلک  ياـههزومآ  اریز  دـشاب ؛ اـهناسنا  رگید  دـننام  یناـسنا  زین  مالـسلا  هیلعیـسیع  هـک  مدرکیمن  روـصت  هاگچـیه 

ار هزومآ  نیا  منوماریپ ، یحیسم  کچوک  هعماج  اسیلک و  هناخ ، رد  یگدنز  ياضف  نیا ، رب  نوزفا  دندرکیم . يراشفاپ  مالـسلا  هیلعحیـسم 
سپس مالـسلا و  هیلعیـسیع  تیهولا  هب  داقتعا  نم  يارب  دروآیمن . مهارف  دیدرت  يارب  یلاجم  زگره  دوب و  هدرک  راوتـسا  ملد  هشیدنا و  رد 
هزومآ رد  هک  ییاه  ضقانت  هب  اهتّدم  تفاتیمن . رب  ار  يدیدرت  کش و  هنوگچیه  هک  تفریم  رامـش  هب  ییادخ  ّرـس  وا ، نتفای  تیمـسج 
خساپ نتفای  يارب  یتصرف  هاگچیه  نایحیسم ، رگید  دننام  اریز  متشادن ؛ یهاگآ  دراد ، دوجو  مالسلا  هیلعحیـسم  نتفای  تیمـسج  تیهولا و 

رد یحیسم  درف  تسا و  اسیلک  عونمم  ياهشسرپ  ءزج  تسد ، نیا  زا  ییاهشسرپ  هکنیا  رب  نوزفا  متفاییمن . ینینچ  نیا  ییاهشـسرپ  هب 
هجوتم تلفغ ، زا  يرادـیب  قیقحت و  هعلاطم و  زا  دـعب  نکیل  درادرب . يواـکجنک  زا  تسد  دـشاب و  ضحم  رادربناـمرف  اـهنت  دـیاب  دراوم  نیا 

لقع اب  مالـسلا ، هیلعیـسیع  ندوب  دـنوادخ  دـنزرف  هب  داقتعا  اریز  ماهدرک ؛ هابتـشا  مالـسلا  هیلعحیـسم  هب  تبـسن  دوخ  داـقتعا  رد  هک  مدـش 
. مییوگب نخس  دنزرف  نیا  نتفای  تیمسج  یگنوگچ  زا  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  تسین ، راگزاس 

لیجانا رد  یسیع  یگدنز  تدالو و 

مالسلا هیلعحیسم  دالیم  يانبم  رب  یمیوقت  هک  یسک  نیلّوا  دنرادن . یکرتشم  رظن  مالسلا  هیلعیسیع  دلوت  نامز  هرابرد  یحیسم  نادنمشناد 
تدـالو وا  تشذـگ . رد  لاـس 550 م  زا  لـبق  دوب و  ریِد  سیئر  بهار و  دوخ  هک  دوـب  سویجیـسکا » سویـسینوید   » ماـن هب  يدرف  تشوـن ،
يراگن خیرات  اّما  دوب ؛ دهاوخ  يدالیم  لّوا  لاس  ربارب  لاس ، نیا  هجیتن ، رد  دنادیم و  مور  سیـسأت  زا  سپ  لاس  ار 754  مالسلا  هیلعحیسم 

سیدوریه هک  دنکیم  نشور  دنادیم ، مالسلا  هیلعحیسم  تدالو  زا  سپ  ار  گرزب  سیدوریه »  » گرم نامز  هک  ( 92 « ) سوفیسوی  » مان هب 
ای مالسلا  هیلعیسیع  نیاربانب ، تسا . دالیم  زا  لبق  مراهچ  لاس  اب  ربارب  لاس  نیا  تسا و  هتفر  ایند  زا  مور  سیسأت  زا  سپ  لاس 750  یلاوح 
هب مه  نآ  اقول -  یتم و  لیجنا  رد  زج  هک  تسا  یتفگـش  هیام  ( 93 .) تسا هدمآ  ایند  هب  م  لاس 4 ق . لیاوا  رد  ای  م و  لاس 5 ق . رخاوا  رد 

لیجنا درادن . رما  نیا  هب  ياهراشا  چیه  سقرم  لیجنا  تسا . هدماین  مالسلا  هیلعحیسم  تدالو  ناتساد  لیجانا  ریاس  رد  هاتوک -  رایسب  لکش 
دوب ادخ  اب  مالک  دوب و  مالک  زاغآ  رد  : » تسا هتفگ  نخس  زاغآ  رد  هتخادرپ و  مالسلا  هیلعحیسم  نتفای  تیمسج  عوضوم  هب  اهنت  زین  انحوی 

رد یلالج  میتسیرگن  وا  لالج  رب  ام  دیزگ و  نکـسم  ام  نایم  رد  دش و  یکاخ  ناسنا  مالک  دوب …  ادخ  اب  زاغآ  نامه  دوب و  ادـخ  مالک  و 
هیلعحیسم یـسیع  سدقلا ، حور  هلیـسو  هب  مالـسلا  اهیلعمیرم  هک  هدمآ  یتم  لیجنا  رد  ( 94 «.) دمآ ردـپ  بناج  زا  هک  هناگی  رـسپ  نآ  روخ 

نآ یگنوگچ  زا  اّما  یناسنا ؛ يرما  هن  هدوب ، یهلا  ياهزجعم  مالسلا  اهیلعمیرم  يرادراب  هک  دناسریم  هتکن  نیا  ( 95 .) دش رادراب  ار  مالسلا 
و ( 96) دوب هدش  رادراب  فسوی  هناخ  هب  دورو  زا  شیپ  مالـسلا  اهیلعمیرم  هک  دـنکیم  وگزاب  نمـض  رد  دروآیمن و  نایم  هب  ینخـس  چـیه 
! شابن نارگن  میرم  اب  جاودزا  زا  : » دیوگیم وا  هب  هک  دنیبیم  ار  ياهتـشرف  هفـشاکم  کی  نایرج  رد  فسوی ، هنوگچ  هک  دـنکیم  راکـشآ 

مالسلا اهیلعمیرم  هتشرف و  نایم  يوگ  تفگ و  زا  اقول  لیجنا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا ». سدقلا  حور  زا  تسوا ، محر  رد  هک  یکدوک 
سیدوریه  » یهاشداپ نامز  رد  محل و  تیب  رد  مالسلا  هیلعحیـسم  داد . ار  حیـسم  تدالو  هدژم  هک  ياهتـشرف  نامه  ( 97 (؛ دهدیم شرازگ 

هتـشرف طسوت  ار  مالـسلا  هیلعیـسیع  ندـمآ  ایند  هب  هدژم  هک  دـناهتفگ  نخـس  ییاه  ناپوچ  زا  اقول ، یتم و  ياه  لیجنا  دـمآ . ایند  هب  ریبک »
لیجانا هک  تسا  يزیچ  نآ  همه  نیا  ( 98 .) دنکیم رکذ  وا  دلوت  متشه  زور  رد  ار  مالسلا  هیلعیسیع  هنتخ  اقول  لیجنا  نینچمه  دناهتفایرد .

هیلعیسیع رادید  هب  اقول  لیجنا  اهنت  تسا ؛ هدشن  ییوگ  تفگ و  وا  یکدوک  زا  نینچمه  دناهتفگ . مالسلا  هیلعحیسم  یسیع  تدالو  هرابرد 
تـسناد دیاب  مینادیمن . يرگید  زیچ  هراب  نیا  رد  فسأت  لامک  اب  ( 99 .) دنکیم هراشا  هتشاد ، لاس  هدزاود  هک  یلاح  رد  لکیه  زا  مالـسلا 

یـس نس  ات  لیجانا  تسا . هتفر  ناـیم  زا  هزورما  هک  هتـشاد  دوجو  یبساـنم  تاـعالطا  دـیدج ، دـهع  یمـسر  ریغ  ياـهباتک  یخرب  رد  هک 
یگلاس یـس  رد  ًابیرقت  مالـسلا  هیلعحیـسم  دـناهدرک . هجوت  وا  یگدـنز  هب  سپ  نیا  زا  هتـشاد و  رود  رظن  زا  ار  مالـسلا  هیلعحیـسم  یگلاس 
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. تفرگ هزور  زور  لهچ  تفر و  هیدوهی  ياهنابایب  هب  سپـس  وا  تفاـی . دـیمعت  لـسغ  مالـسلا  هیلعییحی  تسد  هب  دومن و  كرت  ار  هرـصان 
هیلعیسیع داتفا ، نادنز  هب  مالسلا  هیلع  هدنهد  دیمعت  يایحی  هک  ینامز  ( 100 .) دوش هدومزآ  ات  دش  عقاو  ناطیش  هسوسو  دروم  نآ ، زا  سپ 

هزجعم نیتسخن  داد . ناشن  دوخ  زا  یتازجعم  دناوخ و  ارف  ار  دوخ  نادرگاش  نیلّوا  وا  درک . راکشآ  لیلج »  » رهش رد  ار  دوخ  توعد  مالسلا 
ار دوخ  هرـصان ،»  » رهـش هاگتدابع  رد  هک  یناـمز  ( 101 .) دوب لیلج  رد  اناق  هدـکهد  رد  یـسورع  مسارم  کـی  رد  بارـش  هب  بآ  لیدـبت  وا 
« موحانرفک  » هب مالسلا  هیلعیسیع  نآ ، زا  سپ  ( 102 .) دندرک نوریب  رهـش  زا  ار  وا  دندمآ و  مشخ  هب  مدرم  درک ، یفرعم  دنوادخ  هدیزگرب 

رامـش هب  وا  تلاسر  یلـصا  هاگیاپ  لاس  کی  زا  شیب  یکدنا  موحانرفک  داد . رارق  دوخ  توعد  شرتسگ  رـشن و  زکرم  ار  رهـش  نیا  تفر و 
هدزاود شناوریپ ، نادرگاش و  نایم  زا  نامز  نیمه  رد  تخادرپ . غیلبت  هب  لیلج  رهش  ياهيدابآ  هیقب  اجنآ و  رد  مالسلا  هیلعحیسم  هک  دمآ 

هب هکلب  لیلج ، همه  رد  اهنت  هن  شتازجعم  میلاعت و  رطاخ  هب  وا  هزاوآ  دنـشاب . وا  نالوسر  صاخ و  نادرگاش  ناونع  هب  ات  دیزگرب  ار  درگاش 
جوا هب  وا  ترهـش  درک ، ریـس  داد و  اذغ  ار  رفن  رازه  جنپ  هب  کیدزن  ییاسآ  هزجعم  روط  هب  یتقو  هک  نانچ  دـش ؛ هدیـشک  مه  نآ  زا  نوریب 

نآ زا  سپ  درب . هانپ  اههوک  هب  تفریذپن و  وا  اّما  دنراذگ ، مالسلا  هیلعیسیع  رس  رب  یهاشداپ  جات  هک  دنتساوخ  مدرم  ( 103 .) دیسر شدوخ 
رد ماجنارـس  هکنیا  ات  تخادرپیم  دوخ  تلاسر  توعد و  غیلبت  هب  تازجعم ، ندرک  راکـشآ  اـب  تفر و  هیرـصیق »  » و ادیـص »  » و روص »  » هب

نیمه رد  دناوخ . زامن  سپـس  تسـش و  ار  دوخ  نادرگاش  ياهاپ  دیـسر ؛ میلـشروا  هب  دش ، هتخیوآ  بیلـص  هب  نآ  يادرف  هک  يزور  رـصع 
یماـمت هک  یلاـح  رد  درک ، میلـست  اـهنآ  هب  ار  مالـسلا  هیلعحیـسم  دـمآ و  وا  دزن  رایـسب  یهورگ  اـب  نئاـخ  یطویرخـسا » يادوـهی   » ناـمز

زاب موس  زور  رد  هاگنآ  داد ؛ ناج  دش و  هتخیوآ  بیلـص  هب  مالـسلا  هیلعیـسیع  هک  دنراد  داقتعا  نایحیـسم  ( 104 .) دنتخیرگ وا  نادرگاش 
هب شیوخ  نیمارف  اه و  هزومآ  غیلبت  يارب  ار  ناشیا  دهدب و  ار  دوخ  ندوب  هدنز  هدژم  ات  تشگ  رـضاح  دوخ  نادرگاش  نایم  رد  دش و  هدنز 
نآ نودب  اریز  تسا ؛ تیحیسم  یساسا  ياههزومآ  زا  وا  هرابود  ندش  هدنز  مالسلا و  هیلعحیسم  ندش  بولصم  دتـسرفب . اهتما  همه  نایم 

. تشاد میهاوخ  عوضوم  نیا  هب  یهاگن  همادا  رد  ور ، نیا  زا  دنامیم . یقاب  هتسبرس  یلصا » هانگ   » و ادف »  » هلئسم

هرابود تایح  ندش و  بولصم 

نوگمه لیجنا  هس  دنراد . مه  اب  يرایسب  ياهفالتخا  هناگراهچ  لیجانا  مالـسلا ، هیلعیـسیع  ندش  هدنز  هرابود  ندش و  بولـصم  هرابرد 
، رما نیا  ییوگ  دیـسوب . ار  مالـسلا  هیلعحیـسم  دمآ و  شیپ  یطویرخـسا  يادوهی  مالـسلا ، هیلعیـسیع  يریگتـسد  ماگنه  هب  هک  دـنیوگیم 

دزن دوخ  مالـسلا  هیلعیـسیع  هک  دـنکیم  شرازگ  انحوی  اـّما  ( 105 (؛ تسا هدوب  نازابرس  هب  مالـسلا  هیلعیـسیع  ندناسانـش  يارب  ياهناشن 
: تفگ مالسلا  هیلعیسیع  هاگنآ  يرصان . ياسیع  دنتفگ : اهنآ  دیهاوخیم ؟ ار  یسک  هچ  دیـسرپ : دمآ و  دندوب ، يو  یپ  زا  هک  ینازابرس 
هب ادوهی  ندیسوب  زا  ینخـس  انحوی  نیاربانب ، ( 106 .) دوب هداتسیا  اجنآ  ادوهی  تفگیم ، ار  نیا  مالـسلا  هیلعیـسیع  یتقو  متـسه . مدوخ  نم 
رب يریگتسد ، زا  سپ  هک  دننادیمن  اهنآ  سپ  دنتخیرگ . نادرگاش  همه  مالسلا ، هیلعیـسیع  يراتفرگ  زا  سپ  تسا : هتفگ  هدرواین و  نایم 

ناتساد تخادرپ . نازابرس  مالسلا و  هیلعیسیع  بیقعت  هب  رودارود  سرطپ ، هک  دنکیم  لقن  انحوی  هتبلا  تسا ؛ هتفر  هچ  مالسلا  هیلعیـسیع 
ار هک  ره  دوب  هتفگ  نایدوهی  هب  نئاخ  درگاش  هک  دنکیم  لقن  یتم  لیجنا  رد  تسا . هدنامن  رود  فالتخا  زا  زین  یسیع  ترضح  يریگتسد 
ار دوخ  داتسا  تروص  سپس  داتسا و  مالس  تفگ : تفر و  یسیع  يوس  هب  میقتسم  ادوهی  سپـس  و  دیریگب . ار  وا  تسا  حیـسم  نامه  میوبب 

ولج دـنوشیم  غاب  دراو  نازابرـس  یتقو  دـنکیم و  یفرعم  نازابرـس  هب  ار  شیوخ  یـسیع  دوخ  دـنکیم  لـقن  اـنحوی  رد  اـّما  ( 107 .) دیسوب
رد نـینچمه  و  ( 108 .) متـسه مدوخ  نم  دیامرفیم  یـسیع  يرـصان . یـسیع  دنداد  باوج  دیدرگیم  یـسک  هچ  لابند  دسرپیم  دوریم و 
رد یلو  ( 109) درک نفد  ار  یـسیع  دـسج  یحلاص  صخـش  دوشیم  یعّدـم  شلیجنا  رد  اقول  دراد و  دوجو  فالتخا  زین  يو  نفد  ناتـساد 
هب یتاـیرطع  وراد و  ناـمز  نآ  مسر  قبط  و  ( 110) دنتـشاذگ ربق  رد  دندیـشک و  نییاپ  بیلـص  زا  ار  وا  نایدوهی  دسیونیم  نالوسر  لامعا 

يرگید رد  و  ( 111 .) دندرک هیهت  هبنـش  زور  زا  لبق  ار  تایرطع  اهوراد و  دیوگیم  لیجانا  زا  یکی  رد  دوشن و  دساف  دوز  ات  دندیلام  دسج 
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اریز میوشیم ؛ ور  هب  ور  يرتشیب  فالتخا  اب  مالسلا  هیلعحیـسم  زیخاتـسر  هرابرد  ( 112 .) دندیرخ ار  اهوراد  هبنش  زور  رـصع  رد  دیوگیم 
نآ دنتفگ : سوطالیپ  هب  مظعا  نانهاک  مالـسلا ، هیلعیـسیع  ندـش  بولـصم  زا  سپ  دنتـسین . گنهامه  دروم ، نیا  رد  مه  نوگمه  لیجانا 
ریز زور  هس  ات  ار  ربق  دییامرف  روتسد  مینکیم  شهاوخ  سپ  موشیم ». هدنز  زور  هس  زا  سپ  نم  : » تفگ راب  کی  دوب ، هدنز  یتقو  راکبیرف 
نانآ تساوخرد  هب  زین  سوطالیپ  تسا . هدش  هدنز  وا  هک  دننک  اعّدا  دندزدب و  ار  وا  دسج  دنیایب و  دنناوتن  شنادرگاش  ات  دنشاب  هتشاد  رظن 

هک ارچ  داد ؛ خر  يدیدش  هزرل  نیمز  ناهگان  دنتفر . ربق  رس  هب  رگید  میرم  نآ  هیلدجم و  میرم  هتفه ) زاغآ   ) دوز حبص  هبنشکی  درک . لمع 
هتـشرف تروص  تسـشن . نآ  رب  دنکفا و  يرانک  هب  ار  نآ  تفر و  ربق  گنـس  يوس  هب  هدمآ ، نییاپ  نامـسآ  زا  دـنوادخ  ناگتـشرف  زا  یکی 

هب ینخس  دیدش ، هلزلز  گناب  زا  دیوگیم و  زاب  يرگید  هنوگ  هب  ار  هثداح  نیا  سقرم  ( 113 .) دوب دیفس  فرب  لثم  شسابل  دیشخردیم و 
گرزب گنـس  هک  دندید  دندیـسر ، ربق  رـس  رب  بوقعی  ردام  میرم  همولاس و  هیلدجم ، میرم  یتقو  هک  دنکیم  يروآدای  وا  دروآیمن . نایم 

ربق تسار  فرط  رد  دیفـس  سابل  اب  ياهتـشرف  دـندید  دـندش و  دوب  راغ  کی  لثم  هک  ربق  لخاد  سپ  تسا . زاـب  ربق  رد  هدـش و  اـج  هب  اـج 
، هتفر يرانک  هب  ربق  يولج  گرزب  گنـس  هک  دندید  دندیـسر و  اجنآ  هب  اهنآ  یتقو  : » دـیوگیم دروم  نیمه  رد  اقول  ( 114 .) تسا هتسشن 

ییاهسابل اب  درم  ود  هاگان  تسا ، هدـمآ  دـسج  رـس  رب  هچ  هک  دـندوب  رکف  نیا  رد  دوبن ! اجنآ  دـنوادخ  ياسیع  دـسج  اّما  دـندش ؛ ربق  دراو 
مه ار  رگید  نز  دنچ  هدـمآ ، رگید  لیجانا  رد  هک  ینانز  مان  رب  نوزفا  اقول  ( 115 .« ) دندش رهاظ  ناشیا  لباقم  رد  هدـننک ، هریخ  ناشخرد و 

دـمآ و مالـسلا  هیلعیـسیع  ربق  رـس  رب  هیلدـجم  میرم  اهنت  هک  تسا  دـقتعم  شلیجنا  رد  انحوی  اّما  دـنکیم . دای  دادـیور  نیا  نادـهاش  ءزج 
تفر و تشادیم ، تسود  ار  وا  مالـسلا  هیلعیـسیع  هک  يدرگاش  نآ  سرطپ و  دزن  هلجع  اب  هتفر ، يرانک  هب  ربق  گنـس  دـید  هک  یماگنه 
. دندیـسر ربق  هاگرد  هب  ات  دندیود  رگید  درگاش  نآ  سرطپ و  دناهتـشاذگ ». اجک  تسین  مولعم  دناهدرب و  ربق  زا  ار  دـنوادخ  دـسج  : » تفگ

هدـش هدـنز  یـسیع  هک  دروآ  نامیا  دـش و  ربق  لخاد  مه  رگید  درگاش  نآ  هاگنآ  دـید . ار  یلاخ  نفک  طقف  دـش و  ربق  لخاد  سرطپ  سپ 
هب نانآ  سپ  دوش . هدـنز  دـیاب  وا  هک  دـیامرفیم  ینامـسآ  باتک  هک  دـندوب  هدربن  یپ  تقیقح  نیا  هب  زونه  اهنآ  تقو  نآ  ات  نوچ  تسا ؛
رد درک . هاگن  ار  ربق  لخاد  دش و  مخ  تخیریم ، کشا  هکنانچمه  درکیم . هیرگ  دوب و  هداتـسیا  وا  دـنام . اهنت  اجنآ  میرم  دـنتفر و  هناخ 

ندش راکـشآ  ( 116 .) دوب هدـش  هتـشاذگ  مالـسلا  هیلعیـسیع  دـسج  هک  دـید  هتـسشن  ییاج  رد  دیفـس  سابل  اب  ار  هتـشرف  ود  ماگنه  ناـمه 
هیلدجم و میرم  هک  تسا  هدـمآ  یتم  لیجنا  رد  تسا . لیجانا  نایم  رد  یفالتخا  دراوم  زا  زین  نارگید  نادرگاش و  يارب  مالـسلا  هیلعحیـسم 

مالسلا هیلعیسیع  دندرک . شتسرپ  ار  وا  دنداتفا و  وا  ياهاپ  هب  دندید ، دوخ  لباقم  رد  ار  مالسلا  هیلعیسیع  هکنآ  زا  سپ  رگید ، میرم  نآ 
درگاـش هدزاـی  سپ  دـننیبب . اـجنآ  رد  ارم  اـت  دـنورب  لـیلج  هب  رتدوز  هچره  دـییوگب  نم  ناردارب  هب  دـیورب  دیـسرتن ! دوـمرف : ناـشیا  هب  مـه 
شتسرپ ار  وا  دندید ، اجنآ  رد  ار  مالسلا  هیلعیـسیع  یتقو  دندمآ . درگ  دوب ، هتفگ  يو  هک  یهوک  رب  دنتفر و  لیلج  هب  مالـسلا  هیلعیـسیع 

وا میرم  هک  ياهتـشرف  نامه  دیوگیم  سقرم  اّما  ( 117 .) دشاب مالسلا  هیلعیسیع  نامه  وا  هک  دنتشاد  کش  ناشیا  زا  یـضعب  یلو  دندرک ؛
لیلج هب  امـش  زا  شیپ  وا  هک  دـیهد  هدژم  سرطپ  مالـسلا و  هیلعیـسیع  نادرگاش  هب  دـیورب و  هک  تسا  هتفگ  نانز  رگید  وا و  هب  هدـید ، ار 

مالسلا هیلعیسیع  هک  دوب  هیلدجم  میرم  دید ، ار  حیسم  هک  یسک  نیلّوا  دیازفایم  نینچمه  سقرم  ( 118 .) دنیبب اجنآ  رد  ار  امش  ات  دوریم 
هدژم دندوب ، لاح  ناشیرپ  نایرگ و  هک  مالـسلا  هیلعیـسیع  نادرگاش  هب  تفر و  زین  وا  دوب . هدرک  نوریب  ار  كاپان  حور  تفه  وا  دوجو  زا 

ار دوخ  مالسلا  هیلعیسیع  زور ، نامه  رصع  هکنیا  ات  دندرکن  رواب  ار  وا  نخـس  ناشیا  اّما  تسا ؛ هدید  هدنز  ار  مالـسلا  هیلعیـسیع  هک  داد 
مالـسلا هیلعیـسیع  رخآ  رد  درکن . رواب  ار  ناشفرح  سکچیه  زاب  یلو  دـندرک ؛ ربخاب  ار  نارگید  زین  ود  نآ  داد . ناشن  ناشیا  زا  رفن  ود  هب 
ياههتفگ اریز  درک ؛ شنزرـس  ناش  تجامـس  ینامیایب و  رطاخ  هب  ار  ناشیا  دش و  رهاظ  دندروخیم ، ماش  هک  یتقو  درگاش ، هدزای  نآ  رب 

ود ناـمه  دـیوگیم : وا  تسا . يرگید  هنوگ  هب  اـقول  هتفگ  ( 119 .) دندوب هدرکن  رواب  دـندوب ، هدـید  هدـنز  گرم  زا  دـعب  ار  وا  هک  یناسک 
دای هب  تسا ! هدش  هدنز  وا  تسین ! اجنیا  مالسلا  هیلعیسیع  هک  دنتفگ  نانآ  هب  دندش ، رهاظ  اهنز  ربارب  رد  ناشخرد  ياهسابل  اب  هک  يدرم 

.« دزیخرب موس  زور  دوش و  هتـشک  هدـش ، میلـست  راکهانگ  مدرم  تسد  هب  تسیابیم   » هک تفگ  امـش  هب  لـیلج  رد  هک  ار  ینانخـس  دـیروآ 
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رواب ار  ناشیا  ياههتفگ  نادرگاش  یلو  دنتخاس ، ربخ  اب  ار  وا  درگاش  هدزای  هاگنآ  دندروآ . دای  هب  ار  مالـسلا  هیلعیـسیع  ياههتفگ  نانز ،
هب ناتساد  یناوخزاب  درادیم . رب  هدرپ  زور  نامه  رـصع  رد  دوخ ، درگاش  ود  رب  مالـسلا  هیلعیـسیع  ندش  راکـشآ  زا  اقول  سپـس  دندرکن .

درگاش هدزای  دزن  دنتـشگ و  زاب  میلـشروا  هب  گنردیب  ودنآ ، دیازفایم : وا  تسا . هدوب  هارمه  نانآ  اب  دوخ ، اقول  ایوگ ، هک  تسا  ياهنوگ 
هدید ار  وا  زین  سرطپ  تسا ! هدش  هدنز  ًاتقیقح  دنوادخ  : » دـنتفگیم دـندوب و  هدـمآ  درگ  وا  ناوریپ  ریاس  اب  هک  دـنتفر  مالـسلا  هیلعیـسیع 

؛ دندرک تشحو  همه  اّما  درک ؛ مالس  داتسیا و  ناشنایم  رد  مالـسلا  هیلعیـسیع  ناهگان  دندوب ، وگ  تفگ و  مرگ  هک  لاح  نامه  رد  تسا »!
رد انحوی  ( 120 .) دش لوغـشم  لسع  یهام و  ندروخ  هب  نانآ  اب  مالـسلا  هیلعیـسیع  هاگنآ  دننیبیم . حور  دـنراد  هک  دـندرک  روصت  نوچ 
»؟ ینکیم هیرگ  ارچ  : » دندیـسرپ وا  زا  اههتـشرف  دید ، ار  هتـشرف  ود  نآ  هیلدجممیرم  هکنآ  زا  سپ  هک  دنکیم : تیاکح  نینچ  دوخ  لیجنا 

. تسا هداتـسیا  وا  رـس  تشپ  یـسک  هک  درک  ساسحا  میرم  هاگان  دناهتـشاذگ ». اجک  منادیمن  دـناهدرب و  ارم  دـنوادخ  دـسج  : » داد باوج 
؟ ینکیم هیرگ  ارچ  : » دیـسرپ میرم  زا  مالـسلا  هیلعیـسیع  تخانـشن . ار  وا  میرم  یلو  دوب ؛ مالـسلا  هیلعیـسیع  دوخ  درک . هاگن  تشگرب و 
وا مورب  ات  ياهتشاذگ  اجک  وگب  ياهدرب ، ار  وا  وت  رگا  اقآ ! : » تفگ وا  هب  تسا ، نابغاب  هکنیا  نامگ  هب  میرم  يدرگیم »؟ یـسک  هچ  لابند 
نم هب  : » دومرف یـسیع  داتـسا »! : » دز دایرف  يداش  اـب  تخانـش و  ار  یـسیع  تشگرب و  میرم  میرم »! : » تفگ مالـسلا  هیلعیـسیع  مرادرب ». ار 

امـش و ردـپ  دوخ و  ردـپ  دزن  نم  هک  وگب  ناـشیا  هب  نک و  ادـیپ  ار  مناردارب  ورب و  یلو  ماهتفرن ؛ مردـپ  دزن  ـالاب  هب  زونه  نوـچ  نزن ! تسد 
نامه بورغ  دـیازفایم : نینچمه  انحوی  ( 121 .) داد ربخ  ار  نانآ  هتفای ، ار  نادرگاـش  زین  میرم  موریم ». ـالاب  امـش  يادـخ  دوخ و  يادـخ 

ار وا  ات  داد  ناشن  ناشیا  هب  ار  دوخ  يولهپ  اهتسد و  مخز  درک و  مالس  اهنآ  هب  دش و  راکشآ  دوخ  نادرگاش  رب  مالسلا  هیلعیسیع  زور ،
، رادـید نیا  رد  متـسرفیم ». مدرم  نایم  هب  ار  امـش  زین  نم  داتـسرف ، ناهج  نیا  هب  ارم  ردـپ ، هک  نانچمه  : » تفگ نانآ  هب  هاگنآ  دنـسانشب .
هک نم  : » داد باوج  دناهدید ، ار  دـنوادخ  هک  دـنتفگ  وا  هب  یتقو  دوبن . رـضاح  دوب ، مالـسلا  هیلعحیـسم  درگاش  هدزاود  زا  یکی  هک  اموت » »

نیا دندش . عمج  مه  رود  زاب  نادرگاش  زور  تشه  زا  سپ   … منیبن »  وا  ياهتسد  رد  ار  بیلـص  ياه  خیم  مخز  مدوخ  ات  منکیمن ، رواب 
هاگنآ ( 122 .) دروآ نامیا  زین  اموت  هجیتن ، رد  درک . مالـس  دـش و  راکـشآ  نانآ  رب  مالـسلا  هیلعحیـسم  رگید  راب  دوب . ناشیا  اب  زین  اموت  راب 
رادقم نیمه  یلو  تسا ؛ هدـشن  هتـشون  باتک  نیا  رد  هک  دـندید  وا  زا  يرایـسب  تازجعم  مالـسلا  هیلعیـسیع  نادرگاش  : » دـیوگیم انحوی 

نیا ( 123 .« ) دیبایب دیواج  یگدنز  وا ، هب  نامیا  اب  تسادخ و  دنزرف  حیـسم و  نامه  مالـسلا ، هیلعیـسیع  هک  دـیروآ  نامیا  ات  دـش  هتـشون 
ناتساد هب  يراتفگ  نمض  رد  يو  اّما  دوزفا ؛ دهاوخن  يرگید  نخـس  هدناسر و  نایاپ  هب  ار  دوخ  لیجنا  انحوی ، هک  تسا  نآ  هناشن  تالمج 

نیا شریذپ  رد  سّدقم ، باتک  نادنمشناد  هچرگ  ( 124 .) دنکیم هراشا  لیلج ، هچایرد  رد  نادرگاش ، رب  مالسلا  هیلعیسیع  ندش  راکـشآ 
لیجنا نیا  زا  یـشخب  ناوـنع  هب  تسا و  هداد  تیمـسر  ار  نآ  اـسیلک  اـّما  دـنراد ، دـیدرت  اـنحوی  لـیجنا  زا  یئزج  ناوـنع  هب  شخب  نـیرخآ 

نادرگاش و رب  مالسلا  هیلعیسیع  ندش  راکشآ  هرابود و  ندش  هدنز  ندش ، بولصم  ناتـساد  زا  هاتوک  یـشرازگ  دش ، نایب  هچنآ  دنادیم .
اب نایم ، نیا  رد  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  دـیدرت  کش و  راـچد  اهناتـساد  نیا  اـب  ندـش  ور  هب  ور  ماـگنه  هب  لـیجانا ، هدـنناوخ  دوب . مدرم  رگید 

ندـش بولـصم  هلئـسم  رد  دـناوتیمن  يرگ  شهوژپ  چـیه  مدـقتعم  هک  تسور  نـیمه  زا  تـشگ . دـهاوخ  هجاوـم  يرایـسب  ياـه  ضقاـنت 
تـسا لمأت  روخرد  هک  هتکن  دنچ  هب  نونکا  دسرب . نیقی  هب  لیجانا  هعلاطم  لالخ  زا  وا  روهظ  هرابود و  ندـش  هدـنز  و  مالـسلا ، هیلعحیـسم 

اهنت ار  وا  دـنتخیرگ و  وا  نادرگاش  همه  مالـسلا ، هیلعیـسیع  يراتفرگ  زا  سپ  هک  دـنراد  قافتا  هیـضق  نیا  هرابرد  لیجانا  منکیم : هراـشا 
هیلعیـسیع بیقعت  ماگنه  هب   ) یتقو هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا  دوب و  سرطپ  تفریم ، وا  یپ  زا  هناـیفخم  هک  یـسک  اـهنت  ( 125 .) دنتشاذگ

موس راب  مسانشیمن و  ار  درم  نیا  ًالصا  نم  هک  دروخ  مسق  مود  راب  درک ، راکنا  ادتبا  یتسه ؟ حیسم  اب  زین  وت  ایآ  دندیـسرپ ، وا  زا  مالـسلا )
زا شیپ  : » دوب هتفگ  هک  دروآ  دای  هب  ار  مالـسلا  هیلعیـسیع  هتفگ  سرطپ  دز و  گناب  سورخ  ماگنه  نیمه  رد  تسرد  دومن . راـکنا  حیـسم 

راکشآ ام  رب  ناتساد ، نیا  تایئزج  ( 126 .) تسیرگ راز  راز  تفر و  نوریب  سپ  درک ». یهاوخ  راکنا  ارم  راب  هس  وت  دناوخب ، سورخ  هکنآ 
لیجانا ياهشرازگ  ریخ ؟ ای  دش  دراو  دناهدوب ، نآ  رد  نانهاک  مالـسلا و  هیلعیـسیع  هک  ياهناخ  هب  سرطپ  ایآ  هک  مینادیمن  ًالثم  تسین ؛
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هک انحوی  یتم و  سپ  هدوبن ، مالسلا  هیلعیسیع  اب  سک  چیه  رگا  هک  دیامنیم  خر  شـسرپ  نیا  اجنیا  رد  تسا . لزلزتم  دراوم ، نیا  رد  مه 
نآ نایحیـسم  خساپ  دـناهدرک ؟ تیاور  ار  نانهاک  سیئر  اب  يو  يوگ  تفگ و  ناتـساد  هنوگچ  دـناهدوب ، مالـسلا  هیلعحیـسم  نادرگاش  زا 
نیا تایئزج  شرازگ  رد  هک  تسا  نآ  تیعقاو  اّما  تسا . هتفرگ  تروص  یهلا  ماهلا  ددـم  هب  دـناهدرک ، لقن  ود  نیا  هچنآ  یماـمت  هک  تسا 

یبارـش وا  هب  هک  تسا  نآ  رب  یکی  لاثم ، ناونع  هب  تسناد . ماهلا  ار  اهتیاور  نیا  همه  ناوتیمن  هک  دراد  دوجو  ضقاـنت  ردـقنآ  هثداـح ،
، هدـمآ لیجانا  رد  هچنآ  هک  دـنامیمن  يدـیدرت  چـیه  ياج  ور ، نیا  زا  دراد . يرگید  نخـس  يرگید  دـندیناشون و  ردـخم  داوم  اب  هتخیمآ 

هیلعحیسم ندش  راکـشآ  ناتـساد  هب  ناوتیم  هنیمز  نیا  رد  تسا . هتـشگ  ناهد  هب  ناهد  هدوب و  جیار  مدرم  نایم  هک  تسا  ییاهزیچ  نامه 
: داد باوج  تشاد ، مان  ساپوئلک »  » هک ود  نآ  زا  یکی  : » دیوگیم دادیور  نیا  شرازگ  نایرج  رد  اقول  درک ؛ هراشا  درم  ود  نآ  رب  مالـسلا 

هیلعیسیع ندش  بولصم  ناتـساد  نیاربانب ، ( 127 !« ) ياهدنام ربخیب  ریخا  زور  دنچ  عیاقو  زا  هک  یـشاب  یـسک  اهنت  دـیاب  رهـش  نیا  رد  وت 
لیجانا هب  هتشاد ، نایرج  مدرم  نابز  رد  هک  هنوگنامه  هثداح  نیا  دناهتشادن ؛ تسد  نآ  رد  ماهلا  یحو و  هدوبن و  يدوهش  یتیاور  مالـسلا 

مک و ضرعم  رد  هشیمه  دـبای ، تیارـس  رگید  ناهد  هب  یناهد  زا  دـتفا و  مدرم  نابز  رب  هچنآ  هک  تسا  حـضاو  رپ  تسا . هدرک  تیارـس  مه 
جیار نانخس  تسا ؛ لصا  نیمه  لومشم  مه  مالـسلا  هیلعحیـسم  هرابود  ندش  هدنز  نایرج  دشابیمن . نانیمطا  لباق  دراد و  رارق  ندش  دایز 

ضقانترپ زا  یکی  هلئـسم  نیا  هک  دـید  میهاوخ  میزادـنیب ، لیجانا  هب  یهاگن  رگا  تسا . هتفاـی  هار  لـیجانا  هب  مه  هلئـسم  نیا  رد  مدرم  ناـیم 
میرم نآ  هیلدجم و  میرم  تفر ، رانک  هب  ربق  گنـس  دندید  هک  ار  یناسک  هلمج  زا  لیجنا ، کی  رد  ًالثم  دیآیم ؛ رامـش  هب  نآ  لئاسم  نیرت 
نانز هک  دـنکیم  لـقن  يرگید  نآ  دـندوب و  اـهنآ  اـب  مه  مدرم  زا  ياهدـع  هک  دـنکیم  تیاور  رگید  لـیجنا  رد  دـنکیم و  یفرعم  رگید 

، دومن داجیا  ار  گرزب  هلزلز  نآ  دز و  يرانک  هب  ار  گنـس  هک  ياهتـشرف  هرابرد  یتم  لیجنا  ًالثم  اـی  دـناهدوب و  دادـیور  نیا  هاوگ  يداـیز 
ربق تسار  فرط  رد  وا  دـیوگیم  سقرم  هک  یلاـح  رد  ( 128 (؛ دوب هتـسشن  گنـس  يور  رب  هک  دش  هدید  میرم  طسوت  یلاح  رد  دیوگیم :

هک دـندش  ور  هب  ور  درم  ود  اـب  هاـگان  ناـنز ، هک  دـیوگیم  هـکلب  هدرواـین ، ار  تـیاور  ود  نـیا  زا  کـی  چـیه  اـقول  اـّما  ( 129 .) دوب هتسشن 
لابند هب  اهنت  دیدن . ار  ياهتشرف  چیه  ادتبا  رد  هیلدجم ، میرم  هدرک : لقن  انحوی ، و  ( 130 .) دنتشاد نت  رب  هدننک  هریخ  ناشخرد و  ییاهسابل 
دیفـس ياـهسابل  اـب  ار  هتـشرف  ود  درک و  هاـگن  ربـق  هب  میرم  درک ، كرت  ار  اـجنآ  سرطپ  هـکنآ  زا  سپ  تشگزاـب . وا  اـب  تـفر و  سرطپ 

رگا تسا : حرط  روخ  رد  زین  اجنیا  نیـشیپ  شـسرپ  درادـن . یهاوگ  چـیه  زین ، مالـسلا  هیلعحیـسم  هرابود  ندـش  هدـنز  ناتـساد  ( 131 .) دید
يرما دوشیم ؛ يراشفاپ  ماهلا ، یحو و  رب  مه  زاب  خـساپ ، هاگیاج  رد  دـنکیم ؟ لقن  ار  نآ  هنوگچ  هدـیدن ، يزیچ  دوخ ، لیجنا ، هدنـسیون 

، دهد رارق  يرواد  ماقم  رد  ار  دوخ  هک  يدرف  يارب  تسا . رت  حیبق  مه  توکس  زا  ناتساد ، نیا  رد  دوجوم  ناوارف  ياه  ضقانت  ببس  هب  هک 
نانخس هجیتن  وا ، نتساخ  اپرب  گرم و  مالسلا و  هیلعحیـسم  ندش  بولـصم  هلئـسم  دیوگب : هک  تسا  نیا  نآ  دنامیم و  یقاب  هار  کی  اهنت 

هب دوب ، سرتسد  رد  هزورما  هدرک ، میرحت  ار  اهنآ  اسیلک  هک  يرگید  ياهباتک  رگا  هدوب و  جـیار  مدرم  ناـیم  رد  هک  تسا  ياهدـش  لـقن 
هچنآ تسین و  رادروخرب  يرتهب  عضو  زا  زین  نادرگاش  رب  مالسلا  هیلعیسیع  ندش  راکشآ  هلئـسم  تشگیم . راکـشآ  یّمهم  قیاقح  نیقی ،

، مالسلا هیلعیسیع  ندش  هتشک  رد  تیحیسم ، رظن  رد  هک  يدرف  هراب  رد  اّما  دنکیم . زاینیب  نآ  هناگادج  یـسررب  زا  ار  ام  میتفگ ، نونکات 
اّما : » هتفگ هدرک و  داـی  وا  زا  یتـم  اـهنت  هناـگراهچ ، لـیجانا  ناـیم  زا  هک  تسا  ینتفگ  یطویرخـسا . يادوهی  ینعی  هتـشاد ، يروـحم  شقن 

هتفرگ هک  ياهرقن  هکـس  یـس  دش و  نامیـشپ  دوخ  راک  زا  تسا ، هدش  موکحم  گرم  هب  مالـسلا  هیلعیـسیع  دید  هک  یتقو  نئاخ ، يادوهی 
بانط اب  ار  دوخ  تفر و  نوریب  تخیر و  ادخ  هناخ  رد  ار  اههکس  وا  دنادرگ …  زاب  ناشیا  هب  ات  دروآ  موق  نارـس  مظعا و  نانهاک  دزن  دوب ،
تـسا ياهسلج  رگتیاور  اقول ، تسا . هدـش  نایب  يرگید  هنوگ  هب  ادوهی  ماجنارـس  نالوسر » لامعا   » رد هک  تسا  بلاج  ( 132 .« ) درک هفخ 

زین ار  وا  دوب . اـم  زا  یکی  ادوهی  دـیوگیم … « : هتـساخرب ، سرطپ  عمج  نیا  رد  دـنبایب . نئاـخ  يادوـهی  يارب  ینیزگیاـج  دـیاب  نآ  رد  هک 
رد دیرخ . ياهعرزم  تفرگ ، دوخ  تنایخ  تباب  هک  یلوپ  اب  یلو  دشاب ؛ ادخ  لوسر  ام  دننام  ات  دوب  هدرک  باختنا  مالسلا  هیلعحیسم  یسیع 

ار نیمز  نآ  مسا  مدرم  دیچیپ و  رهش  رد  يروف  وا  گرم  ربخ  تخیر . نوریب  شیاه  هدور  مامت  دش و  مینود  زا  درک ، طوقس  رـس  اب  اجنامه 
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روضح مه  یتم  هک  دـیوگیم  یلاح  رد  مالـسلا ، هیلعحیـسم  نادرگاش  عمج  رد  ار  نانخـس  نیا  سرطپ  ( 133 .« ) دنتـشاذگ نوخ » هعرزم  »
، ادوهی ماجنارـس  هنوگچ  هک  تسا  نیا  دراذگیمن ، نام  مارآ  هک  یـشسرپ  تسا . هدرک  هراشا  دناهدوب ، اجنآ  هک  یناسک  مان  هب  اقول ، دراد .

زگره دیرخ و  ياهعرزم  دوخ ، وا  هک  دناهتسنادیم  همه  دناهدوب ؟ ربخ  اب  ناتساد ، نیا  زا  میلشروا  مامت  هک  یلاح  رد  هدنام ، یفخم  یتم  رب 
هب یطویرخسا  يادوهی  هک  تفریذپ  ناوتیم  نیاربانب ، دنکیم ! وگزاب  ار  يو  ماجنارس  رگید  ياهنوگ  هب  یتم  اّما  تخیواین ؛ راد  هب  ار  دوخ 

ياج هب  هک  دـنادیم  یـسک  نامه  ار  ادوهی  مالـسا ، تسور . هب  ور  یگناگدـنچ  اب  وا  گرم  نایاپ و  اـّما  درک ، تناـیخ  مالـسلا  هیلعحیـسم 
تبقاع زین  هدش  میرحت  ياهباتک  رد  هک  دراد  لامتحا  تسا . ون  مه  نآرق  اب  مه ، ابانرب  لیجنا  و  دـنتخیوآ . بیلـص  رب  مالـسلا  هیلعیـسیع 

اهنت دوـمن و  میرحت  ار  اـهباتک  یماـمت  مراـهچ ، نرق  رد  اـسیلک  ارچ  هـک  مـیمهفیم  رتـهب  نوـنکا ، دـشاب . هدـمآ  هنوـگ  نـیمه  هـب  ادوـهی 
یقاب یمان  طقف  تیحیـسم ، زا  دناشوپب و  مالـسلا  هیلعحیـسم  نت  رب  دهاوخیم ، دوخ  هک  ار  هچنآ  اهنآ  اب  دناوتب  هک  دیزگرب  ار  ییاهباتک 
نیمود هک  مالسلا  هیلعحیسم  ردام  مالسلا ، اهیلع  ارذع  میرم  زا  دیدج ، دهع  رگید  ياهباتک  لیجانا و  رد  هک  تسا  روآتفگـش  دراذگب .

هیلعحیـسم وا  ایآ  هک  دناهتفگن  کی  چیه  تسا . هدـشن  يدای  چـیه  مالـسلا  هیلعحیـسم  گرم  زا  سپ  تسا ، نایحیـسم  سّدـقم  تیـصخش 
نوریب وا  حور  زا  ار  ناطیش  تفه  هک  هیلدجم  میرم  رب  مالسلا  هیلعحیسم  هک  تفریذپ  ناوتیم  ایآ  رگید ، يوس  زا  ریخ . ای  هدید  ار  مالـسلا 
سدقم میرم  رب  ندش  راکـشآ  ایآ  دنزن ؟ يراک  هب  تسد  دهاکب ، شردام  ياهجـنر  اهدرد و  زا  هکنیا  يارب  اّما  دوش ؛ راکـشآ  دوب ، هدرک 

هارمه ییاه  هراشا  اهزمر و  اب  زاب  دروم  نیا  رد  لیجانا  توکس  هک  منکیم  نامگ  دوبن ؟ هیلدجم  میرم  رب  روهظ  زا  رتهتسیاش  مالسلا ، اهیلع 
. دنبایب ار  نآ  دیاب  اسیلک  نادنمشناد  هک  تسا 

یلصا هانگ  ادف و 

مهف دهدیم . لیکشت  مالسلا  هیلعحیسم  یسیع  گرم  هلیسو  هب  تیرشب  تاجن  ینعی  ( 134 «،) ادف  » هزومآ ار  تیحیسم  هدیقع  ناینب  ساسا و 
مالـسلا هیلع  اوح  مدآ و  هکنآ  زا  سپ  نایحیـسم ، داقتعا  هب  تسا . هدروخ  دـنویپ  یلـصا » هاـنگ   » ماـن هب  يرگید  رما  اـب  ادـف  هزومآ  تسرد 

ندرک هانگ  هب  مدرم  دش و  عورـش  رـشب  لسن  رد  هانگ  هک  تسا  نیا  راثآ  نآ  زا  یکی  دنام . ياجرب  هانگ  زا  يدنچ  راثآ  دـندش ، هانگ  راچد 
هیلعمدآ عقاو ، رد  دـیزگ . يرود  دوخ  يادـخ  زا  ناسنا  دـش و  ناسنا  ادـخ و  نایم  دـنویپ  ندـش  هدـیرب  ببـس  رما  نیا  دـندیزرو . تردابم 

، گرم دـندش و  نیـشنمه  گرم ، اب  همه  اهناسنا  هجیتن ، رد  تشاد . هاگن  دـنوادخ  زا  رود  ار  دوخ  نادـنزرف  مامت  شیوخ  هانگ  اب  مالـسلا 
نامز رد  اهناسنا  مامت  ینعی  تسا ؛ یتاذ  داسف  یحور و  گرم  گرم ، نیا  زا  دوصقم  درک . ادـیپ  هار  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  یثاریم  نوچ 

ادخ ات  درادن  دوخ  رد  ییوکین  زیچ  هتفای ، دلوت  هزات  ناسنا  تسا . هدش  دراو  نانآ  یگدنز  ياههبنج  مامت  رد  داسف  نیا  هدوب و  دساف  دـلوت ،
زا ولمم  دـهنیم ، ایند  هب  ياپ  هزاـت  هک  یناـسنا  رگید ، ناـیب  هب  ( 135 .) دهد رییغت  ار  دوخ  عضو  هک  درادن  یتردـق  چـیه  دـنک و  یـضار  ار 

دوخ رد  يدـنوادخ  تروص  يدوبان  ببـس  شیوخ ، هانگ  اب  مالـسلا  هیلعمدآ  تسا . نایز  رد  هرـسکی  هدوب و  ناهانگ  اـهیتشز و  تاوهش ،
وا لد  رد  ادـخ  زاب  تفریذـپ ، ار  شاهبوت  مه  دـنوادخ  درک و  هبوت  وا  هک  ور  نآ  زا  اـّما  درب ؛ نیب  زا  ار  ادـخ  دوخ و  ناـیم  یتسود  تشگ و 

نینچمه دومن . دـهاوخ  زوریپ  وا  رب  هدرک ، اهر  ناطیـش  تسد  زا  ار  وا  هک  داد  هدـعو  وا  هب  دـنوادخ  یّتح  دـشن . رود  وا  زا  تشاد و  ياـج 
زاب ببس  هک  یسک  دشک ؛ شود  هب  ار  ناسنا  ناهانگ  راب  دیامن و  رود  ناشناهانگ  زا  ار  تیرشب  ات  داتسرف  دهاوخ  ار  یسک  تفگ : دنوادخ 

دنزرف اهنت  دـنوادخ ، ینالوط ، يراظتنا  نامز و  زا  سپ  دوب . دـهاوخ  ناسنا  ادـخ و  نایم  هرابود  یتسود  حلـص و  توکلم و  ياهرد  ندـش 
ادخ دنزرف  هناگی  هک  ییاه  جنر  اهدرد و  ددنبب . ناسنا  ادخ و  نایم  يدیدج  دهع  دنهد و  تاجن  ناهانگ  زا  ار  تیرـشب  ات  داتـسرف  ار  دوخ 

، هناگراهچ لیجانا  دیامن . زاغآ  ار  يدیدج  یگدنز  ددرگ و  كاپ  وا  دوش و  کبس  یمدآ  شود  زا  هانگ  راب  ینیگنس  ات  دش  ببس  دیـشک ،
. دناهتفگ نخـس  هزومآ  نیا  زا  نایمور  هب  وا  همان  هژیو  هب  سلوپ و  ياههمان  دیدج ، دهع  رد  دنرادن . ادف » یلـصا و  هانگ   » هب ياهراشا  چـیه 
. دش ناهج  رسارس  رد  گرم  عویـش  ثعاب  تخاس و  هدولآ  ار  رـشب  لسن  مامت  وا  هانگ  درک ، هانگ  مالـسلا  هیلعمدآ  یتقو  : » دیوگیم سلوپ 
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هک تسا  یسک  نیتسخن  سلوپ ، نیاربانب ، ( 136 .« ) دندرک هانگ  همه  اهناسنا  نوچ  تشگ ؛ یهابت  یگدوسرف و  راچد  زیچ  همه  هجیتن ، رد 
گرم هانگ و  هک  هنوگنامه  درادیم : راهظا  نینچمه  سلوپ  تسا . هتفگ  نخس  هانگ  هب  اهناسنا  همه  ندش  هدولآ  سپس  یلصا و  هانگ  زا 

کی هانگ  هجیتن ، رد  : » دـیوگیم ور  نیا  زا  تفرگ . دـهاوخ  تروص  ناسنا  کی  طسوت  زین  تاجن  دـش ، ناهج  دراو  ناسنا  کـی  هلیـسو  هب 
شزرمآ و ینعی  ادـخ ، هیدـه  هک  یناسک  مامت  اّما  تفرگ ؛ دوخ  لاـگنچ  رد  ار  زیچ  همه  يدوباـن  گرم و  مالـسلا ، هیلعمدآ  ینعی  ناـسنا ،
 … دندرگیم مالسلا  هیلعحیسم  یسیع  ینعی  رگید ، ناسنا  کی  تنطلـس  تایح و  کیرـش  سپ  نآ  زا  دنریذپیم ، ار  هانگ  زا  لماک  یکاپ 
ات دش  ببـس  مالـسلا ، هیلعمدآ  هک  هنوگنامه  اریز  تسا ؛ مالـسلا  هیلعیـسیع  مالـسلا و  هیلعمدآ  نیب  یتهابـش  اجنیا  رد  نیاربانب ، ( 137 «.)
اب هک  یناسک  همه  ات  دـش  ثعاب  زین  مالـسلا  هیلعحیـسم  دـنوش ، گرم  هانگ و  هب  هدولآ  دناهتـسباو ، وا  هب  یعیبط  تدالو  اب  هک  یناسک  همه 

، ادف یلصا و  هانگ  هب  داقتعا  يانب  گنس  هک  تفگ  ناوتیم  هجیتن  رد  دندرگ . دنمهرهب  تایح  یکاپ و  زا  دناهتـسباو ، وا  هب  یناحور  تدالو 
اـههتکن و ناـیب  هـب  اـجنیا  رد  تـسا . هدـناوخن  ارف  هدرکن و  هجوـت  رما  نـیا  هـب  دوـخ  مالـسلا ، هیلعحیـسم  هداـهن و  سلوـپ  ار  تیحیـسم  رد 

ایآ هک  تسا  نیا  ادـف  یلـصا و  ياطخ  هب  تیحیـسم  هدـیقع  رد  یـساسا  مهم و  هلئـسم  میزادرپیم : هدـیقع  نیا  هرابرد  حرطم  ياهشـسرپ 
نخـس نآ  دروم  رد  هدرب و  رطاخ  زا  ار  نآ  ای  هدـنام و  لفاغ  تیمها ، زا  هزادـنا  نیا  اب  يا  هزومآ  زا  مالـسلا  هیلعحیـسم  هک  تفگ  ناوتیم 

دنک نالعا  ار  هدیقع  نیا  دیایب و  دوب ، مالسلا  هیلعحیسم  ناوریپ  لتاق  رگ و  هجنکـش  هک  سلوپ  نوچ  یبصعتم  يدوهی  هاگنآ  تسا ؟ هتفگن 
هکنآ دوجو  اب  تسا ؛ راوازـس  مالـسلا  هیلعحیـسم  دروم  رد  هدـیقع  نیا  ایآ  دـهدب ، شرارق  مهم  ناکرا  زا  ار  نآ  نآ ، شریذـپ  اب  اـسیلک  و 

هک تسا  یهاـنگ  هب  هدولآ  ناـشناج ، هک  دناهتـسنادیمن  مدرم  اـیآ  و  تسا ؟ هدوب  تیرـشب  تاـجن  نایحیـسم -  دوـخ  هتفگ  هب  وا -  فدـه 
نیا زا  اهنآ  تاجن  يارب  هک  تسا  ینامه  دنکیم ، هظعوم  اهنآ  ربارب  رد  هک  مالسلا  هیلعیسیع  نیا  دوب و  هدش  بکترم  مالـسلا  هیلعمدآ 

زا هک  دراپـسب  سلوپ  هب  ار  دراوـم  نیا  همه  ییوگزاـب  دربـب و  داـی  زا  ار  اـهنیا  همه  دـیاب  مالـسلا  هیلعحیـسم  اـیآ  تسا ؟ هدـمآ  یگدوـلآ 
هاگآ هدـیقع  نیا  زا  ار  دوخ  نـالوسر  مکتـسد ، مالـسلا ، هیلعحیـسم  هک  دوبن  راوازـس  اـیآ  دوبن ؟ زین  شتاـیح  ناـمز  رد  وا  هژیو  نادرگاـش 

یتم لیجنا  ود  هژیو  هب  دننکیمن و  هراشا  ادف  هلئسم  هب  لیجانا  زا  کی  چیه  میرذگب ، هک  اهنیا  زا  دنشاب ؟ نآ  غّلبم  مه  اهنآ  ات  تخاسیم 
ینخـس چـیه  مدآ  هانگ  زا  هن  ادـف و  زا  هن  دنـشابیم  مالـسلا  هیلعحیـسم  درگاـش  لوسر و  ود  هب  بوسنم  نایحیـسم  هدـیقع  هب  هک  اـنحوی  و 

، هدومنن یهجوت  هزومآ  نیا  هب  هتـسنادیم ، وا  میلاعت  هدیزگرب  ار  دوخ  لیجنا  هدوب و  لوسر  سرطپ  نادرگاش  زا  هک  زین  سقرم  دنیوگیمن .
هدینـشن و سلوپ  زا  ار  یّمهم  هلئـسم  نینچ  وا  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دـیآیم . رامـش  هب  سلوپ  ناـهارمه  زا  سقرم ، دوـخ  هک  یلاـح  رد 
زا ییاهشسرپ  تسا . هدرکن  هئارا  ادف  یلـصا و  هانگ  زا  یـشرازگ  چیه  هدوب ، وا  رای  سلوپ  ياهرفـس  یخرب  رد  هک  مه  اقول  دشاب ! هتـشونن 

نادرگاش نالوسر و  زا  کی  چیه  هن  مالسلا و  هیلعحیسم  هن  هک  يا  هزومآ  دزاسیم ؛ هارمه  دیدرت  اب  رتشیب  هچره  ار  ادف  هزومآ  تسد ، نیا 
نایحیـسم ربارب  رد  سلوپ  ياهراک  هک  مربیم  نامگ  و  تسا . سلوپ  لایخ  هدییاز  زیچ  ره  زا  شیب  هزومآ ، نیا  دـناهتفگن . نخـس  نآ  زا  وا 

باذـع زا  ییاهر  يارب  وا  هدرک و  هدـنز  هبوت  زا  سپ  يو ، رد  ار  يدـیدش  هانگ  ساسحا  اهنآ  راتـشک  راشف و  بیقعت و  شاهبوت و  زا  لـبق 
همه رب  یخیرات ، ینکفارف  کی  رد  سلوپ  تسا . هدز  هزومآ  نیا  نتخاس  هب  تسد  دوخ ، هتـشذگ  ناهانگ  ندومن  كاپ  هیجوت و  نادـجو و 
لثم رد  هک  نانچ  تسا ؛ هدرک  راتفرگ  زین  ار  نارگید  هدوب ، نآ  راـچد  دوخ  هک  یتبیـصم  زا  ییاـهر  يارب  هدـناشوپ و  هاـنگ  ساـبل  ناـیمدآ 

وا هب  و  میریذپب ، ار  سلوپ  هبوت  نامیا و  بتارم  هک  تسا  یتروص  رد  همه  اهنیا  دوشیم ». ناسآ  دـش ، یمومع  یتقو  تبیـصم  : » دـناهتفگ
تسور و هب  ور  مه  يرگید  شسرپ  اب  روبزم  هدیقع  نیا ، رب  نوزفا  مینک . دییأت  وا  هب  ار  اههمان  باستنا  یتسرد  میشاب و  هتـشاد  وکین  نامگ 

اهنآ همه  ایآ  هدوب ، هچ  مالـسلا  هیلعحیـسم  نامز  اـت  مالـسلا  هیلعمدآ  ناـمز  زا  ینعی  نیتسخن ، نورق  زا  ناـیمدآ ، هاـنگ  ًاـساسا  هکنیا  نآ 
ناربمایپ و نوچ  یگرزب ، ياهناسنا  زا  سّدقم  باتک  مامت  رد  هک  یلاح  رد  دناهتفرگن ؛ رارق  راگدرورپ  ششخب  دروم  دناهدوب و  راکهانگ 
زا دیدج  دهع  رد  زین  مالسلا  هیلعحیـسم  دوخ  هک  نانچ  دنا ؟ هتخاب  ناج  ادخ  هار  رد  هک  دوشیم  دای  ییادهـش  ناراکزیهرپ و  یهلا  يایلوا 
هانگ ببس  هب  ایآ  دنراد ؟ يوس  مادک  هب  يور  نینچ ، نیا  ییاهناسنا  هک  دیسرپ  دیاب  لاح  دیوگیم . نخس  مالسلا  هیلعایرکز  ندش  هتـشک 
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نانآ دناهداد . ترطف  لقع و  فلاخم  یخساپ  مهم ، شسرپ  نیا  ربارب  رد  نایحیسم  دنریگ !؟ شیپ  رد  شتآ  هار  دیاب  یجنم  ندماین  یلصا و 
نایاپ دناهدرم ، یجنم  ندمآ  زا  شیپ  هک  یناراکهانگ  : » دـنیوگیم دـنهدیم و  رارق  نیهوت  دروم  ار  دـنوادخ  گرزب  ناربمایپ  یگداس ، هب 
شتآ زا  ار  اهنآ  هدمآ ، يزور  ماجنارس  مالسلا ، هیلعحیـسم  هک  دناهداد  ناج  صلاخ ، دیما  نیا  اب  ناراکزیهرپ  اّما  تسا و  نشور  ناشراک 

بوقعی قاحسا ، دوواد ، یسوم ، میهاربا ، حون ، دننام : گرزب ، ناربمایپ  همه  هک  تفگ  دیاب  نخس ، نیا  رب  انب  ( 138 !« ) دیناهر دهاوخ  یهلا 
مادک دناهدوب ! دوخ  تاجن  مالسلا و  هیلعحیسم  ندمآ  رظتنم  منهج  رد  داب - ! نانآ  همه  رب  ادخ  مالس  دورد و  هک  یهلا -  ناربمایپ  رگید  و 

رگتیاور یتم  هک  اجنآ  تسه ، مه  دیدج » دهع   » اب راگزاسان  هتفگ ، نیا  هکنیا  رب  نوزفا  دریذپیم ؟ ار  يا  هدوهیب  نخس  نینچ  میلس ، لقع 
ایند رـسارس  زا  یمور ، رـسفا  نیا  دـننام  دوهی ، ریغ  ياه  موق  زا  يدایز  هدـع  هک  میوگب  امـش  هب  ار  نیا  : » دوشیم مالـسلا  هیلعحیـسم  مالک 

ار ناکدوک  هاگیاج  مالسلا ، هیلعحیـسم  نینچمه  ( 139 .« ) دش دنهاوخ  نیـشنمه  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  اب  دنوادخ  هاگرد  رد  هدمآ ،
هیلعحیـسم یـسیع  تشادگرزب  ياههناشن  دیدج ، دهع  ياج  ياج  نآ ، رب  نوزفا  دنکیم . حیرـصت  نآ  هب  دـنیبیم و  دـنوادخ  توکلم  رد 

هک منادیمن  فاصوا ، نیا  اب  دـنرادن . ادـخ  توکلم  زج  ییاج  نانآ  هک  دـنکیم  دـیکأت  وا  دراد . هارمه  هب  ار  دـنوادخ  ناربمایپ  زا  مالـسلا 
لوقعم ایآ  تسا ؟ هدش  هداد  تبسن  مالسلا  هیلعحیسم  كاپ  تحاس  هب  یهار  هچ  زا  هنوگچ و  شزرایب ، کبـس و  هزادنا  نیا  هب  ییاههتفگ 
ماـجنا هب  فقو  ار  دوخ  یتـسه  همه  مه  اـهنآ  دـنیزگرب و  دوخ  ناربماـیپ  ناونع  هب  ار  یگرزب  ياـهناسنا  اـیند  نیا  رد  دـنوادخ  هک  تسا 

دیایب مالسلا  هیلعحیسم  هکنآ  ات  دنورب  منهج  هب  مدآ  هانگ  رطاخ  هب  گرم ، زا  سپ  هاگنآ  دنیامن و  مدرم  تیاده  یهلا و  تلاسر  ندناسر 
نیا زا  ریغ  ایآ  مرامـشب ! مّلـسم  روما  زا  ار  نآ  مریذپب و  ار  ياهدیقع  نینچ  هنوگچ  هک  مناشیرپ  ناریح و  نم  عقاو ، رد  و  دـهد ؟ ناشتاجن  و 

نایاپ هب  دروم  نیا  رد  ار  نخس  دشابیم ! فلاخم  ترطف  لقع و  اب  هک  یلاح  رد  هتسناد ، ربتعم  هدرک و  لوبق  ار  هدیقع  نیا  اسیلک  هک  تسا 
رد ًالثم  دراد ؛ هولج  میدق  دهع  مامت  رد  هلئسم ، نیا  سکع  اریز  دریذپیمن ؛ ار  يا  هزومآ  نینچ  زین  میدق  دهع  هک  میوگیم  طقف  مربیم و 
هن دش و  دهاوخ  تازاجم  شردپ  ناهانگ  يارب  رسپ  هن  درم ! دهاوخ  شدوخ  دنک ، هانگ  هک  ره  : » میناوخیم مالسلا  هیلعیبن  لایقزح  باتک 
هب زین  رادرکدـب  ناسنا  تفای و  دـهاوخ  ار  دوخ  يراکوکین  یبوخ و  شاداـپ  راکتـسرد ، بوخ و  ناـسنا  سپ  شرـسپ . ناـهانگ  يارب  ردـپ 
هب تسد  نآ  رذگهر  زا  هدراذگ و  توافت  یعامتجا ، يدرف و  هانگ  نیب  اجنیا  رد  نایحیـسم  هتبلا  ( 140 .« ) دیسر دهاوخ  دوخ  لامعا  يازس 
زا رگید  ییاه  نتم  رب  هچرگ  دنکیمن . هدش  دای  لکـشم  لح  هب  یکمک  مه ، رما  نیا  هک  تسا  نآ  تقیقح  اّما  دـننزیم ؛ الاب  هزومآ  هیجوت 

یتصرف هب  ار  هدرتسگ  ثحب  مینکیم و  هدنـسب  هزادـنا  نیمه  هب  لاـجم  نیا  رد  اـّما  درک ، هیکت  ناوتیم  ادـف  هزومآ  ّدر  رد  سّدـقم ، باـتک 
. میراذگیم او  رگید 

؟ تسیک مالسلا ) هیلع   ) حیسم

؟ تسیک مالسلا ) هیلع   ) حیسم

اب میورب ، دیدج  دهع  غارس  هب  خساپ ، نتفای  يارب  رگا  اریز  تسا ؛ مهم  هزادنا  یب  یشسرپ  نایحیسم  مالک  رد  تسیک ،»؟ مالسلا  هیلعحیسم  »
رسپ ناسنا و  رـسپ  ار  مالـسلا  هیلعحیـسم  دیدج ، دهع  تسا . راوشد  سب  يراک  اهنآ  نایم  یگنهامه  داجیا  هک  میوشیم  ور  هب  ور  یباقلا 

. تخادرپ میهاوخ  اهنآ  نایم  یگنهامه  نازیم  باقلا و  نیا  زا  کی  ره  یسررب  هب  همادا  رد  دناوخیم . نتفای  تیمسج  يادخ  ادخ و 

ناسنا رسپ 

لیذ رد  دراشفیم . ياپ  بقل  نیا  رب  دوخ ، مالـسلا ، هیلعحیـسم  هک  دـباییمرد  دـهد ، رارق  هعلاـطم  دروم  تقد  هب  ار  دـیدج  دـهع  سک  ره 
، یتم لیجنا  رد  تخود . میهاوخ  مالـسلا  هیلعحیـسم  دوخ  يوس  زا  بقل  نیا  يریگراک  هب  نازیم  هناـگراهچ و  لـیجانا  هب  يراـمآ  یهاـگن 
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،13 : 32 ، 12 : 8 ، 11 : 19 ، 10 : 23 ، 18 : 21 ، 9 : 6 یتم : » تسا هدش  هتفرگ  راک  هب  مالسلا  هیلعحیـسم  يوس  زا  هبترم   27 ناسنا ،» رسپ   » بقل
لیجنا رد  .« 26 : 64 ، 26 : 46 ، 26 : 23 ، 25 : 31 ، 25 : 13 ، 24 : 40 ، 24 : 28 ، 17 : 12 ، 17 : 9 ، 16 : 27 ، 16 : 14 ، 13 : 40 ، 13 : 37 ، 13 : 41

، اقول لیجنا  رد  .« 14 : 62 ، 14 : 41 ، 14 : 21 ، 13 : 25 ، 10 : 44 ، 10 : 33 ، 9 : 31 ، 9 : 10 ، 8 : 31 ، 2 : 28 ، 2 سقرم 10 : : » هبترم  12 سقرم ،
،17 : 26 ، 17 : 25 ، 17 : 22 ، 12 : 40 ، 9 : 57 ، 9 : 56 ، 6 : 22 ، 12 : 10 ، 12 : 8 ، 11 : 30 ، 9 : 45 ، 9 : 22 ، 7 : 34 ، 6 : 5 ، 5 اقول 24 : : » هبترم  21
،5 : 27 ، 3 : 31 ، 1 انحوی 51 : : » هبترم  10 انحوی ، لـیجنا  رد  و  .« 22 : 68 ، 22 : 48 ، 22 : 22 ، 21 : 36 ، 21 : 27 ، 19 : 10 ، 18 : 32 ، 17 : 30
رب نشور  ياهراشا  ناسنا ،» رسپ   » بقل رب  مالسلا  هیلعحیسم  دیکأت  هک  تسا  نیا  نم  داقتعا  .« 3 : 14 ، 12 : 34 ، 8 : 28 ، 6 : 63 ، 6 : 53 ، 6 : 27
زا يرایسب  هب  و  دیشکیم ، درد  درکیم ، حیرفت  دیباوخیم ، تشگیم ، هنشت  دشیم ، هنسرگ  اهناسنا  رگید  دننام  وا  تسوا . یناسنا  تهج 

نارگید اب  شتوافت  اهنت  تساهناسنا و  رگید  دـننام  یناسنا  هک  دـنک  نایب  تساوخیم  دـیکأت  نیا  اب  يو  درکیم . ادـیپ  جایتحا  رگید  روما 
. دنیوجیم ار  يرگید  زیچ  بقل ، نیا  رد  نایحیسم  اّما  دراد . طابترا  نامـسآ  اب  ناربمایپ  رگید  نوچمه  دوشیم و  یحو  وا  هب  هک  تسا  نآ 

ياهشیر ياراد  هک  تسا  یناسنا  رـسپ  وا  هک  ورنآ  زا  یلو  تسا ؛ کیرـش  ام  اب  درد  يراوخ و  رد  مالـسلا  هیلعحیـسم  هک  دـندقتعم  اـهنآ 
نامیا هک  تسا  ینامـسآ  یمدآ  وا  نیاربانب ، دوشیم . بوسحم  نیون  تیرـشب  رگزاغآ  وا  تسه . مه  يدـیدج  مدآ » ، » دـشابیم ینامـسآ 

زا هک  تسا  راوشد  یترابع  ناسنا » رسپ   » هک دنراد  داقتعا  نایحیـسم  نینچمه  تساخ . دنهاوخرب  وا  تروص  هب  تمایق  رد  وا  هب  ناگدنروآ 
، ور نیا  زا  درادیم . هاگن  باجح  رد  ار  وا  هدرک ، ینکفا  هدرپ  رگید ، يوس  زا  دراد و  هراشا  مالـسلا  هیلعحیـسم  هبترم  يدـنلب  رب  وس  کـی 

نیا مالسلا  هیلعحیسم  هک  یماگنه  ًالثم  دیآیمن ؛ نهذ  هب  ادتبا  رد  هک  دنباییم  تسد  یناوارف  یناعم  هب  ناسنا » رـسپ   » ترابع زا  نایحیـسم 
یلزا دوجو  ناسنا  رـسپ  زا  مالـسلا  هیلعلایناد  هک  اجنآ  دراد ؛ هراشا  مالـسلا  هیلعلایناد  باوخ  میدـق و  دـهع  هب  دربیم ، راک  هب  ار  تراـبع 

نایم راکـشآ  زیامت  رب  يدوهی  تایاور  دـیاقع و  اّما  و  ( 141 .) درک دـهاوخ  تموکح  ناهاشداپ  اهناسنا و  همه  رب  هک  دـنکیم  دای  ادـخ ) )
لیجنا دنتسنادیم . دنوادخ  هب  ینشور  نیهوت  ار  بقل  نیا  يریگراک  هب  نایدوهی  ور ، نیا  زا  دراد . دیکأت  نآ  یلزا » دوجو   » و ناسنا » رسپ  »
دنزرف حیـسم  وت  ایآ  یهدب : باوج  هک  مهدیم  مسق  وت  هدنز  دـنوادخ  مان  هب  ار  وت  تفگ : وا  هب  مظعا  نهاک  : » دـیوگیم هراب  نیا  رد  یتم 

رب هتسشن و  ادخ )  ) تّوق تسار  تسد  رد  هک  دید  دیهاوخ  ارم )  ) ار ادخ  رسپ  زور  کی  متسه و  یلب ، داد : باوج  یسیع  هن ؟ ای  یتسه  ادخ 
دوب راکشآ  نایدوهی  يارب  ( 142 !« ) تفگ رفک  تفگ ! رفک  دز : دایرف  دیرد و  ار  دوخ  سابل  مظعا  نهاک  ناهگان ، دیآیم . نامسآ  ياهربا 

ار مـالک  نیا  ناوتیم  هنوگچ  یتسار  هب  تسا . هدـناسر  تیهولا  زرم  هب  ار  دوخ  هدرک و  يربماـیپ  زا  رتارف  ییاـعّدا  مالـسلا ، هیلعحیـسم  هک 
اب ناسنا  هک  تسا  نکمم  يرآ ، دـشاب . ادـخ  دـنزرف  ادـخ و  لاح  نامه  رد  هدوب و  ناـسنا  دـنزرف  ناـسنا و  مالـسلا ، هیلعحیـسم  هک  دـیمهف 

دهاوخ ادخ  زگره  وا  ایآ  اّما  دبایب ؛ ار  ناهج  رد  فرـصت  ییاناوت  هک  دـسرب  یهلا  برق  یلاع  هجرد  نانچ  هب  شیالوم  زا  تعاطا  تدابع و 
. دنکیمن لوبق  ار  يرما  نینچ  یناسنا  لقع  دش !

ادخ رسپ 

. دراـشفیم ياـپ  نآ  يریگراـک  هب  رب  رطاـخ  نیمه  هب  دراد و  هراـشا  مالـسلا  هیلعحیـسم  تقیقح  هب  هک  دـنادیم  يزار  ار ، ماـن  نیا  اـسیلک 
، ثیلثت هزومآ  رد  مالـسلا  هیلعحیـسم  هکنیا  هچ  دوشیم ؛ لماک  ثیلثت  ادـف و  ياههزومآ  نآ ، شریذـپ  اب  هک  تسا  نآ  رد  مان  نیا  ّتیمها 

رگشهوژپ ینادرگرس  ببس  اقول ) سقرم و  یتم ،  ) نوگمه لیجانا  رد  مان  نیا  زا  مالسلا  هیلعحیسم  ندرکن  هدافتسا  اّما  دشابیم . مود  تاذ 
هداد تبـسن  وا  هب  ادـخ » رـسپ   » ناونع هناگهس  لیجانا  رد  هک  ییاجنآ  دـناوخیم . ناسنا » رـسپ   » ار دوخ  یپایپ  لـیجانا ، نیا  رد  وا  دوشیم .

« مردپ  » ناونع هب  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلعحیسم  دوخ  دراوم ، یخرب  رد  هتبلا  دشابیم . نارگید  نخـس  لقن  ای  تسا و  هدنـسیون  نایب  ای  هدش ،
رد روط  نیمه  دمانیم . ادخ » رـسپ   » ار دوخ  راب ، هس  وا  انحوی  لیجنا  رد  يرآ ، تسا . هدناوخن  ادخ » رـسپ   » ار دوخ  زگره  اّما  دـنکیم ، دای 

يرگید دراوم  رد  سّدقم  باتک  رد  ادخ  رـسپ  بقل  نیا  لاح  نیا  اب  دنکیم . هراشا  ردپ »  » هژاو اب  ادخ  هب  و  رـسپ »  » هژاو اب  دوخ  هب  يدراوم 
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لامعتسا دنیوگیم  نایحیسم  یلو  هدش  هدیمان  ادخ  رسپ  زین  دوواد  دندش و  هدیمان  ادخ  نادنزرف  لیئارـساینب  الثم  تسا . هدش  هدافتـسا  مه 
سپ تسین . راک  رد  يزاجم  هنوگچیه  تسا و  یقیقح  مالسلا  هیلعحیسم  يارب  مان ، نیا  لامعتسا  اّما  تسا  هراعتسا  قوف  دراوم  رد  ظفل  نیا 

هب داقتعا  اب  یحیـسم  نامیا  سپ ، نآ  زا  دش . هتفریذپ  راکـشآ  یمـسر و  لکـش  هب  مالـسلا  هیلعیـسیع  تیهولا  دیدج ، دـهع  يروآدرگ  زا 
ياراد ردپ » يادخ   » هک دنیوگیم  نایحیسم  لاح ، نیا  اب  ددرگیم . لماک  تسادخ ، دوخ  وا  هکنیا  مالسلا و  هیلعیسیع  ندوب  ادخ » رسپ  »

رارق ادـخ  اـب  ربارب  ار  وا  هک  تسا  ییاـهتمارک  ياراد  مالـسلا  هیلعحیـسم  هـچ  رگا  دـشابیم . دوـخ  ینامـسآ  رـسپ  زا  رتارف  ییاـهیگژیو 
دقاف مالسلا  هیلعیـسیع  هک  تسا  یتازایتما  ياراد  دیدج  دهع  ناگدنـسیون  مالـسلا و  هیلعحیـسم  دوخ  یهاوگ  هب  ردپ  يادخ  اّما  دهدیم ،

هب هدومن ، عوضخ  وا  ربارب  رد  نامزلارخآ  رد  مالـسلا  هیلعحیـسم  ور ، نیا  زا  دـشابیم . تادوجوم  همه  دـصقم  أشنم و  وا  ًـالثم  تساـهنآ ؛
هلئسم یسررب  هب  همادا  رد  تسا ، هارمه  ثیلثت »  » هزومآ اب  نتفگ  ادخ » رسپ   » زا نخس  هک  تهج  نآ  زا  دزادنایم . ریز  هب  رس  ینتورف ، هناشن 

. مینکیم ثحب  یکدنا  زین  مالسلا  هیلعحیسم  ندوب  ادخ » رسپ   » هلئسم زا  نآ  نمض  رد  میزادرپیم و  ثیلثت 

(143) ثیلثت

هب مالسا  رد  يداقتعا  ناینب  دیحوت ، هک  هنوگنامه  تسرد  دهدیم ؛ لیکشت  ار  تیحیسم  ياههزومآ  ساسا  و  زار ، نیلّوا  ثیلثت ، هب  داقتعا 
رد هک  دوب  يزیچ  نیلّوا  نیا  و  مینکیم . زاغآ  سدـقلا  حور  رـسپ و  ردـپ ، مان  هب  ینعی  نآ ، اـب  ار  يراـک  ره  نایحیـسم  اـم  دـیآیم . راـمش 

چیه منکیمن  نامگ  رطاخ ، نیمه  هب  میناوخیم . ار  ترابع  نیا  زامن  اسیلک و  هب  دورو  ماگنه  ندروخ و  اذـغ  زاـغآ  رد  متخومآ . یکدوک 
تسا نکمم  ریغ  هکلب  لکشم ، رایسب  اهنت  هن  نآ  مهف  لاح ، نیا  اب  دشاب . هدرک  خوسر  یحیسم  درف  ناج  رد  ثیلثت  نوچمه  يرگید  هزومآ 

. دشابیمن نآ  هب  ندیسر  يارب  یهار  ار  یناسنا  لقع  ور ، نیا  زا  تسا و  طبترم  یهلا  رترب  قیاقح  اب  ثیلثت »  » هک میرواب  نیا  رب  نایحیسم  ام 
زا جیار  رّوصت  فالخ  رب  نایحیـسم ، هک  تسا  ینتفگ  دـنامیم . یقاب  رـشب  كرد  زا  رترب  هدوشگان و  رـس  يزار  ناونع  هب  ثیلثت  هجیتن ، رد 

ردپ تسا : رادروخرب  تیـصخش  هس  زا  هک  دنراد  نامیا  ياهناگی  يادخ  هب  اهنآ  هکلب  دنرادن ؛ داقتعا  ادخ  هس  هب  نایحیـسم  ثیلثت ، هزومآ 
(144 « ) نایلوترت ، » راب نیتسخن  هک  دوریم  نامگ  هدشن و  دراو  سّدقم  باتک  رد  ثیلثت  هژاو  هک  تسا  نیا  تیعقاو  سدقلا . حور  رسپ و  و 
: دـهد تسد  هب  نآ  زا  يریـسفت  اـت  هدومن  شـالت  سویلیبـس »  » موس نرق  همین  رد  سپـس  دـشاب . هتفرگ  راـک  هب  ار  نآ  يدـالیم  مود  نرق  رد 

يدـبا ریغ  رادـیاپان و  يا  هزومآ  تهج ، نیمه  هب  دـیآیم . رامـش  هب  یجراخ  یمالعا  اهنت  هکلب  تسین ؛ ادـخ  هرابرد  یقیقح  يرما  ثیلثت  »
نیا اب  اّما  دنتسه ؛ وا  هدیرفآ  ود  ره  سدقلا » حور   » و رـسپ »  » تسا و یلزا  يدوجوم  ردپ »  » اهنت هک  دوب  رواب  نیا  رب  سویرآ » .« » دوب دهاوخ 

يراذگ هیاپ  نآ  یمسر  لکـش  هب  ار  ثیلثت  هزومآ  دش و  راکـشآ  ( 145 « ) سویـساناتآ  » هاگ نآ  دنتـسه . ادج  وا  ناگدیرفآ  ریاس  زا  لاح ،
دوجو يریگرد  عازن و  سویـساناتآ  اـی  ( 146) سویرآ رظن  شریذـپ  دروم  رد  اـسیلک  ناربهر  یحیـسم و  نادنمـشناد  ناـیم  اهتّدـم  درک .

يأر ناونع  هب  سویساناتآ  هاگدید  ماجنارس  لادج ، وگ و  تفگ و  هام  کی  دودح  و  هیقین »  » ياروش يریگ  لکش  زا  سپ  هکنآ  ات  تشاد 
رد تسات  هس  ات و  هس  نیع  رد  تسا  یکی  هک  میتسرپیم  ار  ییادـخ  ام  : » دـیدرگ زاربا  نینچ  نامیا » نوناق   » دـش و هتفریذـپ  اسیلک  یمـسر 

یلزا و، مه  اب  هس  نیا  سپ  تسا . هناگی  دنوادخ ، دنتسین و  ادخ  هس  اّما  دنا ؛ صخش  کی  مادک  ره  سدقلا  حور  رـسپ و  ردپ و  یکی . نیع 
هب مجنپ  نرق  رد  سویـساناتآ ، نامیا  نوناق  ( 147 .« ) تسا هدیقع  نیمه  رب  زین  دوخ  مالـسلا ،) هیلعیـسیع   ) یجان ناسنا  و  دنتـسه . يواسم 
رد لاس 451 م و  رد  نآ ، زا  سپ  تسا . هدـنام  یقاب  اسیلک  یمـسر  هدـیقع  ناونع  هب  زورما  اـت  هدـش و  هتـسجرب  ( 148 « ) نیتسوگا  » هلیسو

یقلت رفک  نآ  فالخ  رب  ینخس  ره  هک  يروط  هب  دش ؛ هتخانش  ریذپان  رییغت  يا  هزومآ  ناونع  هب  ثیلثت  هب  رارقا  ( 149 « ) نودسلاک  » ياروش
لوبق نایحیـسم  اریز  تفای ؛ همادا  نانچمه  هزومآ  نیا  حالـصا  لاح ، نیا  اـب  تشگیم . موکحم  وضع  عطق  اـی  گرم  هب  هدـنیوگ  دـشیم و 
ثیلثت هرابرد  هک  نآ  دروآرب . نآ  دروم  رد  یحالـصا  شاب و  رادیب  گناب  يدرف  یهاگ  دـنچ  زا  ره  ات  تسا  نآ  دـنمزاین  ثیلثت  هک  دـنراد 
نخـس هناگهس  ياهتیـصخش  نیب  لماک  يواـست  زا  وا  دربب . داـی  زا  ار  نرق 16 ، یحیـسم  حلـصم  نیولاک ،» ناژ   » دـناوتیمن دراد ، هعلاطم 
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هزومآ راکـشآ  ياهنوگ  هب  اسیلک ، یمـسر  هماـن  داـقتعا  ناونع  هب  ناـمیا  نوناـق  و  درک . دـیکأت  رادـیاپ  يا  هزومآ  ناونع  هب  نآ  رب  تفگ و 
ینوناق مدرپس ؛ رطاخ  هب  ار  نامیا » نوناق   » مدوب ریِد  رد  هک  یناتـسبات  یگلاـس و  تفه  رد  هک  مراد  رطاـخ  هب  نم  و  درادیم . زاربا  ار  ثیلثت 

هچنآ دوشیم و  هدـید  هچنآ  همه  نیمز و  نامـسآ و  قلاخ  قلطم ؛ رداـق  ردـپ  مراد ؛ ناـمیا  دـحاو  يادـخ  هب  نم  : » تسا نینچ  نآ  نتم  هک 
، ادخ زا  ییادخ  دمآ ؛ دوجو  هب  ردپ  زا  لزا  رد  هک  هناگی  دنوادخ  رـسپ  حیـسم ، یـسیع  دحاو ، راگدرورپ  هب  مراد  نامیا  دوشیمن و  هدـید 

دوجو زیچ  همه  وا  هلیـسو  هب  هک  نامه  تاذ و  رد  ردپ  اب  يواسم  قولخم ، ریغ  يدولوم  یقیقح ، يادخ  زا  یقیقح  ییادـخ  رون و  زا  يرون 
هب سوطالیپ  دهع  رد  تفای و  دـلوت  ارذـع  میرم  سدـقلا و  حور  زا  درک . لوزن  نامـسآ  زا  ام  تاجن  يارب  نایمدآ و  ام  رطاخ  يارب  تفای و 
هب تسا و  هدمآ  اهباتک  رد  هک  هنوگنامه  تساخرب ؛ ناگدرم  نایم  زا  موس  زور  رد  تشگ و  نوفدم  دیـشک و  درد  دـش ، هتخیوآ  بیلص 
هب ناگدرم  ناگدنز و  رب  هوکش  اب  نادیواج و  هک  دمآ  دهاوخ  رگید  راب  اجنآ  زا  تسـشن و  ردپ  تسار  تمـس  رد  درک و  دوعـص  نامـسآ 

هارمه هب  هک  ومه  تسا ؛ هدمآ  دوجو  هب  رـسپ ، ردـپ و  زا  هک  تایح  راگدرورپ  سدـقلا ، حور  هب  مراد  نامیا  نم  و  دـیامرف . مکح  تلادـع 
، نیتسخن دیمعت  هب  سّدقم و  ياسیلک  هب  مراد  نامیا  نم  دشابیم و  ناربمایپ  اب  هدنیوگ  نخس  تسا و  شیاتس  شتسرپ و  دروم  رـسپ  ردپ و 

باتک . 1 دـناهدرک . هصالخ  هتکن  رد 6  ار  ثیلثت  هیرظن  نایحیـسم  نـیمآ »! گرم ؛ زا  سپ  اـهناسنا  زیخاتـسر  ناـهانگ و  شـشخب  تـهج 
باتک لاح ، نیا  اب  اـّما  دـنرادروخرب ؛ دـحاو  یتاذ  زا  هس  نیا  هچرگ  . 2 تسا . هدرک  دای  ادخ » صخـش   » ناونع هب  صخـش  هس  زا  سّدـقم ،
يرما هکلب  تسین ؛ يرهاـظ  رادـیاپان و  يرما  ادـخ ، ِتـقیقح  رد  ثـیلثت ، نـیا  . 3 دسانـشیم . يزیامتم  ياهتیـصخش  اهنآ  يارب  سّدـقم 

هـس ياراد  دـحاو ، یتاذ  هک  تسا  نیا  دوـصقم  هکلب  تسین ؛ ییادـخ  هـس  ياـنعم  هـب  ثـیلثت ، نـیا  . 4 دـیآیم . رامـش  هب  رادـیاپ  یقیقح و 
، ثیلثت هزوـمآ  رد  . 6 دنربارب . [ تمظع تردق و  رد   ] رگیدـکی اب  سدـقلا  حور  رـسپ و  ردـپ و  هناگهس  ياهتیـصخش  . 5 تسا . تیصخش 

هناگی نآ ، روما  هدننک  هرادا  ناهج و  هدننیرفآ  هک  دنیوگیم  دنزرویم و  دیکأت  دیحوت ، رب  نایحیـسم  دوشیمن . تفای  یـضقانت  هنوگچیه 
حور رسپ و  ردپ ،  ) دنربارب تمظع  تردق و  رد  هک  تیـصخش  هس  زا  هک  دنیوگیم  دحاو  تقیقح  نآ  فیرعت  رد  لاح ، نیا  اب  یلو  تسا ؛
رـشب رب  ار  دوخ  هرابکی  هب  دنوادخ  دنزرویم . رارـصا  دنوادخ  تخانـش  ندوب  یجیردـت  رب  نینچمه  اهنآ  تسا . هدـش  لیکـشت  سدـقلا ،)

مالـسلا هیلعحیـسم  تخانـش  هب  دنوادخ ، لماک  تخانـش  ببـس ، نیدب  درکیم . هریخ  ار  اهمشچ  وا  رون  تّدش  اریز  تسا ؛ هدرکن  راکـشآ 
ناوت یـسک  دوب و  هدیـشوپ  تیرـشب  رب  دنوادخ  هنک  تقیقح و  مالـسلا ، هیلعحیـسم  نتفای  تیمـسج  نامز  ات  نیاربانب ، تسا . هدروخ  دنویپ 

رد نتفای  تیمـسج  اـب  تشادرب و  دوخ ، تقیقح  زا  هدرپ  دـنوادخ ، مالـسلا ، هیلعحیـسم  یـسیع  ندـمآ  اـب  هکنآ  اـت  تشادـن  ار  نآ  كرد 
رب شالت  هجوت و  همه  نآ ، رد  هک  دیآیم  رظن  هب  تسا و  هدـشن  ثیلثت  هب  ياهراشا  میدـق ، دـهع  رد  دناسانـش . ار  دوخ  مالـسلا  هیلعحیـسم 

رایـسب ینامز  دـنمزاین  رما  نیا  تسا . هدوب  یتسرپ  تب  زا  ناشیا  ندرک  رود  لیئارـساینب و  موق  ياـهناج  رد  دـیحوت  هزومآ  ندرک  رادـیاپ 
هک یماگنه  ور ، نیا  زا  دناهتـشادن . سنا  نآ  اب  نامز  نآ  ات  هک  يا  هزومآ  دـننک ؛ یگدـنز  دـنریگب و  وخ  دـیحوت  اب  دـنناوتب  اهنآ  اـت  هدوب 
ور ییالط  هلاسوگ  شتـسرپ  هب  لیئارـساینب  دریذـپیم ، تروص  ریخأت  اب  وا  تشگزاب  دوریم و  راگدرورپ  تاـقیم  هب  مالـسلا  هیلعیـسوم 
رد میدق  دهع  هدـنناوخ  تهج ، نیمه  هب  تسا . هتـشاذگن  ناش  تحار  هدوب و  اهنآ  نیـشنمه  یتسرپ  تب  زا  یگنر  زونه  ایوگ  دـنروآیم ؛

: میناوخیم هینثت  باتک  رد  ًالثم  دباییم ؛ اهرافس  نیتسخن  زا  ار  نآ  هکلب  دنیبیم و  ار  دیحوت  هزومآ  راکـشآ ، تروص  هب  نآ و  ياج  ياج 
يراک میدـق ، دـهع  رد  ثیلثت  يوج  تسج و  نیاربانب ، ( 150 .« ) تساتکی راگدرورپ  ام ، راـگدرورپ  ادـخ و  هک  نک  شوگ  لیئارـسا ! يا  »

ناـکین و ردـپ  هک  تسا  ناحبـس  دـنوادخ  ینعی  يزاـجم ، ياـنعم  نآ  زا  دارم  هک  هـتفر  راـک  هـب  نآ  رد  ردـپ »  » هـتبلا دوـب . دـهاوخ  هدوـهیب 
« سدقلا حور   » هملک زین  و  یقیقح . يانعم  هن  دیآیم ، نهذ  هب  نآ  زا  يزاجم  يانعم  هک  رسپ »  » هملک تسا  نینچمه  دشابیم . ناراکتـسرد 

هتفگ هب  دـشابیم و  اـهنیا  ریغ  داـب و  سفن ، تاـیح ، ندـیمد  نوـچمه : فـلتخم  داـیز و  یناـعم  ياراد  یلو  هتفر  راـک  هب  میدـق  دـهع  رد 
یفرعم سدقلا » حور  رـسپ و  ردپ و   » ناونع هب  ار  دوخ  دیدج  دهع  رد  ات  درکیم  هدامآ  نایاپ  هطقن  يارب  ار  رـشب  دـنوادخ  ایوگ  نایحیـسم 

زا هک  یبهذم  نادنمشناد  زا  یکی  خساپ  رد  وا  ًالثم  تشگ ؛ هارمه  دیحوت  هزومآ  رب  هرابود  دیکأت  اب  مه ، مالـسلا  هیلعحیـسم  ندمآ  دیامن .
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دنوادـخ ام  راگدرورپ  دـنوادخ و  هک  نک  شوگ  لیئارـسا ! يا  هک  تسا  نیا  ماکحا  همه  لّوا  : » تفگ دیـسرپ ، دـنوادخ  ماـکحا  نیرتمهم 
جیردت هار  زین  مالسلا  هیلعحیسم  تسا ، راوشد  ناسنا  يارب  نآ  مهف  هک  ثیلثت  هزومآ  فشک  تهج  رد  دندقتعم  ناشیا  ( 151 .) تسا دحاو 

ناشیا مامت  هب  تسا و  ناـنمؤم  ناراکتـسرد و  ناـکین و  همه  ردـپ  هک  دـنوادخ  ياـنعم  هب  ار  ردـپ »  » هژاو زاـغآ ، رد  وا  تفرگ . شیپ  رد  ار 
باطخ دروم  ار  دنوادخ  ردپ ،»  » هژاو اب  مالسلا  هیلعیسیع  هک  ینامز  نایحیسم ، داقتعا  رب  انب  اّما  ( 152 .) درب راک  هب  دزرویم ، رهم  فطل و 
يانعم زا  ردپ  هژاو  تسا و  مالـسلا  هیلعحیـسم  صاخ  ردـپ  دارم ، اجنیا  رد  سپ  ( 153 .) تـشاد رظن  رد  ار  نآ  یقیقح  ياـنعم  دادیم ، رارق 

، ادخ نادنزرف  همه  دروم  رد  زاغآ ، رد  مالـسلا  هیلعحیـسم  زین  ار  رـسپ »  » هژاو تفای . لاقتنا  لّوا » صخـش   » ینعی یقیقح ، يانعم  هب  يزاجم 
راک هب  شیوخ  دروم  رد  ار  هژاو  نیا  هک  نامز  نآ  اّما  تشاد ؛ رظن  رد  ار  يزاجم  يانعم  زونه  اجنیا ، اـت  وا  ( 154 .) درب راک  هب  نانمؤم  ینعی 

زا اّما  ( 155 .) تسنادیم ادـخ  هناـگی  رـسپ  ار  دوخ  وا  يرآ ، تفرگ . رظن  رد  ار  نآ  یقیقح  ياـنعم  دـناوخ ، ادـخ » رـسپ   » ار دوخ  تفرگ و 
هدنهد لیکـشت  هناگهس  ياهتیـصخش  زا  یکی  ناونع  هب  ار  نآ  ناوتیمن  دـیدج ، دـهع  رد  سدـقلا » حور   » هژاو يریگ  راک  هب  یگنوگچ 
هناگهس ياهتیـصخش  زا  هک  میباییم  رد  دش ، هتفگ  هچنآ  زا  تفای . یلجت  راکـشآ ، یتروص  هب  سدـقلا  حور  هک  ( 156) تساکیطنپ زور 
ياهنوگ هب  ار  ثیلثت  هزومآ  ناوتیم  دیدج ، دهع  ياهباتک  رد  ایآ  اّما  تسا ؛ هدـش  دای  رگیدـکی  زا  يادـج  تروص  هب  دـیدج ، دـهع  رد 

ار ناشیا  دیزاس و  نم  درگاش  ار  اهموق  مامت  دیورب و  سپ  : » تسا هدش  زاربا  هدیقع  نیا  حیرـص  لکـش  هب  اج  کی  رد  اهنت  تفای ؟ راکـشآ 
نیا هک  دناسریمن  ار  نیا  مه  رس  تشپ  رد  مان  ات  هس  رکذ  تسا  یهیدب  هک  ( 157 .« ) دیهد دیمعت  لسغ  سدقلا  حور  رسپ و  ردپ و  مسا  هب 

نـشور ناوارف  تاعلاطم  زا  سپ  نرق 19 و  رد  هک  هدوـب  ( 158) انحوی لّوا  همان  رد  زین  يرگید  هراشا  هتبلا  دـنراد . كرتشم  تاذ  کـی  هس ،
. دناهدرک فذح  ار  نآ  دیدج ، ياههخـسن  رد  ور ، نیا  زا  تسا . هتـشادن  دوجو  لیجنا  نیا  یمیدـق  ياههخـسن  رد  يریبعت  نینچ  هک  هدـش 

ضیف : » دـیوگیم هک  اـجنآ  دراد ؛ ثیلثت  هب  ینـشور  هراـشا  ناـیتنرق ، هب  دوخ  مود  هماـن  رد  سلوپ  هک  دـناهدرب  ناـمگ  نایحیـسم  زا  یخرب 
، مینیبیم هک  هنوگنامه  اّما  ( 159 !« ) ددرگ امش  بیصن  سدقلا  حور  تقافر  ادخ و  ّتبحم  دشاب ! امـش  همه  اب  حیـسم  یـسیع  ام ، دنوادخ 
: دـنیوگیم هدـماین ، ثیلثت  هژاو  دـیدج  دـهع  رد  ارچ  هکنیا  هیجوـت  رد  نایحیـسم  تسا . هدـماین  نآ  رد  هناـگهس  ياهتیـصخش  زا  یماـن 

درف اساسا  هکلب  تسین ، ناگژاو  دنمزاین  اهنت  هن  ثیلثت ، هزومآ  هک  تفگ  دیاب  اّما  هدشن ، دراو  دیدج  دـهع  رد  ثیلثت  هژاو  هک  تسا  تسرد 
رد و   ] ددرگ لقتنم  سدـقلا  حور  رـسپ و  هب  ردـپ  زا  و  دوش . کیدزن  دـنوادخ ، هب  تدابع ، اب  هک  تفای  دـهاوخ  ار  نآ  ینامز  اهنت  یحیـسم 

راوتـسا ياـهناینب  ياراد  تسین و  نایحیـسم  هتخاـس  ثیلثت ، هک  تفگ  دـیاب  هـتبلا  ( 160 [.) دوش هاـگآ  اـهنآ  تاذ  ندوب  هناـگی  هب  تیاـهن 
مالسلا هیلعحیسم  ندمآ  زا  لبق  و  دوب . لومعم  ناتسرپتب  نایم  رد  ییات  هس  ياههورگ  رد  ادخ  شتسرپ  ناتـساب  نامز  زا  و  تسا ؛ یخیرات 
رارقرب یحیسم  ثیلثت  اب  يرایسب  ياهتهابش  هک  یناتساد  نیرتمهم  تسا . هتشاد  جاور  رگید  ياهاج  دنه و  نیچ و  نیطسلف و  رـصم و  رد 

( وا نز  رهاوـخ و  « ) سیزیا  » هاـگنآ دوـشیم . هتـشک  شردارب  تسد  هـب  سیریُزا  نآ ، رد  هـک  تـسا  يرـصم  سیریُزا »  » هناـسفا دـنکیم ،
وا گرم  زا  سپ  سیریزا ، زا  سیزیا  سپـس  ددرگیم . نییاپ  ناهج  يادخ  دوشیم و  هدـنز  سیریزا  هاگنآ  دـنکیم . طونح  ار  شدـسج 

و سیزیا »  » و سریزا »  » ییاـت هس  هورگ  رد  ار  ادـخ  ناتـساب  ناـیرهم  و  دروآیم . اـیند  شیارب  سوروه  ماـن  هب  يدـنزرف  دوـشیم و  رادراـب 
هک رما  نیا  شریذپ  اب  یحیـسم  نیتسخن  ناردپ  زا  یخرب  دیدرگ . میدق  رـصم  عونلا  بر  سیریزا ، سپ ، نآ  زا  دـندیتسرپیم و  سوروه » »

هدیزرو و دیکأت  مالـسلا  هیلعحیـسم  یگدـنز  ناتـساد و  نیا  یـساسا  توافت  رب  دـشاب ، ثیلثت  روهظ  زاس  هنیمز  دـناوتیم  سیریزا  ناتـساد 
یلاح رد  دش ؛ هدنز  یفارخ  ياهروطسا و  ياهنوگ  هب  سپس  تفر و  ایند  زا  هک  تسا  ییادخ  ناتـساد  يرـصم ، سیریزا  ناتـساد  : » دناهتفگ

هناسفا يوبو  گنر  زگره  دیآیم و  رامش  هب  یعقاو  یخیرات و  یناتساد  لیجنا ، رد  وا  نتساخ  اپرب  گرم و  مالسلا  هیلعحیـسم  یگدنز  هک 
هیلعحیـسم صخـش  رد  دـنوادخ  دـندقتعم  هک  نایحیـسم  دزن  رد  ثیلثت  هزومآ  زا  دوب  يرـصتخم  حیـضوت  نیا  (. 161 « ) دریگیمن دوـخ  هب 

ام اب  یلصا  هانگ  زج  هب  تهج  ره  زا  هتفرگ و  یناسنا  تعیبط  هناگهس ، ياهتیصخش  زا  مود  تیصخش  ینعی  تسا ؛ هتفای  تیمـسج  مالـسلا 
هکنآ يارب  دـنوادخ  نیاربانب ، ( 162 « ) دـش نکاس  ام  نایم  دـیدرگ و  مسج  هملک  : » دـیوگیم انحوی  هکنانچ  تسا ؛ هدومن  ادـیپ  تهاـبش 
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هیلعحیـسم تروص  رد  ار  دنوادخ  زین  ناگدیرفآ  درک . تاقالم  ار  ناسنا  دمآ و  نیمز  هب  يرـشب  تروص  هب  دزادـنارب ، دوخ  هرهچ  زا  هدرپ 
ندش ناسنا  يارب  هکلب  دنکیمن ؛ دراو  وا  تیهولا  هب  یبیـسآ  چـیه  ادـخ ، ندـش  ناسنا  هک  تسناد  دـیاب  اّما  ( 163 .) دندرک ترایز  مالسلا 

، نونکا ( 164 .) تسا یفاک  درادیم ، هاگن  ناهنپ  ار  نآ  دـنکیم و  یـشوپ  مشچ  دوخ ، یهلا  تمظع  زا  یهاگ  دـنوادخ ، هک  هزادـنا  نیمه 
يراددوخ یفسلف  ثحابم  حرط  زا  لاجم ، نیا  رد  تخادرپ . میهاوخ  نآ  نوماریپ  ییاه  دقن  اهشسرپ و  نایب  هب  ثیلثت  هزومآ  نییبت  زا  سپ 

اریز تسا ؛ یناسنا  دَرِخ  نتـشاذگ  رانک  ثیلثت ، هزومآ  دمایپ  نیتسخن  فلا . میراد . نشور  هداس و  یلکـش  هب  نخـس  هئارا  رد  یعـس  هدومن ،
هار زا  مالـسلا ، هیلعحیـسم  هب  یقیقح  رادیاپ و  نامیا  اب  زج  ار  نآ  هک  رـشب ، كرد  زا  رتارف  تسا  يّرـس  ثیلثت  هک  دنرواب  نیا  رب  نایحیـسم 

اب راگزاس  ياه  هرازگ  . 1 دناهنوگ : هس  یناسنا ، درخ  اب  ییورایور  رد  اه  هرازگ  اهشـسرپ و  هک  تفگ  دیاب  اّما  دـیمهف ، ناوتیمن  يرگید 
زا رتکچوک  ءزج  هکنیا  دـننام  دراد ، رارقا  اهنآ  یتسرد  هب  دریذـپیم و  ار  نآ  یمدآ  درخ  هک  دنتـسه  ییاه  هرازگ  ریذـپ : درخ  اـی  درخ 

عامتجا دننام : دـنکیم ، در  دریذـپیمن و  ار  اهنآ  درخ  هک  دنتـسه  ییاه  هرازگ  زیتس : درخ  ای  درخ  اب  راگزاسان  ياه  هرازگ  . 2 تسا . لک 
لاحم رب  دـیکأت  ناسنا  درخ  هک  تسا  مولعم  دوجوم ». ریغ  مه  تسا و  دوجوم  مه  ناـمز  کـی  رد  دـیز  : » دوش هتفگ  هکنیا  لـثم  نیـضیقن 
اهنآ هب  ندیـسر  زا  درخ  تسد  هک  دنتـسه  یبیغ  ییاه  هرازگ  زیرگ : درخ  ای  درخ  زا  رتارف  ياه  هرازگ  . 3 دراد . ياهیضق  نینچ  لثم  ندوب 

ماـکحا زا  یخرب  دـننام : میتفاـییمن ، تسد  اـهنآ  زا  یتخانـش  هب  زگره  دوبن ، یحو  رگا  هک  دراد  دوجو  يروـما  ناـهج  رد  تسا . هاـتوک 
هطبار نیا  یگنوگچ  مهف  زا  ناسنا ، درخ  هک  نآ  يورخا  ياهدـمایپ  ایند و  رد  ناـسنا  يراـیتخا  ياـهراک  ناـیم  هطبار  روط  نیمه  یعرش و 

( درخ زا  رتارف  ياه  هرازگ   ) موس هنوگ  زا  ییاه  هرازگ  دـیابن  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـشابیم . بیغ  ملاع  هب  طوبرم  هک  ارچ  تسا ؛ ناوتاـن 
ار اهنآ  مهف  ناوت  درخ ، هک  ییاه  هرازگ  زگره  اریز  دروآ ؛ رامش  هب  درخ ) اب  راگزاسان  ياه  هرازگ   ) مود هورگ  ياه  هرازگ  زا  یمـسق  ار ،
نآ رد  نایحیـسم  هک  تسا  یماد  نامه  عقاو  رد  نیا  دنتـسین . ربارب  دیامنیم ، اهنآ  نالطب  هب  مکح  یمدآ  درخ  هک  ییاه  هرازگ  اب  درادـن ،

یلقع تالاکشا  اب  هک  یماگنه  اهنآ  دراد . يراگزاسان  ِرـس  یمدآ  لقع  اب  ثیلثت ، هزومآ  اریز  دنا ؛ هدیزای  تسد  هطلاغم  هب  هدش و  راتفرگ 
هراـبرد یّتح  ناـنآ  تسین . اـهنآ  هب  لوصو  يارب  یهار  ار  درخ  دـنا و  یبیغ  يروما  قیاـقح ، نیا  هک  دـنرادیم  زاربا  دـنوشیم ، ور  هب  ور 

درخ فلاخم  ار  ینید  ياه  هرازگ  زا  يرایـسب  هکنیا  اب  و  دـننکیم . رارکت  ار  هیجوت  نیمه  زین  دنتـسه  درخ  اب  راـگزاسان  هک  ییاـه  هرازگ 
ایآ تشاذگ ؟ رانک  ار  لقع  نامیا ، بسک  يارب  ناوتیم  دنیوگیم ، نایحیسم  هک  هنوگ  نآ  ایآ  دنریذپیم . يدبعت  لکـش  هب  اّما  دننادیم ،

، درخ لقع و  اب  راک  نیا  ایآ  دهد ؟ صیخـشت  تسردان  زا  ار  تسرد  نید  دناوتیم  هنوگچ  ناسنا  درادـن ؟ دوجو  ینـشور  ضقانت  اجنیا  رد 
لالدتسا زا  هدافتسا  اب  مالسلا  هیلعحیـسم  تلاسر  ندناسر  تابثا  هب  يارب  مه  وا  نادرگاش  مالـسلا و  هیلعیـسیع  یّتح  دریذپیمن ؟ تروص 

هدز و دنویپ  دوخ  یگدنز  یجنم و  ندمآ  هب  میدـق  دـهع  تراشب  نایم  هک  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلعیـسیع  دـندرکیم . هرظانم  دوهی  اب ، یلقع 
نییعت یـساسا و  شقن  لقع ، رگا  نیاربانب ، تسا . هدناوخ  ارف  لقع  زا  يوریپ  هب  ار  اهنآ  عقاو  رد  هدرک ، یفرعم  رظتنم  ربمایپ  نامه  ار  دوخ 

نادنمـشناد دریذپیمن ؟ دـنکیم و  در  ار  نآ  لقع  هک  دروآ  نامیا  يا  هزومآ  هب  ناوتیم  هنوگچ  دراد ، تسرد  نید  صیخـشت  رد  هدـننک 
تیصخش هس  هب  هک  نایحیسم ، جیار  داقتعا  فالخ  رب  هک  دناهتفگ  هدرک و  فارتعا  ثیلثت  هزومآ  یفـسلف  تالاکـشا  زا  یخرب  هب  یحیـسم 

هک لاح  نامه  رد  ار  ياهناگی  رما  ناوتیمن  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دننادیم ، تاذ  کی  ار  هس  ره  لاح ، نیا  اب  دـنراد و  نامیا  مه  زا  زیامتم 
زا دوب . دهاوخ  حیرـص  یـضقانت  مزلتـسم  راک  نیا  اریز  تشادـنپ ؛ یکی  دـشابیم ، ات  هس  هک  لاح  نامه  رد  ای  تسناد و  ات  هس  تسا ، یکی 

دنوادخ يدنمزاین  هجیتن  رد  تاذ و  رد  بیکرت  مزلتـسم  هدـمآرب ، زیامتم  تیـصخش  هس  زا  ادـخ ، هناگی  تاذ  هکنیا  شریذـپ  رگید ، يوس 
طیـسب و يدوجوم  دـنوادخ ، هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دراد . زاـین  دوخ  يازجا  هب  ندـش  لـماک  يارب  یبکرم ، رما  ره  هک  ارچ  دوب ؛ دـهاوخ 

طیـسب تهج  ره  زا  دـنوادخ  نیا ، رب  نوزفا  تفگ . نخـس  مه  رانک  رد  يزاـینیب  زاـین و  زا  دوجوم  کـی  رد  ناوتیمن  سپ  تسا ؛ زاـینیب 
. دوش دـحتم  نآ  اب  ای  دـنک  لولح  ناـسنا ، رد  دوش و  ادـج  وا  زا  یئزج  دـننکیم -  اـعّدا  نایحیـسم  هک  ناـنچ  نآ  درادـن -  ناـکما  تسا و 
یلزا و تباث و  يدوجوم  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دریگ ؛ رارق  لوحت  رییغت و  ضرعم  رد  وا  هک  دوشیم  ببـس  ناـسنا ، رد  وا  لولح  نینچمه 
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تبـسن نیاربانب ، دـش . نایب  نایلوترت »  » هلیـسو هب  يدـالیم  مود  نرق  رد  ثیلثت  هزومآ  میتفگ ، نیا  زا  شیپ  هک  هنوگناـمه  ب . تسا . يدـبا 
یخرب مالـسلا و  هیلعحیـسم  یـسیع  دـنیوگیم : نایحیـسم  دـشابیم . تسردان  یلک  هب  وا  نادرگاـش  اـی  مالـسلا و  هیلعحیـسم  هب  نآ  نداد 

يراک اهنت  یناحور  ناردپ  نادنمشناد و  هاگنآ  دناهدیشوک و  هزومآ  نیا  یساسا  ياه  هفلؤم  يریگ  لکش  رد  سلوپ  هژیو  هب  وا  نادرگاش 
نیا هک  تفگ  دیاب  دوب . ثیلثت  هزومآ  ندومن  راکـشآ  هناگهس و  ياهتیـصخش  رب  تیـصخش ) تاذ و  « ) مونقا  » مان نتـشاذگ  دـندرک ، هک 
ناـیم رد  ییاـج  چـیه  دوبن و  نایحیـسم  داـمتعا  هجوت و  دروـم  ثیلثت ، هزوـمآ  يدـالیم ، مراـهچ  نرق  اـت  اریز  تسین ؛ شیب  ییاـعّدا  نخس ،

سپ داد و  ینلع  لکش  نآ  هب  راب  نیتسخن  يارب  سویسانتآ »  » هک دش  نشور  نیا  زا  شیپ  و  تشادن . حیـسم  نید  مهم  یلـصا و  ياههزومآ 
هن نیاربانب ، تسا . سرتسد  رد  هزورما  هک  یلکش  نامه  هب  تسرد  دناسر ، بیوصت  هب  325 م )  ) هیقین ياروش  رد  ار  نآ  رایسب ، ياهعازن  زا 

نورد رد  هزومآ  نیا  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  تسا . ناسنا  لایخ  میقتـسم  هجیتن  هکلب  تسین ، حیـسم  میلاعت  زا  هتفرگرب  ثیلثت ، هزومآ  اهنت 
هچره هک  درکیم  فارتعا  ییادـخ  ياسیع  هزومآ  جورم  سویـسانتآ ، ردـپ  هک  ییاج  ات  دـشابیم  ور  هب  ور  ناوارف  ياه  ضقاـنت  اـب  دوخ ،

لیلد هب  دشابیم ، بجاو  ثیلثت  هزومآ  شریذپ  هک  نخس  نیا  سپ  ( 165 .) دیامن نشور  ار  نآ  دناوتیم  رتمک  دسیونیم ، نآ  هرابرد  رتشیب 
رد دوخ  یحیسم ، نادنمشناد  اریز  دوریم ؛ رامـش  هب  یتسردان  نخـس  لقع  اب  نآ  يراگزاسان  دوجو  اب  یّتح  تسا  هدمآرب  یحو  زا  هکنآ 

تیمسر زا  سپ  یّتح  درادرب . رد  ار  اهنآ  يارآ  ینوگانوگ  زا  يرایـسب  تاحفـص  يدالیم  مود  لّوا و  هدس  دنرادن . رظن  قافتا  هلئـسم  نیا 
، اسیلک طسوت  اهنآ  ندرک  ینادنز  نتشک و  دیاقع و  شیتفت  هب  ندز  تسد  نآ و  نافلاخم  ندومن  تازاجم  دوجو  اب  ثیلثت و  هزومآ  نتفای 

نید رد  یمـسر  يا  هزومآ  ندوب  لوقعمان  زا  ربخ  هاگ ، دنچ  زا  ره  هک  ییاه  دایرف  دشن ؛ تکاس  هاگچیه  دوب و  اپ  رب  نافلاخم  دایرف  مه  زاب 
يا هزومآ  دیدج ، دهع  رد  دیابن  نیاربانب ، دـننادیم . میدـق  دـهع  هدـننک  لماک  ار  دـیدج  دـهع  نایحیـسم ، ج . دادیم . مالـسلا  هیلعحیـسم 
رـس هک  دوشیم  هدناسانـش  ياهنوگ  هب  میدـق  دـهع  رد  وا  فاصوا  و  ادـخ »  » هک تسا  یلاح  رد  نیا  دوش . تفای  میدـق  دـهع  اـب  راـگزاسان 

ناونع هب  میدـق  دـهع  رد  ادـخ  دـشابیم . دـیدج  دـهع  زا  هدـمآرب  نایحیـسم  هتفگ  هب  انب  هک  يا  هزومآ  دراد ؛ ثیلثت  هزومآ  اب  يراگزاسان 
نینچمه وا  ( 166 .« ) متـسه يدبا  یلزا و  دنوادخ  نم  هک  هن  رگم  دیوگیم … « : هک  اجنآ  تسا ؛ هدـش  هدناسانـش  يدـبا  یلزا و  يدوجو 

(167 .« ) ناسنا هن  متسه ، ادخ  نم  انامه  : » دراد توافت  ناسنا  اب  نیاربانب ، و  تسوا . رما  ریبدت و  دروم  هدیرفآ و  ناهج ، تسا و  ربدم  قلاخ 
، میدق دهع  هچرگا  ( 168 .) دیآیم رامـش  هب  یتب  دوخ ، دوش ، هتخاس  یمدآ  نهذ  رد  هک  وا  زا  يریوصت  ره  اریز  درادن ؛ هیبش  دنوادخ  زین  و 
، ناـسنا رد  ادـخ  نتفاـی  تیمـسج  ثیلثت و  هزوـمآ  اـب  دراوـم  نـیمه  هسیاـقم  زا  اـّما  هدرک ، رکذ  دـنوادخ  يارب  نـیا  زا  شیب  ییاـهیگژیو 

ناسنا ریغ  یلزا و  هدنز و  قلاخ و  میدق ، دهع  رد  هک  يدوجوم  دوشیم . نشور  دنیوگیم ، نایحیـسم  هچنآ  میدق و  دهع  نیب  يراگزاسان 
دروـخیم و اـهناسنا  دـننام  دـیآیم و  نوریب  رگید  یناـسنا  مکـش  زا  هـک  ددرگیم  یقوـلخم  هـب  لدـب  دـیدج  دـهع  رد  دوـشیم ، یفرعم 
رترب و دوجو  اب  ار  نآ  يراگزاس  یملاس ، درخ  چیه  یتسار  هب  هک  یفاصوا  دریمیم ؛ بیلـص  رب  ماجنارـس  دراد و  يداش  مغ و  دماشآیم و 
، دنتسه يواسم  تمظع  تردق و  یتسه و  رد  هک  زیامتم  تیصخش  هس  ادخ  يارب  نایحیسم  دننام  رگا  یّتح  د . دریذپیمن . دنوادخ  سّدقم 

دنمزاین یکی  زگره  دشاب و  هتشادن  دوجو  یتوافت  هنوگچیه  رسپ )  ) مود تیصخش  و  ردپ )  ) لّوا تیـصخش  نایم  دیاب  هاگ  نآ  میدرمـشرب ،
، ردپ لباقم  رد  شدوخ  هاوگ  هب  حیـسم  هک  هدـمآ  ًالثم  دـنکیم ؛ نایب  ار  هتفگ  نیا  فلاخم  دـیدج ، دـهع  هک  یتروص  رد  دـشابن ؛ يرگید 
، ردپ ( 170 .) دـنادیم ار  نآ  عوقو  ماگنه  هک  تسا  ردـپ  اهنت  هدوبن و  هاگآ  تمایق  ناـمز  زا  وا  نینچمه  ( 169 .) دنام یقاب  عضاخ  نتورف و 
زا هدمآ  ياههتفگ  ( 173 .) تسا رسپ  زا  رتگرزب  ردپ  و  ( 172) دشابیم ردپ  وریپ  يراک  ره  رد  رسپ  ( 171 .) تسا زیچ  همه  تیاغ  أشنم و 

زاینیب زیچ و  همه  أشنم  لصا و  اهباتک ، نیا  رد  ردپ ،» . » دنکیم نایب  دیکأت ، هب  ار  هناگهس  ياهتیصخش  نایم  يواست  مدع  دیدج ، دهع 
يزیچ نیا  و  دزادرپب . يراک  هب  دناوتیمن  ردپ  نذا  نودـب  تسوا و  دـنمزاین  هرـسکی  رـسپ ،»  » هک یلاح  رد  تسا ؛ اتمهیب  یتردـق  ياراد  و 
هنوگچ دیدج ، دهع  رد  مالـسلا  هیلعحیـسم  ادخ و  فیـصوت  هب  هجوت  اب  نونکا و  دیامنیم . دییأت  دیدج  دـهع  دریذـپیم و  لقع  هک  تسا 
هدـیرفآ هک  ار  مالـسلا  هیلعحیـسم  ناوتیم ، هنوگچ  و  درک ؟ مکح  تمظع  تردـق و  تاذ و  رد  تیـصخش ، ود  ناـیم  يواـست  هب  ناوـتیم 
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. دناوخیم ناکین  ناراکتـسرد و  نانمؤم و  همه  ردپ »  » ار دنوادخ  يرایـسب ، دراوم  رد  دیدج ، دـهع  ه . دروآ ؟ رامـش  هب  ادـخ » ، » تسادـخ
زین هنازور  ياهزامن  رد  دنکیم . دای  اهنآ  ( 174 « ) ینامسآ ردپ   » ناونع هب  دنوادخ  زا  نانموم ، هب  باطخ  یهاگ  دوخ ، مالسلا  هیلعحیـسم 

هدمآ یتم  لیجنا  رد  نینچمه  ( 175 !« ) داب یمارگ  وت  سّدقم  مان  ینامسآ ! رد  هک  ام  ردپ  يا  : » میناوخیم مالـسلا  هیلعحیـسم  نامرف  هب  انب 
رد نیا ، رب  نوزفا  ( 176 .« ) دیشخبب دناهدرک ، يدب  امش  هب  هک  ار  ینانآ  زین  امش  هک  دیشخب  دهاوخ  یطرش  هب  ار  امش  ینامسآ ، ردپ  : » تسا

يرارقرب يارب  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  : » تسا هتکن  نیمه  رگنایب  ریز  هنومن  ود  دناوخیم . ادخ  نادنزرف  ار  نانمؤم  دـیدج ، دـهع  يدراوم ،
ملاع نآ  هب  ندیسر  هتسیاش  هک  یناسک  اّما  ( » 177 .« ) دش دنهاوخ  هدیمان  ادخ  نادنزرف  ناشیا  اریز  دننکیم ؛ شـشوک  مدرم  نایم  رد  حلص 
نوچ دنوشیم ؛ ادخ  نادنزرف  ناگتـشرف و  دننام  ظاحل  نیا  زا  دنریمب و  رگید  هک  تسین  نکمم  دـنوش … و  ناگدرم  نایم  زا  نتـساخرب  و 
ردـپ رد  دـیدج  دـهع  يراـشفاپ  دوجو  اـب  هک  تسا  نیا  دـباییم  حرط  تصرف  نونکا  هک  یـشسرپ  ( 178 .« ) دـندرگیم تمایق  نارـسپ  هک 

هب ارچ  دریگیم و  دوـخ  هب  یقیقح  ییاـنعم  حیـسم  دروـم  رد  اـهنت  هژاو  نـیا  ارچ  ناـکاپ ، ناـنمؤم و  هـمه  ردـپ  ناوـنع  هـب  ادـخ ، ندـناوخ 
یـسیع تسد  هب  رایـسب  ياههزجعم  ندش  راکـشآ  هب  خساپ ، رد  نایحیـسم  دـنکیم ؟ ادـیپ  يزاجم  يدربراک  نارگید ، يارب  نآ  يریگراک 

ناربمایپ ياههزجعم  ندش  هدرمش  اب  رگا  دننکیم و  هراشا  اهنآ  دننام  نارامیب و  يافش  ناگدرم ، ندرک  هدنز  نوچمه  مالـسلا  هیلعحیـسم 
اّما دناهتـشاد ؛ هزجعم  مه  رگید  ناربماـیپ  هدوـبن و  مالـسلا  هیلعحیـسم  هژیو  هزجعم ، راـهظا  يرآ ، تفگ : دـنهاوخ  دـنوش ، ور  هـب  ور  رگید 
رد رگید  ناربمایپ  دزاسیم . زیامتم  نارگید  زا  یلک  هب  ار  وا  هک  دراد  یصاخ  تیفیک  مالسلا ، هیلعحیـسم  دروم  رد  هزجعم  هئارا  یگنوگچ 
اّما تسا ؛ هتفرگیم  تروـص  راـگدرورپ  هزاـجا  تردـق و  هب  اـهنآ  تسد  هـب  هزجعم  ماـجنا  دـناهدوب و  هلیـسو  کـی  اـهنت  هزجعم ، ناـیرج 

ای هراشا  کی  اب  اهنت  وا  ياههزجعم  ور ، نیا  زا  تسا . هدزیم  هزجعم  راهظا  هب  تسد  هطساویب ، میقتسم و  هنوگ  هب  دوخ  مالسلا ، هیلعحیسم 
مه خساپ ، نیا  ( 179 .) تسا هدومنیم  راکـشآ  ار  دوخ  تیهولا  هزجعم ، دـنیآرف  رد  وا  هتفرگیم و  تروص  هملک  کی  نتفگ  ای  تکرح و 

تردق اب  ار  شیاه  هزجعم  هک  درکیم  رارکت  اهراب  یهلا  ربمایپ  نیا  تسا . راگزاسان  مالـسلا  هیلعحیـسم  ياههزومآ  اب  مه  دیدج و  دهع  اب 
زا نم  میناوخیم … « : وا  ياههتفگ  رد  تساهنآ . ماجنا  ببـس  دنوادخ  تردـق  نذا و  هکلب  دـهدیمن ؛ ماجنا  لقتـسم  تروص  هب  دوخ و 

هدارا لیم و  قباطم  اریز  تسا ؛ هنالداع  نم  يرواد  منکیم و  يرواد  ماهدینـش ، هک  نانچ  هکلب  مهد ، ماجنا  ار  يراـک  مناوتیمن  دوخ  شیپ 
ناتشگنا اب  نم  رگا  اّما  : » تسا هتفگ  مالسلا  هیلعحیسم  یسیع  رگید  ییاج  رد  ( 180 .« ) مدوخ لیم  قباطم  هن  هداتسرف ، ارم  هک  تسا  ییادخ 

مولعم و  ( 181 .« ) تسا هدش  زاغآ  امـش  نایم  رد  ادـخ  توکلم  هک  دـنکیم  تباث  نیا  منکیم ، نوریب  مدرم  دوجو  زا  ار  دـیلپ  حاورا  ادـخ 
دناوتیم دـشاب ، بلطم  نیا  رب  يرتنشور  ياههراشا  نتفای  يوج  تسج و  رد  یـسک  رگا  تسا . یهلا  تردـق  ناتـشگنا ، زا  دارم  هک  تسا 

ار نانخس  نیا  یلیئارـسا ! نادرم  يا  لاح ، : » دبای رد  تسا ، يراج  لوسر  سرطپ  نابز  رب  هک  یلاح  رد  و  نالوسر » لامعا  باتک   » رد ار  نآ 
ات  ] درک رهاظ  امش  نایم  رد  بیجع  یتایآ  اههزجعم و  اهتردق ، يرصان  ياسیع  هلیـسو  هب  ادخ  دینادیم ، زین  دوخ  هک  روطنامه  دیونـشب !
هک تفگ  ناوتیم  مه  زاب  ایآ  هاوگ ، همه  نیا  دوجو  اب  نونکا و  ([ 182 .) تسا هدمآ  وا  بناج  زا  مالسلا  هیلعیسیع  هک  دنک  تباث  همه  هب 

یتروص هب  ار  وا  ناوتیم  مه  زاب  ایآ  تسا ؟ هدزیم  هزجعم  ماجنا  هب  تسد  دوخ  تردق  اب  لقتسم و  ياهنوگ  هب  مالسلا ، هیلعحیـسم  یـسیع 
ماـن هک  دـیدرگ  مولعم  دـش  هتفگ  هچنآ  زا  و . دـشابن ؟ زاـجم  زج  هب  ياهرهب  ادـخ ، يدـنزرف  زا  ار  نارگید  اـت  دـناوخ  ادـخ  دـنزرف  یقیقح ،

رب وا  ندـش  راکـشآ  مالـسلا و  هیلعحیـسم  زیخاتـسر  زا  هک  یماگنه  مه  نآ  دروم ، کی  رد  یتم و  لیجنا  رد  اهنت  هناگهس ، ياهتیـصخش 
ار اهموق  مامت  دیورب و  سپ  : » دـیوگیم شنادرگاش  هب  مالـسلا  هیلعیـسیع  هک  اجنآ  تسا ؛ هدـمآ  مه  اب  دوشیم ، هتفگ  نخـس  نادرگاش ،

نیا . 1 تسا : هجوتم  ییاهداریا  نخس ، نیا  رب  ( 183 !« ) دیهد دیمعت  لسغ  سدقلا  حور  رسپ و  ردپ و  مسا  هب  ار  ناشیا  دیزاس و  نم  درگاش 
ناـیب هنوگ  نیا  ار  شخب  نیمه  سقرم ، دـناهدرکن . یهارمه  یتـم  اـب  رگید ، لـیجانا  ناگدنـسیون  تسین و  قاـفتا  دروم  ناتـساد ، زا  شخب 
تخس ینامیایب و  رطاخ  هب  ار  ناشیا  دش و  رهاظ  دندروخیم ، ماش  هک  یتقو  درگاش ، هدزای  نآ  هب  مالسلا ] هیلعیسیع   ] رخآ رد  : » دنکیم

: تفگ ناشیا  هب  سپـس  دندوب . هدرکن  رواب  دندوب ، هدید  هدـنز  گرم  زا  دـعب  ار  وا  هک  ار  یناسک  ياههتفگ  اریز  درک ؛ شنزرـس  ناش  یلد 
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دوب راوازس  هنوگ  نیا  و  : » تسا رگید  یتیاور  رگتیاور  زین ، اقول  ( 184 .« ) دیناسرب مدرم  هب  ار  لیجنا  ماغیپ  دیورب و  ایند  رسارس  هب  دیاب  لاح 
رد ناهانگ  شزرمآ  هبوت و  هب  هظعوم  هک  دنک  عورش  میلشروا  زا  دزیخرب و  ناگدرم  نایم  زا  موس  زور  دشک و  درد  مالـسلا  هیلعحیـسم  هک 

هدوزفا نآ ، نتـشون  زا  سپ  اه  هدس  هدمآ ، یتم  لیجنا  رد  هک  ییاه  هملک  تسا  نکمم  باسح ، نیا  اب  ( 185 .« ) دوش وا  مان  هب  اهتما  همه 
رب انب  . 2 دسریمن . رظن  هب  دیعب  دناهدش ، تشونور  اهراب  نامز  رذگ  رد  سّدقم ، باتک  ياههخـسن  هکنیا  هب  هجوت  اب  رما  نیا  دـشاب . هدـش 

نامز رد  هک  یلاح  رد  دوش ، ماجنا  سدقلا  حور  رـسپ و  ردپ و  مان  هب  دیاب  دیمعت  لسغ  هدـمآ ، یتم  هتفگ  رد  هک  مالـسلا  هیلعحیـسم  نامرف 
: » تسا هدمآ  زین  سدقلا  حور  مان  هب  نالوسر ،» لامعا   » رد هتفرگیم و  تروص  مالسلا  هیلعیـسیع  مان  اب  اهنت  لسغ  نیا  نیتسخن ، ياسیلک 

ثیلثت لکشم  زین  یتم  هتفگ  اب  ییاونمه  . 3 ( 186 .« ) تفای دیهاوخ  دیمعت  سدقلا  حور  اب  امش  یلو  دادیم ؛ دیمعت  لسغ  بآ ، اب  ییحی  … 
هجیتن نآ  زا  ناوتیمن  اّما  دـناهدش ؛ هدرب  ماـن  اـجکی  رد  هناـگهس  ياـه  تاذ  هک  تفریذـپ  ناوتیم  تیاـهن  رد  اریز  درک ؛ دـهاوخن  لـح  ار 
رایسب مالسلا  هیلعحیسم  هک  تفایرد  ناوتیم  دیدج ، دهع  هب  یهاگن  اب  ز . ( 187 .) دنتسه ادخ )  ) دحاو تاذ  کی  يازجا  اهنآ  هک  تفرگ 
تدابع يارب  دـناوخیم و  زامن  رایـسب  نینچمه  تفرگ ، هزور  زور  لهچ  دـیامزایب ، ار  وا  ناطیـش ، هکنآ  زا  شیپ  تخادرپیم ؛ تداـبع  هب 

ایآ دوب ، ادـخ  وا  رگا  درکیم . لمع  شا  یگدـنب  فیاظو  هب  تسنادیم و  هدـنب  ار  دوخ  وا  هک  تسا  نآ  هناشن  اهنیا  همه  درکیم . تولخ 
هزومآ دریذپب ؟ ار  ینانخـس  نینچ  دناوتیم  درخ ، نیمادک  دروآ ؟ اج  هب  هدجـس  دریگب و  هزور  دناوخب و  زامن  دوخ  يارب  هک  دوب  ینتفریذپ 

هک درکیم  دیکأت  ییایپ  تفگن و  نخس  نآ  ّتلع  زا  هاگچیه  مالسلا ، هیلعحیسم  هک  يا  هزومآ  تسا ؛ هارمه  یناوارف  تالاکـشا  اب  ثیلثت ،
نیب دوخ و  نطو  رد  زج  تسا ، مارتحا  دروم  اج  همه  ربمایپ ، تفگ : ناشیا  هب  مالـسلا  هیلعیـسیع  سپ  : » تسادـخ ربمایپ  ناـسنا و  رـسپ  وا ،

هچ وکین ! داتـسا  يا  دیـسرپ : وا  زا  یـسک  یتقو  هک  نانچ  ادخ ؛ زج  تسین ، ییوکین  چـیه  هک  درکیم  دـیکأت  و  ( 188 .« ) شیوخ نانطومه 
وکین یـسک  هکنآ  لاح  و  یتفگ ؟ وکین  ارم  ببـس  هچ  هب  : » تفگ خساپ  رد  مشاب ؟ هتـشاد  دیواج  یگدـنز  مناوتب  ات  مهد  ماجنا  یکین  راک 

ار نآ  هک  درکیم  شرافـس  دادیم ، ناـش  يافـش  هک  ناـنآ  هب  یتح  درکیم و  یفن  دوخ ، زا  ار  یتیهولا  هنوگ  ره  ( 189 .« ) ادخ زج  تسین 
نم هب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  : » دومرفیم ور ، نیا  زا  دنهدن . ییادـخ  تبـسن  وا  هب  دوشن و  یخرب  یهارمگ  ببـس  ات  ( 190) دننکن وگزاب 

هب مالـسلا  هیلعحیـسم  نامز  رد  ثیلثت ، هزومآ  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوتیم  سپ  دناوخن . ادـخ  رـسپ  ای  ادـخ  ارم  و  ( 191 .« ) دنکن کش 
و تسا . داضت  رد  مالسلا  هیلعحیسم  یـسیع  ياههزومآ  اب  راکـشآ  ياهنوگ  هب  هکلب  هدوبن ، راوگرزب  نآ  میلاعت  ءزج  اهنت  هن  هدماین و  دوجو 

. تسناد یهلا  یحو  زا  هتساخرب  ار  نآ  ناوتیمن  تهج ، نیدب 

تعیرش

اب ینید  لئاسم  هریاد  زا  نآ  نتخادـنا  رود  تعیرـش و  هب  هجوت  مدـع  نآ ، يزورما  مهم  لئاسم  زا  تیحیـسم و  خـیرات  مهم  ياهدادـیور  زا 
رد هک  تسا  ییاهزیچ  همه  سومان ،»  » ای تعیرش » : » میوشیم انـشآ  تعیرـش »  » اب رتشیب  یکدنا  زاغآ ، رد  تسا . مالـسلا  هیلعحیـسم  ندمآ 
هد لماش  یقالخا : ياهشرافـس  . 1 درک : میـسقت  هتـسد  هس  هب  ار  اـهنآ  ناوتیم  دـش و  لزاـن  هللا ، میلک  مالـسلا ، هیلعیـسوم  رب  روط  هوک 
زا سپ  مالسلا  هیلعیسوم  دوب . هدش  هتشون  یگنس  حول  ود  يور  رب  تشگ و  لزان  مالسلا  هیلعیسوم  رب  روط  هوک  رد  هک  دنتسه  یـشرافس 
هد هرابود  دنوادخ  ات  درک  هیهت  حول  ود  ون  زا  هاگنآ  تسکش . دز و  نیمز  هب  ار  اهنآ  مشخ ، تّدش  زا  دوخ ، موق  دزن  هب  هوک  زا  تشگزاب 
هک ییادخ  نامه  متـسه ، وت  يادخ  دنوادخ ، نم  : » دنکیم تیاور  هنوگ  نیا  ار  نامرف  هد  جورخ و  رفـس  دـسیونب . اهنآ  يور  رب  ار  نامرف 

يارب یهام  ای  هدنرپ  ای  ناویح  لکـش  هب  یتب  هنوگچیه  دشابن . نم  زا  ریغ  رگید  نایادـخ  ار  وت  درک . دازآ  رـصم  یگدـنب  تراسا و  زا  ار  وت 
متـسه و يرویغ  يادـخ  مشاـبیم ، وت  يادـخ  دـنوادخ ، نم  اریز  نکن ؛ شتـسرپ  ار  اـهنآ  نزن و  وناز  اـهنآ  ربارب  رد  نکن ! تسرد  دوـخ 
اب ارم  مان  رگا  نکن ! هدافتـسا  ءوس  متـسه ، وت  يادـخ  دـنوادخ ، هک  نم  مان  زا  منکیم …  تازاـجم  دـننک ، ینمـشد  نم  اـب  هک  ار  یناـسک 

! رادـب سّدـقم  ار  نآ  شاب و  هتـشاد  دای  هب  ار  تبـس  زور  منکیم . تازاجم  ار  وت  يروخب ، غورد  مسق  نآ  اب  ای  يروایب  نابز  هب  یمارتحایب 
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رد ات  راذـگب  مارتحا  تردام  ردـپ و  هب  نکن … ! راک  چـیه  تسا ، دـنوادخ » تبـس   » هک متفه  زور  رد  یلو  نک ! راـک  زور  شـش  هتفه  رد 
عمط مشچ  وگن ! غورد  نکن ! يدزد  نکن ! انز  نکن ! لتق  یـشاب . هتـشاد  ینالوط  رمع  دیـشخب ، دهاوخ  وت  هب  وت  يادخ  هوهی ، هک  ینیمزرس 

دیآیم رظن  هب  ( 192 ! …  « ) شابن تاهیاسمه  لاوما  غالا و  واگ و  زینک ، مالغ و  بحاصت  رکف  هب  و  شاب ! هتشادن  نارگید  سومان  لام و  هب 
ببـس هک  یلامعا  هعومجم  يدابع : ماـکحا  . 2 تسا . هدـش  میـسرت  هاتوک ، ياهنوگ  هب  نایدوهی  یقـالخا  يوگلا  اـه ، شرافـس  نیا  رد  هک 

. دـناوخ ارف  اهنآ  ماجنا  هب  ار  دوخ  ناوریپ  وا  دـش و  لزان  مالـسلا  هیلعیـسوم  رب  روط  هوک  رد  زین  اـهنیا  ددرگیم . ادـخ  هب  هدـنب  یکیدزن 
هک هچنآ  دـننام  اهمـسارم  زا  یخرب  هب  ندیـشخب  ناماس  نینچمه  مدرم و  هزور  زامن و  تادابع و  یگنهامه  يدابع ، ماکحا  لوزن  زا  ضرغ 

هجوت اب  ار  يدایز  یمک و  زا  نآ  ندرک  رود  یگدنز و  ندومن  لداعتم  تعیرـش  زا  شخب  نیا  دوب . دوشیم ، رازگرب  ازع و …  نشج و  رد 
یتارییغت هب  عیارش ، نیتسخن  عضو  زا  لاس  تشه  یـس و  تشذگ  زا  سپ  مالـسلا  هیلعیـسوم  نیاربانب ، دوب . هتفرگ  فده  نامز  تارییغت  هب 

زا یقالخا ، نامرف  هد  هک  تسا  هتکن  نیمه  رد  يدابع  ماکحا  یقالخا و  ياهشرافـس  ناـیم  یـساسا  زیاـمت  عقاو ، رد  دز . تسد  اـهنآ  رد 
.3 ( 193 .) دنا ناکم  نامز و  طیارش  زا  یعبات  يدابع ، کسانم  ماکحا و  اّما  دننکیمن ؛ رییغت  دنیاهناکم ، اهنامز و  همه  هتسیاش  هک  ورنآ 
و ( 194) لـتاق صاـصق  هب  ناوتیم  هنوـمن  يارب  اـّما  دنرایـسب ، نیناوـق  نیا  ییاـضق :) يداـصتقا و  یعاـمتجا ، یگداوناـخ ،  ) یندـم نیناوـق 
هب هک  هچنآ  ندروخ  ندوـبن  زیاـج  و  ( 196) كاپان كاپ و  تاـناویح  نیب  نتـشاذگ  تواـفت  زا  ناوتیم  نینچمه  دومن . هراـشا  ( 195) هیناز

هیلعیسوم تعیرش  اب  مالسلا  هیلعحیسم  دید ، دیاب  نونکا  درک . دای  ( 197) تیم سم  لسغ  زین  هدش و  هفخ  ینابرق  هدش و  شکـشیپ  اهتب 
تعیرـش هدـننک  لـماک  ار  دوخ  هراومه  وا  تسا ؟ هدومن  در  اـی  هدرک و  لـمع  نآ  هب  هتفریذـپ و  ار  نآ  اـیآ  هتـشاد ، يدروخرب  هچ  مالـسلا 

مالـسلا و هیلعیـسوم  تاروت  اـت  ماهدـمآ  هک  دـینکن  ناـمگ  : » تفگیم مدرم  همه  دوـخ و  نادرگاـش  هب  تسنادیم و  مالـسلا  هیلعیـسوم 
نایم زا  هک  میوگیم  امـش  هب  یتسار  هب  مناسر . ماجنا  هب  میامن و  لـیمکت  ار  اـهنآ  اـت  ماهدـمآ  نم  منک ؛ خوسنم  ار  اـیبنا  ریاـس  ياههتـشون 

نآ مکح  نیرتکچوک  زا  یـسک  رگا  سپ  دـش . دـهاوخ  یلمع  کی  هب  کی  همه ، ًاـنیقی  دوش ، یلمع  دـیاب  هک  هچنآ  ره  تاروت ، ماـکحا 
ار ادخ  ماکحا  هکره  اّما  دوب . دهاوخ  رتکچوک  همه  زا  نامسآ  توکلم  رد  وا  دننک ، نینچ  هک  دهد  میلعت  زین  نارگید  هب  دنک و  یچیپرس 
هب ار  شنادرگاـش  هشیمه ، يو  ( 198 .« ) دوب دـهاوخ  گرزب  نامـسآ  توکلم  رد  دـنک ، تعاطا  هب  قیوشت  زین  ار  نارگید  دـیامن و  تعاطا 

: دومرف شنادرگاش  مدرم و  هب  باطخ  مالـسلا  هیلعیـسیع  هاگ  نآ  : » دـناوخیم ارف  دـنتفگیم ، تعیرـش  ناملعم  هک  ییاهزیچ  مامت  ماـجنا 
اّما دیروآ ؛ اج  هب  دنهدیم ، میلعت  امش  هب  هچنآ  سپ  دننکیم . ریسفت  ار  وا  ماکحا  دناهتسشن و  یسوم  یسرک  رب  نایـسیرف  یبهذم و  ياملع 

كرت رب  رگید ، ياـج  رد  ( 199 .« ) دننکیمن لمع  ناشدوخ  دنهدیم ، هک  یمیلاعت  هب  زگره  اریز  دیریگن ؛ قشمرـس  ناشلامعا  زا  هاگچـیه 
عانعن و تالوصحم  کی  هد  یّتح  امش  راکایر ! نایسیرف  ینید و  ياملع  يا  امـش  لاح  هب  ياو  : » دیوگیم هدیزرو ، دیکأت  تعیرـش  ندرکن 

شومارف تسا ، تقادص  تشذگ و  ییوکین ، هک  ار  ادخ  ماکحا  نیرتمهم  رگید  فرط  زا  اّما  دیهدیم ، تاکز  ار  نات  هچغاب  هریز  دـیوش و 
تعیرش هب  زین  لمع  رد  مالسلا ، هیلعحیسم  ( 200 .« ) دینکن شومارف  زین  ار  ادخ  رتمهم  ماکحا  یلو  دیهدب ، ار  کی  هد  دیاب  امـش  دیاهدرک .
میدـقت ار  مزال  ینابرق  شردام ، ردـپ و  دـش و  هنتخ  تدالو ، متـشه  زور  رد  تعیرـش  نیمه  نامرف  ربانب  و  دوب . رادافو  مالـسلا  هیلعیـسوم 

هن هک  دباییمرد  دیدج ، دهع  هدنناوخ  ( 202 .) تخادرپیم زین  ار  ادخ ) هناخ   ) لکیه تایلام  يو  یتم ، لقن  ربانب  ( 201 .) دندومن راگدرورپ 
راتفگ و رد  يراشفاپ  نیا  راثآ  درشف و  ياپ  رایسب  نآ  رب  هکلب  دزن ، مالسلا  هیلعیسوم  تعیرـش  يزادنارب  هب  تسد  مالـسلا  هیلعحیـسم  اهنت 
هب هاگچیه  رما  نیا  اّما  تفگیم ، نخس  نآ  رهاظ  هب  ندرکن  هدنسب  تعیرش و  نطاب  هب  هجوت  موزل  زا  ناوارف  وا  يرآ ، دوب . راکشآ  وا  راتفر 
هب نآ  هب  هدز و  رانک  ار  مالسلا  هیلعیـسوم  تعیرـش  نایحیـسم ، نیا ، دوجو  اب  تسا . هدوبن  تعیرـش  رهاظ  هتـسوپ و  نتـشاذگ  رانک  يانعم 
هب دیاب  نونکا  ( 203 .) دنرگنیم هدرک ، مهارف  مالـسلا  هیلعحیـسم  ندـمآ  يارب  ار  هنیمز  اهنت  هدـش و  يرپس  شنامز  هک  صقان  يرما  ناونع 
هب زین  ار  نارگید  هتخادرپ و  نآ  ماجنا  هب  دوخ  هتشاد و  رارـصا  تعیرـش ، زا  يرادساپ  رب  مالـسلا  هیلعحیـسم  رگا  هک  تخادرپ  شـسرپ  نیا 

ار مالسلا  هیلعحیسم  هب  نامیا  اهنت  هدیدرگ و  تعیرش  زا  تلفغ  ندش و  هدرپس  یشومارف  هب  ببس  یسک  هچ  سپ  تسا ، هدرک  شرافس  نآ 
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یپ رد  یخیرات  دـنیآرف  کی  یط  مالـسلا  هیلعحیـسم  نید  زا  تعیرـش  ییادـج  هچرگ  تسا ؟ هتـشادنپ  یفاک  تعیرـش  نیزگیاج  ناونع  هب 
هراشا سیدـق  سلوپ  نوچ  یّمهم ، هرهچ  هب  هدـش ، دای  شـسرپ  ربارب  رد  دـیدج  دـهع  اّما  هتفرگ ، تروص  بساـنم  ياـهرتسب  ندـش  مهارف 
هناگود زا  يدادـعت  ابانرب ، سلوپ و  سرطپ و  يریـشبت  ياهتیلاعف  نایرج  رد  دوشیم : هراـشا  دـنیارف  نیا  یگنوگچ  هب  لـیذ  رد  دـنکیم .

هدـش هنتخ  مادـک ، چـیه  نانیا  دـندروآ . ناـمیا  دنـشاب ، هدرک  ریـس  نآ  تعیرـش  رد  دـندرگ و  انـشآ  دوهی  نید  اـب  هکنیا  نودـب  ناتـسرپ ،
، دـندوب هدرک  حیـسم  نید  دراو  ار  نایدوهی  ریغ  زا  يدادـعت  دـندوب و  هیکاطنا  رد  ابانرب  سلوپ و  هک  یناـمز  رگید ، يوس  زا  ( 204 .) دندوبن
، دوشن هنتخ  دنامن و  رادافو  دوهی  یمیدـق  موسر  بادآ و  هب  یـسک  رگا  : » دـنتفگ هدـش ، عازن  دراو  ود  نآ  اب  یحیـسم  نایدوهی  زا  یهورگ 
رد تسرپهناگود  ناگتفای  تیادـه  هزات  يدازآ  زا  دـمآرد و  اهنآ  اب  تفلاـخم  رد  زا  سلوپ  ( 205 .« ) دنک ادیپ  تاجن  دـناوتب  تسا  لاحم 

نالوسر و هدـیقع  هتفر و  میلـشروا  هب  اـبانرب  سلوپ و  هک  دـش  رارق  دـشن ، شوماـخ  عازن  هک  هاـگنآ  تفگ . نخـس  اـسیلک  ياـهنامرف  ربارب 
هک نایحیسم  زا  رفن  دنچ  دنتخاس ، هاگآ  هلئسم  زا  ار  نانآ  دندیسر و  میلشروا  هب  هکنآ  زا  سپ  دنوش . ایوج  هراب  نیا  رد  ار  اجنآ  ناشیـشک 

ار دوهی  موسر  بادآ و  مامت  دنوش و  هنتخ  دیاب  دناهدش ، یحیـسم  هک  ینایدوهی  ریغ  مامت  : » دنتفگ هتـساخرب ، دندوب ، نایـسیرف  هقرف  زا  البق 
: تفگ نینچ  تساـخرب و  سرطپ  رایـسب ، ياـهثحب  زا  سپ  ناشیـشک و  نـالوسر و  روـضح  اـب  رگید و  ياهسلج  رد  ( 206 .« ) دنراد هاگن 
ات مناسرب  نایدوهی  ریغ  هب  ار  لیجنا  ماغیپ  اـت  درک  باـختنا  ناـتدوخ  ناـیم  زا  ارم  ادـخ  شیپ  اهتّدـم  زا  هک  دـینادیم  همه  امـش  ناردارب ! »
ام هن  هک  دیراذگب  نارگید  شود  يور  يراب  دیریگب و  داریا  ادخ  راک  زا  دـیهاوخیم  ارچ  لاح ، دـنروآ …  نامیا  دنونـشب و  ار  نآ  ناشیا 

، دوب هدروآ  دوجو  هب  نایدوهی  ریغ  نایم  رد  دنوادخ  هک  یتازجعم  زا  ابانرب ، سلوپ و  همادا  رد  ( 207 !« ) ام دادجا  هن  مینک و  لمح  میتسناوت 
ینایدوهی ریغ  دروم  رد  دیابن  هک  تسا  نیا  نم  هدیقع  نیاربانب ، تفگ … « : نینچ  میلـشروا ) ياسیلک  سیئر   ) بوقعی نآ  زا  سپ  دـنتفگ .

اهتب يارب  هک  ار  یتاناویح  تشوگ  هک  میـسیونب  طقف  دـنراد . هاگن  ار  يدوهی  نیناوق  هک  مینک  رارـصا  دـندرگیم ، زاـب  ادـخ  يوس  هب  هک 
اه هسینک  رد  رهـش  ره  رد  هبنـش  ياهزور  هک  تسا  اهلاس  نوچ  دننکن . زین  انز  دنروخن و  ار  هدش  هفخ  تاناویح  نوخ و  دـناهدش و  ینابرق 

دیکأت نآ  رب  زین  مالسلا  هیلعحیـسم  هک  دوب  یتعیرـش  زا  ندش  رود  يارب  ماگ  نیـسخن  نیا  ( 208 .« ) تسا هدش  هظعوم  یسوم  تعیرـش  نیا 
ناـمیا هزاـت  رگید  وا و  زا  زین  اـسیلک  درکن . هنتخ  مه  سلوپ  يدوهی  ریغ  هارمه  تسود و  سوطیت ، یّتـح  هک  دیـشک  اجنادـب  راـک  درکیم .

ات داد  شرتسگ  ار  دوخ  تارکفت  ماگ  هب  ماگ  سلوپ ، هکلب  تفاین ، نایاپ  اج  نیمه  رد  هیـضق  ( 209 .) تشادن یتساوخرد  نینچ  ناگدنروآ 
هب سرطپ  هک  ینامز  اّما  : » دنکیم تیاور  نینچ  ار  نایرج  نیا  دوخ  سلوپ ، داد . رارق  تمالم  شنزرـس و  دروم  ار  لوسر  سرطپ  هک  ییاج 
هب یتقو  هک  ّتلع  نیا  هب  دوب ؛ رـصقم  ًاـعقاو  اریز  مداد ؛ رارق  شنزرـس  تمـالم و  دروم  یتخـس  هب  ار  وا  نارگید  روضح  رد  دـمآ ، هیکاـطنا 

بناج زا  اسیلک  نایاوشیپ  زا  ياهدـع  هکنیا  ضحم  هب  اّما  تسـشنیم . هرفـس  کی  رـس  رب  يدوهی  ریغ  نایحیـسم  اـب  ادـتبا  دیـسر ، هیکاـطنا 
داژن يدوهی  نایحیسم  نیا  هک  دیسرتیم  نوچ  دروخن ؛ كاروخ  نایدوهی  ریغ  اب  رگید  دیـشک و  رانک  ار  دوخ  دندمآ ، میلـشروا  زا  بوقعی 
راـتفر لـیجنا  فـالخرب  وا  هـک  دـیدیم  شنزرـس  راوازـس  ار  سرطپ  لـیلد ، نـیا  هـب  سلوـپ  ( 210 …  « ) دـــنریگب داریا  وا  راــک  نــیا  زا 

ماـکحا يارجا  اـب  ناـسنا  هک  مینادیم  یبوـخ  هب  : » درک راکـشآ  لکـش  نیا  هب  ار  دوـخ  هیرظن  سلوـپ  ناـیرج ، نیا  زا  سپ  ( 211 .) درکیم
هانگیب كاپ و  مالـسلا ، هیلعحیـسم  یـسیع  هب  نامیا  اب  طقف  هکلب  دـمآ ، دـهاوخن  باسح  هب  هانگیب  كاپ و  ادـخ  رظن  رد  زگره  تعیرش ،

ماجنا هار  زا  هن  میوش ، عقاو  ادخ  لوبق  دروم  هار  نیا  زا  ات  میدروآ  نامیا  مالسلا  هیلعحیسم  یسیع  هب  زین  ام  نیاربانب ، دش . دهاوخ  بوسحم 
، نانخس نیا  زا  سلوپ  دوصقم  ( 212 .« ) تفای دهاوخن  يراگتسر  تاجن و  تعیرـش ، ماکحا  ظفح  اب  زگره  سک  چیه  اریز  دوهی ؛ تعیرش 

دنهاوخیم هک  یناسک  نینچمه ، : » تفگیم هکلب  دنیوا ، تاجن  ببس  توکلم و  هب  ناسنا  زاورپ  لاب  ود  لمع ، نامیا و  هک  دوبن  نآ  زگره 
رثا رد  هک  ار  یتنعل  حیـسم ، اّما  : » دـهدیم همادا  وا  ( 213 .« ) دنراد رارق  ادخ  تنعل  ریز  دنبای ، تاجن  تعیرش  ياهروتـسد  يارجا  هلیـسو  هب 

هک یـشور  دیـشخب ؛ ییاهر  دوب ، هدروآ  دیدپ  تعیرـش )  ) شور نیا  هک  یتکاله  زا  ار  ام  تفرگ و  دوخرب  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  ام  ناهانگ 
، ناـیم نیا  رد  اـّما  هداتـسرف ، ار  تعیرـش  دـنوادخ ، هچ  رگا  : » دـیازفایم شا  هـیرظن  لـیمکت  رد  سلوـپ  ( ) 214 .) دوب نکمم  ریغ  شماـجنا 
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هکنیا اب  تعیرش  و  ( 215 .) دوریم رامش  هب  نآ  فعض  یتسس و  لیلد  رما  نیمه  دناهدوب و  اهناسنا  هب  تعیرش  لاسرا  هطـساو  ناگتـشرف ،
ماکحا و رد  رگا  لاثم  ناونع  هب  درک . انـشآ  اهيدـب  ناهانگ و  اب  ار  اـم  هک  دوب  ناـمه  اـّما  ( 216 ،) تسا یناحور  سّدـقم و  كاـپ و  يرما 

دوخ رد  ییاه  شهاوخ  نینچ  دوجو  هب  هاگچیه  نم  دیشاب ،» هتـشاد  كاپان  ياهشهاوخ  دوخ  بلق  رد  دیابن   » هک دوب  هدشن  هتفگ  تعیرش 
تاجن هدش ، هتخورف  دوخ  هانگ  هب  هدرب  کی  دننام  هک  ار  یناسنا  دناوتب ، هک  تسا  نآ  زا  رتفیعض  تعیرش ، نونکا  و  ( 217 .) مدربیمن یپ 

رد هدرب ، ورف  نآ  ماک  رد  رتشیب  هچره  ار  وا  هکلب  ددرگیمن ، يدـب  هانگ و  زا  ناسنا  ییاهر  ببـس  اـهنت  هن  تعیرـش ، نیارباـنب ، ( 218 .) دهد
ناگدنب ظفاحم  هدننک و  تیبرت  یهلا  ماکحا  : » دیوگیم هک  دهدیم  همادا  اجنآ  ات  ار  ییادز  تعیرـش  سلوپ ، دـهدیم . رارق  تنعل  ضرعم 

.« دزاس ادـخ  لوبقم  نامیا ، هار  زا  ار  ام  دـیایب و  مالـسلا  هیلعحیـسم  هک  یناـمز  اـت  درکیم  تبقارم  اـم  زا  هک  دوب  تیلوفط  هلحرم  رد  ادـخ 
هب ام  دیما  همه  میهد و  ماجنا  ار  نآ  میتسناوتیمن  یتاذ ، هانگ  لیلد  هب  اّما  درکیم ، ور  هب  ور  یکین  اب  ار  ام  دوخ ، ماکحا  اب  تعیرش  ( 219)

(220 .« ) دوب تعیرش  نایاپ  مالسلا  هیلعحیسم  يرآ ، تفای . نایاپ  مه  تعیرش  دمآ ، هک  وا  دهد . نامتاجن  ات  دوب  مالـسلا  هیلعحیـسم  ندمآ 
. تسا تبحم » ، » دنادیم مزال  هک  يراک  اهنت  مالـسلا ، هیلعحیـسم  هب  نامیا  زا  يادج  وا  تسا . سلوپ  تارکفت  زا  هدمآرب  يا  هزومآ  نینچ 

ّتبحم زا  زگره  دینک . ّتبحم  مدرم  هب  هک  دینادب  نویدم  ار  دوخ  طقف  : » دیوگیم يو  دوشیم . هصالخ  موهفم ، نیمه  رد  تعیرش  یمامت 
 … دـیاهدروآ اج  هب  ار  ادـخ  تساوخ  دـیاهدرک و  تعاطا  یهلا  ماکحا  زا  عقاو  رد  نارگید ، هب  ندرک  ّتبحم  اب  اریز  دـیتسیان ؛ زاـب  ندومن 
 … يرادیم تسود  ار  دوخ  هک  هزادـنا  نامه  هب  رادـب ، تسود  ار  دوخ  هیاسمه   » هک دوشیم  هصالخ  ناـمرف  نیا  رد  ناـمرف  هد  نیارباـنب ،
هک تسا  یلاح  رد  نیا  ( 221 .« ) دیاهدروآ اج  هب  ار  یهلا  ماکحا  تاروتسد و  همه  هک  تسا  نآ  دننام  دییامن ، ّتبحم  اهناسنا  هب  رگا  سپ 

بوقعی دنتـسنادیم . تاجن  هار  لمع  هارمه  هب  ار  نامیا  دـندوب و  فلاخم  هزومآ  نیا  اب  بوقعی  سطپ و  نوچمه  نویراوح  رگید  مینیبیم 
نامیا ایآ  درادن  لمع  یتقو  مراد  نامیا  دیوگب  یـسک  رگا  دراد  دوس  هچ  نم ! ناردارب  يا   » دـسیونیم مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  ردارب 
لامعا هب  میهاربا  ام  ردپ  ایآ  تسا . لطاب  لامعا  نودب  نامیا  تسناد  یهاوخیم  ایآ  لطاب ، درم  يا  نکیلو  دشخب …  تاجن  ار  وا  دناوتیم 

یلاح رد  دـنکیم  دـیکأت  نامیا  رانک  رد  لمع  شقن ، رب  بوقعی  حوضو ، هب  تایآ  نیا  رد  [ 22  / 16 بوقعی 2 : همان  «. ] دشن هدرمـش  لداع 
تیمسر هب  مالسلا  هیلعحیسم  يوس  زا  اهنت  هن  ییادز  تعیرـش  هک  دوشیم  هدیمهف  هدمآ ، نانخـس  لالخ  زا  درکیم . یفن  ار  نآ  سلوپ  هک 

سرطپ و دننام  ینویراوح  و  دادیم . ماجنا  ار  نآ  ياه  نامرف  زین  دوخ  درکیم و  رارصا  نآ  هب  يدنبیاپ  رب  ترـضح  نآ  هکلب  دشن ، هتخانش 
هعماج رد  ار  دوخ  ياج  مک  مک  دش و  زاغآ  سلوپ  ياههزومآ  اب  ییادز ) تعیرش   ) دنسپان تبـسن  نیا  اّما  دندرک  دیکأت  نآ  رب  زین  بوقعی 

هرـسکی هدز و  يرانک  هب  ار  وا  تاروتـسد  دننادیم ، یحیـسم  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  نایحیـسم ، هک  تسا  روآتفگـش  درک . ادـیپ  یحیـسم 
، نارگشهوژپ زا  یخرب  ور ، نیمه  زا  دمآیم . رامش  هب  مالسلا  هیلعحیسم  نانمشد  نیرت  تخسرس  زا  دوخ  هک  دنراد  یسک  ياوآ  هب  شوگ 

اریز تفگ ؛ دـیاب  تسیلوپ »  » هار ار  ناـنآ  بهذـم  هک  دـنزرو  دـیکأت  دـنناوخب و  سلوپ  ناوریپ  ار ، زورما  نایحیـسم  هک  دـننادیم  نآ  رتـهب 
. دشابیم راکشآ  نانیا ، رد  هرسکی  هک  تسوا  ياههزومآ 

هصالخ

سّدقم یماهلا و  ینتم  ناونع  هب  نآ  شریذپ  زا  عنام  هک  تسور  هب  ور  ییاهلاکـشا  اهماهبا و  اب  دیدج ، دهع  میدق و  دهع   ) سّدقم باتک 
اهلاکـشا نیا  زا  ییاهر  يارب  یهار  مه  زاب  مینک ، اـنعم  مه  یباـتک  یحو  هب  دـندقتعم -  نایحیـسم  هک  هنوگنآ  ار -  یحو  رگا  ددرگیم .

اهنآ و شراگن  خیرات  ناگدنسیون و  نآ ، ياهباتک  دادعت  دنراد . يرایسب  ياهفالتخا  میدق ،» دهع   » هرابرد نادنمـشناد ، درادن . دوجو 
فیرحت میناوتیمن ، ور ، نیا  زا  دنزیگنارب . فالتخا  دراوم  زا  همه  تشونور ، ياههخسن  ندنام  ياجرب  یلـصا و  ياههخـسن  نتفر  نایم  زا 

ياـه يراـگزاسان  دـنوادخ و  ناربماـیپ  هب  نیهوت  یمارتـحایب و  ناوـتیم  رایـسب  نآ  رد  هکنیا  رب  نوزفا  مینادـب . رود  هعوـمجم  نیا  زا  ار 
ناکیتاو ياروش  متـسیب ، هدـس  مود  همین  رد  دروآ ؟ رامـش  هب  یهلا  یباتک  ار  نآ  ناوتیم  ایآ  باسح ، نیا  اـب  تسـشن . هراـظن  هب  ار  ینورد 
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، میدـق دـهع  ياهباتک  : » درک حیرـصت  تسا و  بلطم  نیا  هدـننک  دـییأت  هک  درک  رـشتنم  میدـق  دـهع  هرابرد  يا  هلاسر  ( 1965  - 1962)
. درادن میدق  دهع  زا  رتهب  یتیعـضو  مه  دـیدج » دـهع  ( » 222 .« ) دروآ رامـش  هب  لماک  ار  اـهنآ  ناوتیمن  هک  دراد  رب  رد  یمیدـق  بلاـطم 

یلصا نابز  زا  ياهمجرت  اهنآ  زا  یخرب  دنشابیم . تشونور  ياههخسن  زا  هتفرگرب  ینونک  ياههخسن  تسا و  بایان  نآ  یلصا  ياههخسن 
، تسا لوهجم  مه  نونکات  اهنآ  زا  یخرب  هدنسیون  هک  ییاج  ات  دراد  دوجو  فالتخا  زین  اهنآ  ناگدنسیون  هرابرد  دنتسه . ینانوی  نابز  هب 

سپ نیا  زا  درمـشیمن و  رب  یهلا  ینایحو و  ار  هعومجم  نیا  سک ، چیه  يدالیم  مراهچ  هدـس  ات  هکنیا  رب  نوزفا  نایناربع .) هلاسر  دـننام  )
ربتعم و ریغ  ار  رگید  ياهباتک  داد و  تیمـسر  ار  اهباتک  نیا  زا  يدادـعت  اهاسیلک  نیب  شزاس  یگنهاـمه و  داـجیا  يارب  اـسیلک  هک  دوب 
هب یلیلد  چیهیب  هک  هدوب  فازگ  يراک  دیدج ، دهع  هعومجم  ندناوخ  ینایحو  یماهلا و  هک  تفگ  ناوتیم  نیاربانب ، دناوخ . ياهروطـسا 
هک ییاه  يراـگزاسان  میوشیم ؛ ور  هب  ور  يرایـسب  ینورد  ياـه  يراـگزاسان  اـب  مه  دـیدج  دـهع  رد  تسا . هتفرگ  ماـجنا  اـسیلک  هلیـسو 

دهع هک  تسا  یتفگش  ياج  دیامنیم . دنتسه ، هجاوم  نآ  اب  هک  یتالاکـشا  زا  زیرگ  يارب  یگتخاس  یتاهیجوت  هئارا  هب  راداو  ار  نایحیـسم 
نایرج رد  ( 223 .) دنادیم ییوکین  بوخ و  بارـش  هدنزاس  ار  وا  هدرک و  دای  يدب  هب  دنوادخ  گرزب  ربمایپ  مالـسلا ، هیلعحیـسم  زا  دیدج 
یتلاـح اـب  هدرک و  تناـها  شرداـم ، مالـسلا ، اـهیلع  ارذـع  میرم  هب  وا  دـناوخیم ، مالـسلا  هیلعیـسیع  هزجعم  ار  نآ  باـتک ، نیا  هک  هچنآ 

رد اهراب  ارذـع ، میرم  هب  تبـسن  یبدایب  نیا  تسا ». هدیـسرن  زونه  نم  تعاس  تسا ! راک  هچ  وت  اـب  ارم  نز ! يا  : » دـیوگیم زیمآ  شنزرس 
ار وا  دنوادخ  هک  يربمایپ  دریذپب ؛ دنوادخ  كاپ  ربمایپ  هب  ار  یتبـسن  نینچ  دناوتیم  ینامیا  اب  ناسنا  مادک  تسا . هدـش  لقن  دـیدج ، دـهع 
. دیـشک شود  رب  ار  اـم  تنعل  تفر و  بیلـص  رب  وا  تسا . نوـعلم  سلوـپ  دـید  زا  مالـسلا ، هیلعحیـسم  تسا . هداتـسرف  مدرم  تیادـه  يارب 

نیا رگا  و  تسا ؟ دنوادخ  تمحر  زا  ندش  رود  زج  يزیچ  تنعل ، ایآ  دننکیم ؟ ریسفت  هنوگچ  ار  تنعل  نیا  یحیسم  نادنمـشناد  منادیمن 
ناسنا و مالـسلا ، هیلعحیـسم  وسکی ، زا  نآ  رد  هک  تسا  نآ  دیدج  دهع  رد  یـساسا  لکـشم  تسا ؟ نوعلم  یـسک  هچ  هاگنآ  دشاب ، هنوگ 

رایـسب يراگزاسان ، نیا  عفر  يارب  یحیـسم  نادنمـشناد  دوشیم . هدناوخ  هتفای  تیمـسج  يادخ  ادخ و  رـسپ  رگید ، يوس  زا  ناسنا و  رـسپ 
اهنآ ریخا ، ياههدـس  رد  دـشابیم . نانیا  لوقعمان  ياه  هیجوت  شریذـپ  هار  رد  یگرزب  عنام  يراـگزاسان ، نیا  ینـشور  اـّما  دناهدیـشوک ؛

هب دـیاب  اهنت  تسا و  یهلا  ّرـس  هک  ینایحو  ینالقع و  ارف  ياهدـیقع  ار  نآ  اّما  تسا ؛ زیمآ  ضقانت  يا  هزومآ  ثیلثت ، هزومآ  هک  دـناهتفریذپ 
نرق لیاوا  رد  سویـسانتآ »  » ردپ راب ، نیتسخن  هک  دزاسیم  نشور  یخیرات ، تاعلاطم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دناهدناوخ . دروآ ، نامیا  نآ 

ادخ ار  مالسلا  هیلعحیسم  ییوس  زا  دیدج ، دهع  اهنیا ، رب  نوزفا  درک . شالت  نآ  هب  ندیشخب  تیمسر  يارب  دومن و  راکشآ  ار  نآ  مراهچ 
ردپ دندوب ، هتخیوآ  بیلـص  رب  ار  وا  هک  یماگنه  دیوگیم : باتک  نیا  دنکیم . فعـض  یتسـس و  هب  مهتم  ار  وا  رگید ، يوس  زا  دنادیم و 

يادخ : » هک دروآرب  دایرف  شنزرـس  اب  هارمه  ییاوآ  اب  دادن ، خساپ  ار  وا  توعد  ادخ ، هک  ینامز  اّما  دناوخ ؛ شیوخ  تاجن  يارب  ار  ادخ ) )
ناـنمؤم درک ! رواـب  مالـسلا  هیلعحیـسم  دروم  رد  ار  یناتـساد  نینچ  ناوتیم  هنوـگچ  ( 224 ( »؟ ياهتـشاذگ اـهنت  ارم  ارچ  نم ! يادـخ  نم !
ناوتیم ایآ  لاح  دنبلطیم . ار  تداهـش  قوش ، مامت  اب  دوجو و  همه  اب  دـنراد ؛ تسود  ار  وا  رادـید  دـنوادخ و  هک  تهج  نآ  زا  یلومعم ،
یلئاسم دناوخب ! شنزرس  اب  ار  وا  دنز و  زابرـس  قح  رادید  زا  نینچ  نیا  وا ، هملک  حور و  دنوادخ و  ربمایپ  مالـسلا  هیلعحیـسم  هک  تفریذپ 

زا هدوب و  يرـشب  رکف  هرمث  دیدج ، دهع  رگید  ياهباتک  لیجانا و  هک  دناسریم  رواب  نیا  هب  ار  ياهدازآ  ناسنا  ره  دـش ، دای  اهنآ  زا  هک 
هیلعحیـسم یـسیع  یگدنز  حرـش  دناهدیـشوک  يرایـسب  : » دیوگیم دوخ  لیجنا  زاغآ  رد  اقول  هک  هنوگنامه  دناهتفرگن ؛ هشیر  یهلا  یحو 

رد عیاقو  ینیع ، نادهاش  وا و  نادرگاش  قیرط  زا  هک  دناهدرک  هدافتـسا  یبلاطم  زا  راک ، نیا  ماجنا  يارب  دـنروآرد و  شراگن  هب  ار  مالـسلا 
حالـص نینچ  ماهدرک ، هعلاطم  یـسررب و  تقد  اب  نایاپ  ات  زاغآ  زا  ار  بلاطم  نیا  دوخ ، نم  هک  اـجنآ  زا  اـّما  تسا ؛ هتفرگ  رارق  اـم  سرتسد 

، مه مالسلا  هیلعحیـسم  ندش  هتخیوآ  بیلـص  هب  دروم  رد  لیجانا  ( 225 .« ) مسیونب ناتیارب  بیترت  هب  لـماک و  روط  هب  ار  ارجاـم  هک  مدـید 
هب مالـسلا  هیلعیـسیع  نادرگاش  یمامت  نتخیرگ  تفریذـپ ، ناوتیم  تسا و  ینیقی  دادـیور ، نیا  زا  هک  هچنآ  دـنراد . یناوارف  يراگزاسان 

، مه نآ  زا  شیپ  هک  هنوگنامه  دزیرگب ؛ اجنآ  زا  هتـسناوت  ای  هدش و  راتفرگ  وا  دوخ  ایآ  هک  مینادیمن  اّما  دشابیم ؛ يو  يریگتـسد  ماگنه 
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نانخس ندینش  تقاط  رگید  هک  موق  نارس  : » دنکیم وگزاب  هنوگ  نیا  ار  دراوم  نآ  زا  یکی  انحوی  دوب . هدرک  رارکت  ار  راک  نیا  راب  نیدنچ 
اهرظن زاو  تفر  نوریب  ادخ  هناخ  زا  تشذـگ و  ناشیا  رانک  زا  مالـسلا  هیلعیـسیع  یلو  دنـشکب ؛ ار  وا  ات  دنتـشادرب  گنـس  دنتـشادن ، ار  وا 

ییاج هب  قلعتم  وا  اریز  تفای ؛ دنهاوخن  تسد  وا  هب  زگره  نایدوهی  هک  درکیم  دیکأت  مالسلا  هیلعحیسم  نیا ، رب  نوزفا  ( 226 .« ) دش ناهنپ 
امش موریم و  نم  دومرف : ناشیا  هب  زاب  : » دینک هجوت  دوهی  زا  یهورگ  اب  وا  يوگ  تفگ و  هب  دیسر . دهاوخن  اجنادب  اهنآ  تسد  هک  تسا 

: دندیسرپ رگیدکی  زا  نایدوهی  دییایب . دیناوتیمن  امـش  موریم ، هک  مه  ییاج  درم و  دیهاوخ  ناتناهانگ  رد  تشگ و  دیهاوخ  نم  لابند  هب 
هب مالسلا  هیلعیسیع  هاگنآ  دییایب ؟ دیناوتیمن  امش  هک  موریم  ییاج  دیوگیم  هک  تسیچ  شروظنم  دشکب ؟ ار  شدوخ  دهاوخیم  رگم 
ات دوشیم  نوـمنهر  وـس  نادـب  ار  اـم  هک  تسه ؛ مه  يرگید  هلئـسم  اـجنیا  رد  ( 227 .« ) الاب زا  نم  دـیتسه و  نییاـپ  زا  امـش  دومرف : ناـشیا 

، هلئسم نآ  دوب . يرگید  درف  هکلب  مالسلا ، هیلعحیسم  یـسیع  هن  دش ، هتخیوآ  بیلـص  رب  دش و  ریگتـسد  دوهی  هلیـسو  هب  هک  یـسک  مییوگب 
یگنوگچ رـس  رب  مه  دروم  ود  نیمه  هک  تسا  بلاج  دـنکیم و  دای  وا  زا  اج  ود  رد  اهنت  دـیدج ، دـهع  تسا . نئاخ  يادوهی  لتق  ناتـساد 

نالوسر زا  یکی  یتم  و  مالسلا ) هیلعحیسم  نیشناج   ) لوسر سرطپ  دادیور ، نایوار  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنرادن . قافتا  وا  ندش  هتـشک 
طیارش نامز و  كدنا  رذگ  اب  هک  تسا  دیعب  هتـشذگ و  نآ  زا  لاس  یـس  اهنت  هثداح ، تیاور  نامز  رد  رگید  يوس  زا  دنـشابیم . هدیزگرب 

نینچ رگا  تسا . یطویرخـسا  يادوهی  ماجنارـس  ندنام  هدیـشوپ  رب  ینـشور  هاوگ  رما ، نیا  میوش . ور  هب  ور  فالتخا  هزادنا  نیا  اب  نایوار ،
هنوگنآ تسور . هب  ور  يرایسب  ياهدیدرت  اب  مه  مالسلا  هیلعحیسم  زیخاتسر  ناتساد  دنتفگیم . نخـس  نآ  زا  مه  رگید  لیجانا  ًامتح  دوبن ،

زین نم  دنام ، گرزب  یهام  نآ  مکش  رد  زور  هنابـش  هس  سنوی  هک  روطنامه  : » تفگیم دوخ  مالـسلا ، هیلعحیـسم  هدرک ، تیاور  یتم  هک 
هب هعمج  زور  رـصع  دنام . ربق  رد  لیجانا ) تیاور  ربانب   ) زور کی  بش و  ود  اهنت  وا  اّما ، ( 228 .« ) دنام مهاوخ  نیمز  لد  رد  زور  هنابش  هس 
اب ار  زیخاتـسر  ناتـساد  تلاـح ، نیرتهب  رد  مک و  تسد  نینچ ، یفـالتخا  ( 230 .) تساخرب هبنـشکی  زور  حبـص  و  ( 229) دش هدرپس  كاخ 
زا شیپ  وا  ياههمان  تسا . سلوپ  ياه  هتخاـس  زا  مه ، زیخاتـسر  ناتـساد  هک  مراد  داـقتعا  نیا ، رب  نوزفا  دزاـسیم . هارمه  دـیدرت  کـش و 

ظاحل زا  مالسلا  هیلعحیسم  یسیع  هک  ربن  دای  زا  ار  تقیقح  نیا  هاگچیه  : » دیوگیم اههمان  نیمه  زا  یکی  رد  يو  دناهدش . هتـشون  لیجانا ،
مـالعا نم  هک  تسا  لـیجنا  ماـغیپ  ناـمه  نیا  دـش . هدـنز  رگید  راـب  گرم ، زا  سپ  دـمآ و  اـیند  هب  مالـسلا  هیلعدوواد  لـسن  زا  ینامـسج ،

شرافـس تعیرـش و  هب  يدنبیاپ  رب  مالـسلا  هیلعحیـسم  رارـصا  دوجو  اب  هک  میدـید  مه  ار  تعیرـش  هرابرد  سلوپ  عضوم  ( 231 .« ) منکیم
رد سلوپ  ور ، نیمه  زا  داهن . يرانک  هب  تیحیـسم  هزوح  زا  ار  نآ  مک  مک  دز و  تسد  ییادز  تعیرـش  هب  هنوگچ  نآ  هب  مازتلا  رب  نارگید 
هک ییاج  ات  تسا  هدروآ  درگ  دوخ  رود  هب  ار  زورما  نایحیـسم  هک  تسوا  ياـههزومآ  دراد و  یـساسا  یـشقن  نیـسپ ، تیحیـسم  شیادـیپ 

. دوش هتخانش  تیسلوپ »  » مان اب  هکلب  تیحیسم »  » مان اب  هن  نیزورما  تیحیسم  هک  دننادیم  هتسیاش  نارگشهوژپ  زا  یخرب 

مود لصف 

مالسا زا  ياهدیکچ 

مالسا زا  ياهدیکچ 

هراـبرد هچنآ  و  میرک ، نآرق  وا ، دـیواج  هزجعم  زین  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  شور  هار و  تیـصخش و  داـعبا  زا  لـصف ، نـیا  رد 
مالسا تعیرش  نایب  هب  رصتخم  روط  هب  تهج ، نیا  زا  درک و  میهاوخ  ثحب  هدومرف ، نانآ  دیاقع  تیحیـسم و  مالـسلا و  هیلعحیـسم  یـسیع 

. تسا مالسلا  هیلعحیسم  یـسیع  روهظ  اب  تّوبن  نایرج  نتفای  نایاپ  دراد ، نامیا  نآ  هب  یحیـسم  ره  هک  يرادیاپ  ياههزومآ  زا  میزادرپیم .

. دیسر ماجنارس  هب  ود  نآ  نایم  دهع  تشگ و  رارقرب  قلخ  ادخ و  نیب  یگـشیمه  حلـص  دوب ، ناسنا  یجنم  هک  مالـسلا  هیلعحیـسم  ندمآ  اب 
نیغورد یناربمایپ  ندـمآ  هب  دوخ  مالـسلا ، هیلعیـسیع  دوب . دـهاوخ  اـنعمیب  مالـسلا  هیلعحیـسم  زا  سپ  رگید  یناربماـیپ  ندـمآ  نیارباـنب ،
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ربمایپ ار  دوخ  وا ، زا  سپ  سک  ره  هک  مدوب  نآ  رب  دش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  زین ، نم  دوب . هتـشاد  رذحرب  نانآ  زا  ار  مدرم  هداد و  رادشه 
زا هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دروم  رد  اّما  متخومآ . اسیلک  رد  مدوبن ، شیب  یکدوک  هک  ینامز  ار  هزومآ  نیا  تسا . وگغورد  دناوخب ،

، هدـمآرب ناتـسبرع  هریزج  هبـش  لد  زا  هک  ینـشخ  درم  ار  وا  ناشنانخـس  رد  اهرتگرزب  هنوگچ  هک  مدینـشیم  یگدـنز  نیزاغآ  ياهلاس 
رب تسرد  نیا  هدـناسر و  مدرم  شوگ  هب  نوخ  نتخیر  گـنج و  ییاـپرب  اـب  روز و  اـب  ار  دوـخ  ماـیپ  وا  هک  دـنتفگیم  دـندرکیم و  یفرعم 

دوخ هتـشون  تسد  یباتک  ار ، نآرق  مردـپ ، تسا . هدـناوخیم  دوخ  يوس  هب  ّتبحم  اب  ار  مدرم  هک  تسا  مالـسلا  هیلعحیـسم  هریـس  فالخ 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  ياههزومآ  تسین ». سّدـقم  لـیجنا ، دـننام  باـتک ، نیا  : » تفگیم درکیم و  یفرعم  اـم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

تیاهن رد  دربیمن و  نآ  زا  رتارف  ییاج  هب  ار  ناسنا  دوشیم و  تلاسک  یگتـسخ و  ببـس  هک  دنتـسنادیم  یندـب  یلاـمعا  اـهنت  زین  ار  هلآو 
رد نم  يارب  اّما  دنراد ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مالسا و  زا  یتشادرب  نینچ  نایحیـسم ، رتشیب  هک  تسا  نیا  مرّوصت  درادن . يدوس  وا  يارب 

. ماهتشاد وا  نید  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمالسا  مّرکم  یبن  زا  هنوراو  شودخم و  ًالماک  ياهرهچ  هک  دش  نشور  اهـشهوژپ  تاعلاطم و  لالخ 
روبـص تمحر و  فطل و  نیرتشیب  هاگیاج و  نیرتالاب  بدا و  نیرتوکین  بسن و  نیرتفیرـش  ياراد  ار  وا  یخیراـت ، دنتـسم  ياـهشرازگ 

هدنام و رود  فیرحت  زا  هک  تسا  ینامسآ  باتک  اهنت  میرک ، نآرق  هک  متفایرد  نینچمه  دناهتـسناد . تنحم  الب و  ماگنه  هب  اهناسنا  نیرت 
ساـسحا ار  یهلا  هحفن  ناوتیم  ینـشور  هب  نآ  رد  هک  یباـتک  درادیم ؛ او  تفگـش  هب  ار  یمدآ  ناـج  درخ و  نآ ، ياـهنامرف  اـه و  هزومآ 

، نآ رد  تـسا . راوتـسا  وـکین  قـالخا  تـّبحم و  تـمحر و  ياـنبمرب  هـتفر و  هناـشن  ار  ترخآ  اـیند و  تداعـس  مالـسا ، رد  تعیرــش  درک .
هک نانچ  تسنادیم ؛ تمحر  ار ، دوخ  ندش  هتخیگنارب  فده  زین ، ربمایپ  دراد . دوجو  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  يارب  لماک  ییاههمانرب 

يارب زین  وا  تعیرـش  میداتـسرفن ». ناـیناهج  يارب  تـمحر  زج  ار  وـت  اـم  و  ( » 232 (؛» َنیَِملاْعِلل ًۀَـمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَـسْرَأ  امَو  : » دـیامرفیم نآرق 
ندرک لماک  يارب  اـنامه  ( » 233 (؛» ِقالْخَْالا َمِراَکَم  َمِِّمتُأل  ُْتثُِعب  اَـمَّنِإ  : » دومرفیم دوب و  تسا  تیونعم  هک  قـالخا  جوا  هب  ناـسنا  ندـناسر 

سنا و ّتبحم و  نید  دـنیوگیم ، ناهاوخدـب  ناهاگآان و  هچنآ  فالخ  رب  مالـسا  نیاربانب ، ماهدـش ». يربماـیپ  هب   ] ثوعبم قـالخا  مراـکم 
اب ناسنا  ره  رگا  هک  منکیم  نامگ  تسا . هدـش  یلجتم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  صخـش  رد  نآ  ياـه  هجرد  نیرتـالاب  هک  تسا  یتسود 

عضاخ نآ  ربارب  رد  دنک ، رود  دوخ  زا  ار  یهاوخدب  بصعت و  رابغ  دنزب و  تسد  مالـسا  هرابرد  فرطیب  یـشهوژپ  هب  يدرخ  اب  فاصنا و 
وت ( » 234 (؛» ُءآَشَی نَم  يِدـْهَی  َهَّللا  َّنِکلَو  َْتبَبْحَأ  ْنَم  يِدـْهَت  اـَل  َکَّنِإ  : » تسادـخ يوس  زا  هرـسکی  تیادـه ، هچرگ  دـش ؛ دـهاوخ  نتورف  و 

.« دنکیم تیاده  دهاوخب ، ار  سک  ره  دنوادخ  یلو  ینک ؛ تیاده  يراد ، تسود  هک  ار  یسک  یناوتیمن 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  یگدنز 

هیلعلیعامـسا لسن  زا  دوخ ، ناندع ، تشگیم . زاب  ناندع  هب  شبـسن  هک  دوب  مشاهینب  نادـناخ  هلیبق و  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 
نب مشاـه  نب  بلطملادـبع  نب  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  تسا : رارق  نیدـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دادـجا  هلـسلس  دـمآیم . رامـش  هب  مالـسلا 

رضم نب  سایلا  نب  ۀکردم  نب  ۀمیزخ  نب  ۀنانک  نب  رـضن  نب  کلام  نب  رهف  نب  بلاغ  نب  يؤل  نب  بعک  نب  بالک  نب  یـصق  نب  فانمدبع 
قافتا دناهدوب ، هلـسلس  نیا  رد  رفن  دنچ  مالـسلا  هیلعلیعامـسا  ات  ناندع  زا  هکنیا  هرابرد  ناراگنخیرات  ( 235 .) ناندع نب  دـعم  نب  رازن  نب 
تیاور ار  مالسلا  هیلعلیعامسا  ناتساد  هاتوک  یلکـش  هب  میهاوخب  رگا  اّما  دننادیم . رتشیب  يدادعت  رفن و  هس  ار  نانآ  دادعت  یخرب  دنرادن ؛

هّکم رد  ار  لیعامـسا »  » شراوخ ریـش  دنزرف  و  رجاه »  » شرـسمه ات  تفای  نامرف  ادـخ  يوس  زا  مالـسلا ، هیلعمیهاربا  هک  تفگ  دـیاب  مینک ،
بآیب و کشخ و  ینیمزرـس  رد  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلعمیهاربا  هاگنآ ، دـندش . جراخ  نیطـسلف  زا  شا  هداوناخ  وا و  نیاربانب ، دـنک  نکاس 

ياهمشچ نامه  تفرگ ؛ رارق  اهنآ  رایتخا  رد  مزمز  بآ  دش و  هدیشک  رجاهم  هداوناخ  نیا  رـس  رب  دنوادخ ، تیانع  تسد  داد . لزنم  فلع 
رد هک  مهرج »  » هلیبـق زا  يرتـخد  اـب  مالـسلا  هیلعلیعامـسا  دـش . کـشخ  یناـبایب و  هقطنم  نآ  يارب  ناوارف  بآ  یگدـنز و  همـشچرس  هک 
زا ناندع  هک  دوب  اهنآ  نیـسپ  ياهلسن  نادنزرف و  زا  يرایـسب  دادعت  جاودزا  نیا  هرمث  دومن . جاودزا  دـندرکیم ، یگدـنز  هّکم  یکیدزن 
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زا یکی  هک  شیرق  هلیبق  دندش . میـسقت  نوگانوگ  ياههلیبق  هب  مالـسلا  هیلعلیعامـسا  نادـنزرف  نیا ، زا  سپ  دـمآیم . رامـش  هب  نانآ  هلمج 
ایند هب  نادناخ  نیمه  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تشاد و  ياهژیو  هزاوآ  مشاهینب  هلیبق ، نیا  نایم  رد  تفای . یناوارف  ترهـش  دوب ، اهنآ 

. دمآ

( هلآو هیلع  هَّللا  یلص   ) ربمایپ تدالو 

(236 .) دمآ ایند  هب  دنداهن ، مان  570 م )  ) لیفلا ماع  ار  نآ  هک  یلاس  لوالا  عیبر  مهدفه  زور  رد  هّکم و  رهـش  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
نآ تدالو  نامز  رد  هک  دـناهتفگ  ناراگن  خـیرات  تفر . ایند  زا  يو  تدالو  زا  سپ  هام  ود  اـی  وا و  ندـمآ  اـیند  هب  زا  شیپ  اـی  ربماـیپ  ردـپ 

شوماخ نآ و  هرگنک  هدراهچ  نتخیر  ورف  يرسک و  ناویا  شزرل  هب  ناوتیم  نایم  نآ  زا  هک  تسا  هداد  خر  یفرگش  ياهدادیور  ترضح 
رد شکرابم  دوجو  اب  هارمه  يرون  ندش  جراخ  تروص و  هب  هبعک  ياهتب  نداتفا  هواس و  هچایرد  ندش  کشخ  سراف و  هدکـشتآ  ندش 
هب هک  تسا  یمان  دمحا ، دنروهـشم . دّمحم  دـمحا و  مان  ود  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ياهمان  نایم  زا  درک . هراشا  ندـمآ ، ایند  هب  ماگنه 

راوگرزب و نآ  تدالو  متفه  زور  رد  دیزگرب و  بلطملادبع  شّدج  ار  دّمحم  اّما  دناوخب . نآ  هب  ار  شدنزرف  ات  دش  رما  باوخ  رد  شردام 
نیمز رد  مدرم  نامسآ و  رد  دنوادخ  ار ، وا  هک  متـساوخ  : » تفگیم يراذگمان  نیا  هیجوت  رد  دوخ  وا  تشاد . مالعا  هقیقع  مسارم  زا  سپ 

مان ود  نیا  هب  مه  بلاطوبا  شیومع  راعشا  رد  دشیم . هتخانش  مان  ود  نیا  هب  یکدوک  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ( 237 .« ) دنیوگ ساپس 
. میروخیمرب

یگراوخریش نارود 

گرزب اراوگ  بآ  شوخ و  ياوه  اب  ینیمزرـس  رد  اهنآ  ناکدوک  ات  دـندرپسیم  ینابایب  ناـنز  هب  ندادریـش  يارب  ار  دوخ  نادـنزرف  برع ،
اهنت ناشیا  دوب . حیصف  ینابز  دنمورین و  يا  هینب  ياراد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دنرادرب . هشوت  زین  نانیـشن  هیداب  نابز  تحاصف  زا  دنوش و 
يارب يو  بهلوبا :) زینک   ) هبیوث . 1 دندومن : ادیپ  ار  راوگرزب  نآ  هب  نداد  ریـش  راختفا  نز  ود  سپ ، نآ  زا  دندروخ . ریـش  ردام ، زا  زور  هس 

تشاذگیم و مارتحا  وا  هب  هبیوث  یگدنز  ياهزور  نیرخآ  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  یبن  داد . ریش  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هام  راهچ 
نایم رد  روهشم  بوخ و  ییاه  هیاد  هلیبق ، نیا  نانز  دوب . نزاوه  نب  رکب  نب  دعـس  هلیبق  زا  وا  هیدعـس : همیلح  . 2 دومنیم . ریدقت  شراک  زا 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  دنربب . دوخ  هلیبق  نایم  هب  ار  اهنآ  هتفریذپ ، ار  ناکدوک  یخرب  یتسرپرـس  ات  دـندمآیم  هّکم  هب  لاس  ره  دـندوب . برع 
هیلع هللا  یلـصمالسا  یبن  درپس . همیلح  هب  ار  وا  بلطملادـبع ، تشاد . هام  راهچ  زا  شیب  یمک  دـندمآ ، هّکم  هب  ناـنز  نیا  هک  یناـمز  هلآو ،

هللا یلـصربمایپ  ندمآ  اب  هک  تفگیم  همیلح  ( 238 .) دوب هارمه  یتازجعم  روهظ  اب  هاگ  هک  تسیز  نانآ  نایم  رد  لاس  جـنپ  ای  راـهچ  هلآو ،
هب دیـسر ، یگهاـم  هن  هب  هک  یماـگنه  تشاد ؛ قرف  رگید  ناـکدوک  اـب  وا  ندـش  گرزب  دـمآ . ناـنآ  هناـخ  هب  زین  تکرب  ریخ و  هلآو ، هیلع 

؛ متسه امـش  نیرت  حیـصف  نم  : » تفگیم نینچ  شنارای  نایم  رد  هاگ  تثعب ، زا  سپ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تفگیم . نخـس  تحاصف 
(239 .« ) ماهدروخ ریش  دعس  ینب  نانز  زا  هدوب و  شیرق  هلیبق  زا  اریز 

یکدوک نارود 

ریـسم رد  تفر . ردـپ  هاگمارآ  تراـیز  هب  راـب  نیتسخن  يارب  يو  هارمه  تشگزاـب ، شرداـم  دزن  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هکنآ  زا  سپ 
. تشاد لاـس  شـش  اـهنت  ناـمز ، نیا  رد  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  داد . تـسد  زا  زین  ار  رداـم  ءاوـبا ،»  » ماـن هـب  ياهـقطنم  رد  تشگزاـب و 
. تفرگ هدـهع  هب  ار  وا  یتسرپرـس  بلطملادـبع ، شّدـج ، دیـشچ . ار  تیمورحم  خـلت  معط  یکدوـک  ناـمه  زا  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ 

هارمه وا  اب  یکدوک  نامه  زا  هک  یتازجعم  تاکرب و  دادیم . يرترب  دوخ  نادنزرف  مامت  رب  تشادیم و  تسود  ار  وا  رایـسب  بلطملادـبع ،
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دهاوخ هژیو  یهاـگیاج  مدـنزرف  نیا  : » تفگیم وا  تسا . كدوـک  نیا  يوراـیور  گرزب  ياهدـنیآ  هک  درکیم  راکـشآ  شّدـج  رب  دوـب ،
یتسود و دومن . دـهاوخ  راکـشآ  بلطملادـبع ، میتی  رد  ار  يزار  هچ  هدـنیآ ، هک  دنتـسنادیمن  هّکم  نارگمتـس  ناـیوگروز و  اـّما  تشاد ».

تشه اهنت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  یماگنه  تفرگ و  زین  ار  وا  راگدرورپ  یمتح  ياضق  اریز  تفاین ؛ ماود  نادنچ  بلطملادبع  ّتبحم 
مخز هک  داد  تسد  زا  ار  ینیشنمه  مدمه و  وا  تشگ . مغ  هودنا و  زا  راشرس  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ  بلق  تفر . ایند  زا  وا  تشاد ، لاس 

مه بلاطوبا  درپس . بلاطوبا ، شدنزرف ، هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یتسرپرـس  گرم ، زا  شیپ  بلطملادبع ، دوب . یمهرم  ار  وا  یمیتی 
. درکیم شايرای  اهراک  همه  رد  تشادیم و  تسود  ار  وا  دوب ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یبن  هب  هفطاع  قشع و  زا  لاـمالام  ردـپ ، دـننام 
زا تسد  بلاطوبا  مه  زاب  تفرگ ، شیپ  ار  وا  اب  ینمـشد  هار  ورین  مامت  اـب  شیرق  تشگ و  ثوعبم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  ناـمز  نآ 

دمآیم و رامش  هب  مشاهینب  گرزب  دشیم  هتخانش  ششخب ، يراوگرزب و  هب  بلاطوبا  درک . یگداتـسیا  ناج  ياپ  ات  تشادنرب و  وا  يرای 
، رقف لاح  رد  مردپ  : » دومرفیم بلاطوبا  شردـپ ، دروم  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  دـندوب . نتورف  وا  ربارب  رد  مدرم  همه  دوب ، ریقف  هکنآ  اب 

فطل هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  هزادنا  یب  مه  دسا  تنب  همطاف  بلاطوبا ، رسمه  ( 240 .« ) دوبن نینچ  وا  زا  شیپ  یسک  دوب . گرزب  اقآ و 
ار ندوب  میتی  یخلت  شرـسمه ، بلاطوبا و  ناماد  رد  ربمایپ  هک  ییاج  ات  دومنیم  یگدیـسر  دوخ  نادنزرف  زا  شیب  وا  هب  درکیم . ّتبحم  و 

مورحم اذـغ  زا  ار  دوخ  نادـنزرف  دـسا ، تنب  همطاـف  هنوـگچ  هک  دـناهدرک  داـی  یگنـسرگ  یطحق و  نارود  زا  ناراـگن  خـیرات  درب . داـی  زا 
( بلاطوبا  ) ومع هارمه  یگلاس ، هدزاود  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تشادیم . هاگن  ریس  هشیمه  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اّما  درکیم ،
. دوـب يرایـسب  ملع  ياراد  تشاد و  يا  هعموـص  دـندروخرب . اریحب »  » ماـن هب  یبـهار  هب  يرـُصب »  » هقطنم رد  تفر . ماـش  یناـگرزاب  رفـس  هـب 
وا تسا . هدرب  ثرا  هب  مالـسلا  هیلعحیـسم  نالوسر  زا  لسن  هب  لـسن  ار  یگرزب  شناد و  اریز  هتفاـی ؛ ناـیاپ  وا  هب  باـتک  ملع  هک  دـنتفگیم 
هللا یلصربمایپ  رس  يور  رب  هک  درک  هدهاشم  راب  نیا  اّما  تفگیمن ؛ نخس  نانآ  اب  درکیمن و  هجوت  شیرق  یناگرزاب  ياههلفاق  هب  هاگچیه 

گرزب ار  نانآ  دـناوخ و  دوخ  ناـمهیم  ار  هلفاـق  دومن . توعد  ار  شیرق  هلفاـق  درک و  هداـمآ  ییاذـغ  تسا . هدـنکفا  هیاـس  يربا  هلآو  هیلع 
هلآو هیلع  هللا  یلـصیبن  زا  تفای . يربمایپ  زا  ییاهیگژیو  وا  رد  دنارذگ و  رظن  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یپ ، رد  یپ  اریحب ، تشاد .

تفای و ار  وا  تسرپرس  تسشن . هراظن  هب  شفتک  ود  نایم  رد  ار  يربمایپ  رهم  هاگنآ  دیـسرپ . شتالاح  رگید  يرادیب و  باوخ و  دروم  رد 
ياـقآ وا  هک  تسا  هدـمآ  اـم  ناردـپ  ثاریم  اـهباتک و  رد  تشاد . دـهاوخ  گرزب  سب  یهاـگیاج  وـت  ردارب  دـنزرف  : » تفگ بلاـطوبا  هب 

زا سپ  بلاطوبا  دـناسر ». دـنهاوخ  ررـض  وا  هب  دنـسانشب ، رگا  هک  رادـب  رود  دوهی ، زا  ار  وا  دوب . دـهاوخ  راـگدرورپ  هداتـسرف  ناـیناهج و 
(241 .) تشگزاب هّکم  هب  درک و  اهر  هراک  همین  ار  رفس  نانخس ، نیا  ندینش 

یناوج نارود 

تباجن و هنومن  وا  دوب ؛ ناناوج  هژیو  هب  هلیبق و  همه  يارب  ییوگلا  هتسیاش ، تافص  وکین و  قالخا  رد  یناوج ، زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
تسیب زا  رتمک  هک  یلاحرد  تفای و  ترهش  نیما » دّمحم   » هب ور ، نیا  زا  دمآیم . رامش  هب  يرادتناما  ییوگتـسار و  تعاجـش و  فرش و 

بلاطوبا يداصتقا ، عاضوا  تخادرپ . نادنفسوگ  ینابش  هب  یلاس  دنچ  یناوج ، رد  تسویپ . ( 242 « ) لوضفلا فلح   » نامیپ هب  تشاد ، لاس 
يارب ار  دوخ  لاوما  هک  درکیم  یگدنز  ناوارف  یتفارـش  رایـسب و  لام  اب  ینز  هّکم  رد  دهدب . یناگرزاب  داهنـشیپ  وا  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ار 

هک دوب  ینیما  درم  نتفای  یپ  رد  تشاد و  مان  هجیدخ  نز ، نیا  دادیم . ناگرزاب  دوخ  هب  ار  نآ  دوس  زا  یمهـس  درپسیم و  نادرم  هب  تراجت 
دتـسرفب و وا  دزن  ار  یـسک  اـت  تشاد  او  ار  هجیدـخ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رایـسب  ترهـش  دریگ . هدـهعرب  ار  وا  یناـگرزاب  روما  هرادا 

منک توعد  وت  زا  هک  هتشاد  نآ  رب  ارم  وت  يرادتناما  قالخا و  ییوکین  راتفگ و  یتسار  : » داد ماغیپ  نینچ  وا  دنک . حرطم  ار  راک  داهنـشیپ 
ار وت  مـالغ ، ود  مه ، رفـس  لوط  رد  نآ  رب  نوزفا  تشاذـگ . مهاوخ  وت  راـیتخا  رد  نارگید  ربارب  ود  ملاوما ، زا  مراپـسب . وـت  هب  ار  مروـما  اـت 
هک تسوت  يزور  نیا  : » تفگ وا  هب  بلاطوبا  تخاـس و  ربخ  اـب  ناـیرج  زا  ار  شیومع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  درک ». دـنهاوخ  تمدـخ 
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، ماش رد  تفر . ماش  هب  تراجت  يارب  لاس  نامه  تفریذپ و  ار  هجیدخ  داهنـشیپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تسا ». هداتـسرف  تیارب  دنوادخ 
ماـن هب  اـه  مـالغ  زا  یکی  درک . هّکم  دـصق  تشادرب و  دـیرخ ، ماـش  زا  هک  ار  ییاـهالاک  یناـگرزاب و  دوس  دروآ . تسد  هب  يرایـسب  دوـس 

هک یناوارف  دوس  زا  ار  وا  نمض  رد  تفگ و  زاب  وا  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تمارک  کین و  قالخا  زا  تفر و  هجیدخ  دزن  هرـسیم » »
یناگرزاب دوس  دّمحم ، تکرب  هب  : » تفگ نینچ  هجیدخ  هب  مالغ  نآ  هک  دناهدرک  تیاور  تخاس . هاگآ  دـناهدروآ ، تسد  هب  رفـس  نیا  رد 

لقاع نیرتابیز و  نیرتدنمتورث و  نیرتهب و  زا  وا  دش . لاحـشوخ  هجیدـخ ، ( 243 .« ) تسا هدوب  هقباسیب  هتشذگ  لاس  لهچ  رد  رفـس ، نیا 
خیراـت ياـهباتک  هک  ناـنچ  و  دـنتفگیم . هرهاـط  ار  وا  تیلهاـج  رد  دوـب ، اـشوک  تفع  ظـفح  رد  هک  ورنآ  زا  دوـب . شیرق  ناـنز  نـیرت 

نآ يارب  دندوب  رضاح  دندوب و  وا  اب  يرسمه  ناهاوخ  شیرق  فارشا  همه  دوب و  هدرکن  جاودزا  زونه  یگلاس ، لهچ  رد  هجیدخ  دناهتفگ ،
، دید ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يوکین  قالخا  هتسیاش و  راتفر  وا  هک  هاگنآ  تفریذپیمن . ار  کی  چیه  هجیدخ  اّما  دنهدب ؛ ناوارف  یلام 

هدوتـس یقالخا  تسرد و  يراتفگ  دـنلب و  یهاگیاج  دوخ ، موق  نایم  رد  هک  ور  نآ  زا  ومع ! رـسپ  يا  : » تفگ داد و  جاودزا  داهنـشیپ  وا  هب 
هب دـش و  لاحـشوخ  بلاطوبا  تخاس . هاگآ  ار  شیومع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  منک ». جاودزا  وت  اب  مرـضاح  یتسه ، رادتناما  يراد و 

ار وا  بلاطوبا  تهج ، نیدب  دوب و  هتفر  ایند  زا  هجیدخ  ردپ  تفر . هجیدخ  يراگتساوخ  هب  شناگداز  ومع  زا  یخرب  ترـضح و  نآ  هارمه 
ار ییادخ  ساپـس  : » دناوخ هبطخ  نینچ  عمج  نآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يومع  دـیبلط . شیومع  زا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يارب 
ار اـم  درک و  تیاـنع  نما  یمرح  بوـجحم و  ياهناـخ  داد ، رارق  مالـسلا  هیلعلیعامـسا  نادـنزرف  مالـسلا و  هیلعمیهاربا  لـسن  زا  ار  اـم  هک 

شیرق نادرم  همه  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  مردارب  رـسپ  هک  یتسرد  هب  دینادرگ . كرابم  ار  ام  نیمزرـس  تشامگ و  مدرم  رب  نامکاح 
هجیدخ و هب  وا  تسا . ینتفر  نایم  زا  هیاس  ریذپ و  رییغت  يزور  تورث ، هک  اریز  درادـن ؛ ياهرهب  ایند  لام  زا  هچ  رگا  تسا ، رتگرزب  رتهب و 

هلآو هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هک  ادـخ ! هب  مسق  تخادرپ . مهاوـخ  مدوـخ  لاـم  زا  دـیهاوخب ، هیرهم  هچنآ  تسا . دـنمهقالع  وا  هب  زین  هجیدـخ 
جاودزا هجیدخ  اب  تشاد ، لاس  جنپ  تسیب و  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ( 244 .« ) تسا روهشم  يربخ  دنلب و  یهاگیاج  ياراد 
ترـضح نآ  رایتخا  رد  تشاد ، هچره  دوب . وا  ندش  هتخیگنارب  زا  دـعب  لبق و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  روای  رای و  نیرتهب  هجیدـخ  درک .

. دوب يراکادـف  يراداـفو و  کـین و  قـالخا  زا  راشرـس  مأوـت . زینک  نم  تسوـت و  هناـخ  نم ، هناـخ  هک  تفگیم  وا  هب  هراوـمه  تشاذـگ .
هللا یلـصمالسا  یبن  دوب ، هدـنز  هک  ینامز  ات  دادیم . رارق  مارتحا  دروم  تشادیم و  گرزب  ار  وا  دوجو ، همه  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

جاودزا هرمث  تسا . هدـنام  ياـج  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  وا  هراـبرد  يرایـسب  نانخـس  درکن . جاودزا  يرگید  سک  اـب  هـلآو ، هـیلع 
هیقر و دندشیم و  هدناوخ  مه  بیط  رهاط و  هک  هَّللادـبع  مساق و  دوب : رتخد  راهچ  رـسپ و  دـنزرف  ود  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب  هجیدـخ 
ار مالــسا  یگمه  ترــضح ، نآ  نارتـخد  دـنتفر . اـیند  زا  تـثعب  زا  شیپ  ربماـیپ ، رــسپ  ود  ره  مالــسلا . اـهیلعهمطاف  موـثلکّما و  بـنیز و 
ناـمیکح و دـننام  تخادرپن . بعل  وهل و  هب  نادرم  رگید  دـننام  هاگچـیه  دـیتسرپن و  تب  زگره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ( 245 .) دنتفایرد
. تشاد ربکت  شیاسآ و  زا  رود  هب  هداس و  یگدنز  تشاذگ ، وا  رایتخا  رد  هجیدخ  هک  يرایسب  ییاراد  دوجو  اب  درکیم . یگدنز  ناربمایپ 

زاین زار و  شیوخ ، يادـخ  اـب  دربیم و  هاـنپ  اـهراغ  اـههوک و  نماد  هب  تداـبع  يارب  هک  دـشیم  رایـسب  دوب . رکفت  لاـح  رد  تاـقوا  رتشیب 
زا تسا . لوغـشم  تداـبع  هب  هکم ، نوریب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هـک  دـیمهفیم  وا  دـمآیم ، هجیدـخ  دزن  هـب  رترید  هاـگ  ره  درکیم .
رثا رب  هبعک  هک  دناهتفگ  ناراگن  خیرات  تسا . هبعک  يزاسزاب  زا  سپ  وا  يرواد  داد ، خر  وا  يارب  تثعب  زا  شیپ  هک  يروهـشم  ياهدادیور 

یسک هچ  هکنیا  هرابرد  دندرک ، انب  ار  هبعک  ون  زا  رگیدکی ، يراکمه  اب  نوگانوگ  ياههلیبق  هکنآ  زا  سپ  دش . رایـسب  یبارخ  راچد  لیس 
، لیابق ناریپ  تفر . شیپ  يزیرنوخ  گنج و  زرم  ات  فالتخا  نیا  دـندش . دـیدش  فالتخا  راچد  دـهد ، رارق  دوخ  ياج  رد  ار  دوسـالارجح 
، هدـش دراو  درف  نیتسخن  دراذـگب . دوخ ، ياـج  رد  ار  دوسـالارجح  دـش ، هبعک  دراو  هک  يدرف  نیلّوا  اـت  دـنتفرگ  میمـصت  تروشم  زا  سپ 
ار ناتـساد  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یماگنه  دـش . اهنآ  یلاحـشوخ  ببـس  عوضوم ، نیا  دوبن . هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زج  یـسک 
. دنریگب ار  نآ  زا  ياهشوگ  کی ، ره  هک  تساوخ  لیابق  نارـس  زا  تشاذگ و  نآ  نایم  رد  ار  دوسالارجح  دـیبلط . گرزب  ياهچراپ  دـینش ،
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، هـلآو هـیلع  هللا  یلــصربمایپ  تـمکح  زا  اـهنآ  هـمه  تـفرگ . رارق  دوـخ  ياـج  رد  دوسـالارجح  هدرک و  دــنلب  ار  هچراـپ  یگمه  هاـگنآ 
. درک ظفح  ار  همه  قوقح  دادن و  یصاخ  زایتما  سک ، چیه  هب  وا  دندش و  هدزتفگش 

ربمایپ تثعب 

تثعب زا  شیپ  یتـسرپ ، تب  زا  رفنت  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناـخّروم  دوـب . ناـمزلارخآ  رد  يربماـیپ  روـهظ  هریزج ، هبـش  رد  روهـشم  لـئاسم  زا 
اهر یتسرپ  تب  یکیرات  زا  ار  اهنآ  ات  دندیشکیم  ار  يربمایپ  راظتنا  هک  دندوب  يدارفا  دوب . هدش  زاغآ  اجنآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
نب هللادیبع  لفون و  نب  هقرو  لیفن و  نب  ورمع  نب  دـیز  نوچ  يدارفا ؛ هب  ناوتیم  نایم ، نیا  زا  دـناوخ . ارف  هناگی  يادـخ  تدابع  هب  دـنک و 

منکیمن رکف  متسه و  لیعامسا  نادنزرف  زا  يربمایپ  ندمآ  رظتنم  نم  : » تفگ شرـسپ  هب  یـشرافس  رد  ورمع  نب  دیز  دومن . هراشا  شحج 
هاـگآ دوشیم . هتخیگنارب  اـج  نیمه  رد  دـیآیم و  اـیند  هب  هّکم  رد  تسا . دـمحا  وا  ماـن  يربماـیپ و  رهم  وا  فتک  ود  ناـیم  منیبب . ار  وا  هک 

دوهی و زا  هک  ره  مدرک و  ریـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  میهاربا  نید  يوج  تسج و  رد  ار  اهنیمزرـس  همه  نم  يریگن ! هابتـشا  ار  وا  هک  شاب ،
اهنآ مدرک ، تیاور  نم  هک  اهیگژیو  نامه  تسا و  هار  رد  یهاوخیم ، وت  هک  ینید  دنتفگ : متفگ ، ار  ماهتساوخ  وا  هب  مدید و  ار  يراصن 

رکفت و هب  دـناوتب  اـت  دـنارذگیم  هوک  رد  ار  شتاـقوا  زا  یخرب  ربماـیپ ، ( 246 .« ) تسا هدـنامن  وا  زج  يربمایپ  دـنتفگ : دـندومن و  لـقن  زین 
هک یکدنا  ياذغ  هب  درکیم و  يرپس  اجنآ  رد  ار  ناضمر  هام  مامت  دوب . ( 247) ارح راغ  تفریم ، اجنآ  هب  رتشیب  هک  ییاج  دزادرپب . تدابع 

دوخ مک  مک  دنارذگیم و  اجنآ  رد  ینالوط  ياهنامز  مه  رگید  ياههام  رد  دومنیم . هدنسب  دروآیم ، شیارب  هجیدخ ، شیافواب ، رسمه 
زاـغآ تشگ و  لزاـن  وا  رب  مالـسلا  هیلعلـیئربج  هک  دوـب  راـغ  نیمه  رد  درکیم . هداـمآ  دیـشکیم ، ار  نآ  راـظتنا  هک  یگرزب  رما  يارب  ار 

ار نید  نیرخآ  هک  تساوخ  دـناوخ و  دوخ  لوـسر  هدـنب و  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  دـنوادخ ، درک . مـالعا  وا  هب  ار  يربماـیپ  نیرخآ 
تدابع هب  ار  يدایز  نامز  هتفر و  اجنآ  هب  ربماـیپ  هک  راـبکی  دـش . لزاـن  ارح  راـغ  رد  مه  دـنوادخ  مـالک  ياـههیآ  نیتسخن  دـنک . راکـشآ 

: تفگیم هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  و  دّمحم »! يا  ناوخب ! : » دیوگیم راگدرورپ ، هداتـسرف  مالـسلا ، هیلعلیئربج  هک  دینـش  دوب ، هدنارذگ 
! ناوخب : » تفگ مالسلا  هیلعلیئربج  موس ، راب  دش . رارکت  راتفگ  نیا  دوب . هدرکن  يدرگاش  سک ، چیه  دزن  وا  هک  ارچ  منادیمن ». ندناوخ  »

زین هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دناوخیم و  مالسلا  هیلعلیئربج  دراد . ندناوخ  ناوت  هک  تفایرد  هاگان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دّمحم »! يا 
هاگنآ ( 248 « ) ْمَْـلعَی ْمـَل  اـم  َناـسنِْإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلاـِب *  َمَّلَع  يِذَّلا  ُمَرْکَأـْلا *  َکُّبَرَو  ْأَْرقا  ٍقَـلَع *  ْنـِم  َناـسنِْإلا  َقَـلَخ  : » درکیم یهارمه  ار  وا 

یلصربمایپ نآ ، زا  سپ  متسه ». لیئربج  نم  ادخ و  ربمایپ  وت  دّمحم ! يا  : » تفگیم هک  دینش  ییاوآ  نامـسآ ، زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
نامیا وا  هب  تشاد و  گرزب  ار  وا  راک  هجیدخ  درک . هاگآ  ار  هجیدـخ  دوب ، هتـشذگ  وا  رب  هچره  زا  تفر و  هجیدـخ  هناخ  هب  هلآو  هیلع  هللا 

شفیرـش رمع  زا  لاـس  لـهچ  هـک  دـش  ثوـعبم  يربماـیپ  هـب  یلاـح  رد  بـجر  هاـم  مـتفه  تـسیب و  رد  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصربمایپ  دروآ .
. تشذگیم

مالسا هب  توعد 

. دوزفایم ناناملـسم  عمج  هب  دـناوخیم و  ارف  مالـسا  هب  دـیدیم ، هتـسیاش  ار  هک  ره  یناـهنپ  روـط  هب  زاـغآ ، رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
رد دیشک و  ازارد  هب  لاس  هس  یناهنپ ، توعد  دوب . مالسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  ناملـسم ، درم  نیتسخن  هجیدخ و  ناملـسم ، نز  نیتسخن 

توعد ربخ  هچرگ  دنتـشادیم . هاگن  ناهنپ  ار  ناشنامیا  شیرق ، ناکرـشم  رازآ  سرت  زا  ناـنآ ، دـندروآ . ناـمیا  وا  هب  یهورگ  تّدـم ، نیا 
. دـنتفرگیمن يدـج  دـندادیم و  رارق  رخـسمت  دروم  ار  توعد  نیا  اهنآ ، اـّما  دوب ، هدیـسر  ناکرـشم  شوگ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  هب  دنوادخ  لاس ، هس  زا  سپ  هکنآ  ات  دشیمن  نانآ  ياهتب  ضرعتم  راکـشآ ، هنوگ  هب  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
نایب اراکـشآ  يراد ، تیرومأم  ار  هچنآ  ( » 249 (؛» َنیِکِرْـشُْملا ِنَع  ْضِرْعَأَو  ُرَمُْؤت  اِمب  ْعَدْـصاف  : » دـنک راکـشآ  ار  شتوعد  ات  دومن  رما  هلآو 
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و ( » 250 (؛» َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِـشَع  ْرِذـنَأَو  : » دـیامن زاغآ  دوخ  ناـکیدزن  زا  ار  راـک  نیا  هک  تفاـی  ناـمرف  و  نادرگ »! يور  ناکرـشم  زا  نک و 
اذـغ زا  سپ  دـناوخ و  ارف  یناـمهیم  هب  ار  بلطملادـبع  هفیاـط  ناـگرزب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نک »! راذـنا  ار  تـکیدزن  نادـنواشیوخ 
امـش يوس  هب  وا  هداتـسرف  نم  تسین ! ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دیوگیمن . غورد  دوخ ، لها  هب  امنهار  انامه  : » تفگ نینچنیا 

رد دش . دیهاوخ  هتخیگنارب  دیزیخیم ، رب  هک  هنوگنامه  درم و  دیهاوخ  دـیباوخیم ، هک  هنوگنامه  ادـخ ! هب  دـنگوس  متـسه . مدرم  همه  و 
نادـنزرف يا  : » دوزفا سپـس  دوـب ». دـهاوخ  هنادواـج  خزود  اـی  تـشهب  ناـت ، ماجنارــس  دـیوشیم و  هبــساحم  دـینکیم ، هـک  يراـک  ربارب 

ار ترخآ  ایند و  ریخ  نم  دشاب ؛ هدمآ  ناتدزن  اهبنارگ ، نینچ  يرهوگ  اب  هک  مسانـشیمن  برع  زا  یناوج  ادـخ ! هب  دـنگوس  بلطملادـبع !
ما یهارمه  هار ، نیا  رد  دروآیم و  نامیا  نم  هب  امـش  زا  کی  مادـک  مناوخب . نآ  هب  ار  امـش  ات  هداد  نامرف  ارم  دـنوادخ  ماهدروآ . ناـتیارب 

لوسر يا  نم ، تفگ : تساخرب و  مالـسلا  هیلعیلع  دندنام  تکاس  نارـضاح ، مامت  دشاب »؟ امـش  نایم  رد  نم  نیـشناج  ردارب و  ات  دنکیم 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  ناشیوخ  ! … دینک »  تعاطا  وا  زا  دیونـشب و  ار  وا  نخـس  تسا . نم  نیـشناج  ردارب و  یلع )  ) نیا : » دومرف ربمایپ  ادخ !
هّکم همه  هب  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ  توعد  نآ ، زا  سپ  ( 251 .) دنتفر دنتساخرب و  اجنآ  زا  دندرکیم ، هرخسم  ار  وا  هک  یلاح  رد  هلآو ،

زا توعد و  دـنوادخ  شتـسرپ  هب  ار  اـهنآ  دادیم . جاور  مدرم  ناـیم  رد  ار  یهلا  ياـههزومآ  ترـضح ، نآ  دـش . هدیـشک  نآ  زا  نوریب  و 
يدب و متـس و  زا  ار  همه  درـشفیم و  ياپ  ناسنا  يدازآ  تمارک و  هب  دناوخیم و  ارف  ّتبحم  لدـع و  هب  تشادیم . رذـحرب  اهتب  تدابع 

دروم ار  اهنآ  ناکاین  نیئآ  دـیدج ، نید  نیا  هک  دـنتفایرد  دـندرک و  رطخ  ساسحا  شیرق ، نارگمتـس  ماگنه ، نیا  رد  درکیم . یهن  هانگ 
مالـسا تخرد  نکمم ، هلیـسو  ره  هب  ات  دندش  نآ  رب  تروشم ، زا  سپ  تسا . هدناشک  يدوبان  هطرو  هب  ار  ناش  حلاصم  هداد و  رارق  دـیدهت 

ناج ياـپ  اـت  دروآیم ، ناـمیا  ار  هک  ره  دـنتفرگ و  تمدـخ  هب  ار  ریوزت  روز و  رز و  دـنزاس . دوباـن  نآ ، ياـههشیر  ماکحتـسا  زا  شیپ  ار 
يادـن اب  گنهامه  ار  ربمایپ  ياههزومآ  مدرم ، اهراشف ، همه  اب  اّما  دندیـشون . تداهـش  تبرـش  نایم ، نیا  رد  زین  یخرب  دـندادیم . هجنکش 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  اب  دروخرب  يارب  شیرق  شالت  دشیم . هدوزفا  دیدج ، نید  ناوریپ  دادـعت  رب  زور  ره  ور ، نیا  زا  دـنتفاییم و  ناشنورد 
دنتـشاد و ياهژیو  تیعقوم  هّکم  رد  مشاهینب  اریز  دـنامیم ؛ ماکان  دـمآیم ، رامـش  هب  مشاهینب  گرزب  هک  بلاطوبا  ياهتیامح  اب  هلآو 

یلصربمایپ درکیم . ادیپ  يدیدج  ناوریپ  تفاییم و  شرتسگ  هّکم  رد  زور  ره  مالـسا ، دشیم . ترـضح  نآ  هب  ضرعت  زا  عنام  رما  نیمه 
نخـس مالـسا ، زا  تفریم و  اـهنآ  ناـیم  هب  دـندمآیم ، هّکم  هب  نوگاـنوگ  ياـههلیبق  دارفا  هک  جـح ، دـعوم  رد  لاـس  ره  هـلآو ، هـیلع  هللا 
رتشیب هچره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکم  یبن  یندوتـس  ابیز و  قالخا  ادـخ و  مـالک  زیمآ  زاـجعا  ییاریگ  مالـسا و  ماـیپ  تیباذـج  تفگیم .

ار رطخ  شیرق ، ناگرزب  دـشیم . هدوزفا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نارای  عمج  رب  زور  ره  دـناشکیم و  هزات  نید  نیا  يوس  هب  ار  اـهناسنا 
يا : » دـنتفگ دنداتـسرف و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يارب  زیمآ  دـیدهت  یماـیپ  بلاـطوبا  هلیـسو  هب  و  دـندرک ، سح  دوـخ  یمدـق  دـنچ  رد 

. ياهدرکن رود  ام  زا  ار  وا  وت  اّما  میا ، هتـشادرب  تسد  وت  هداز  ردارب  زا  ام  یتسه . رتالاو  رتفیرـش و  رتگرزب و  اـم  ناـیم  رد  وت  بلاـطوبا !
هدرخ ام  نایادخ  رب  هدرمـش ، کبـس  ار  ام  ياهدرخ  راوخ و  ار  ام  ناردپ  وا  هک  میـشاب  نآ  دـهاش  میناوتیمن  نیا  زا  شیب  ادـخ  هب  دـنگوس 

یلـصربمایپ بلاطوبا ، دورب ». نایم  زا  ام  زا  یکی  دـیاب  راچان  هب  هک  مینکیم  يرازراک  دراو  ار  وا  وت و  ای  یـشاب و  وا  بقارم  دـیاب  ای  دریگ .
تـسد نآ  زا  دـناوتیمن  تسادـخ و  نامرف  هب  شتوعد  هک  دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  درک . هاگآ  شیرق  دـیدهت  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا 

وا رایتخا  رد  ار  دوخ  ییاراد  همه  هداد و  رارق  دوخ  گرزب  ار  وا  هک  دنتفگ  دنتفرگ و  شیپ  ار  عیمطت  هار  راب  نیا  گنرین ، اب  شیرق  درادرب .
هک داد  ناشخرد  یخساپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  درادرب . دوخ  نید  شرتسگ  زا  تسد  ات  تفریذپ  دنهاوخ  ار  وا  ياهطرش  همه  هتشاذگ ،

تـسد رد  ار  هام  نم و  تسار  تسد  رد  ار  دیـشروخ  رگا  ادخ ! هب  دـنگوس  ومع ! يا  : » دومرف تسا ؛ نابات  نآ  رون  زا  خـیرات  هشیمه ، يارب 
(252 .« ) درک مهاوخن  منک ، رظن  فرـص  مراذگ ، نآ  رـس  رب  ناج  ای  دنک  رهاظ  ار  نآ  دنوادخ  هک  يزور  ات  راک  نیا  زا  هک  دـنهن  نم  پچ 
وا تیذا  رازآ و  رب  دندناوخیم و  اوران  یتبسن  اب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زور  ره  دندوزفایم و  دوخ  ینمشد  رب  ناکرـشم  نیا ، زا  سپ 

. دندرکیم هفاضا  شنارای  و 
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هشبح هب  ترجه 

دنتـسناوتیمن وا  ناـیماح  نیرتکـیدزن  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوـب  ياهزادـنا  هب  اـهنآ  تـیذا  رازآ و  شیرق و  تـالمح  تّدـش 
. دـننک ترجه  هشبح  هب  هک  داد  نامرف  ناراـی ، زا  یهورگ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یبن  تهج ، نیا  زا  دنتـسیاب . اـهنآ  همه  يوراـیور 

دنوادخ ات  دیـشاب  اجنآ  رد  دنکیمن ؛ ملظ  یـسک  هب  هک  دـنکیم  تموکح  لداع  یهاشداپ  هشبح ، رد  هک  تفگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
نیتسخن تشاد . ترهـش  تلادـع  هب  هشبح  هاشداپ  یـشاجن  تفاـی . ناـماس  هشبح  هب  ترجه  نیتسخن  هک  دوب  نینچ  نیا  دـیامرف . یـشیاشگ 

. دنتفای دوب ، هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  هنوگنامه  ار  یشاجن  دندوب و  یـضار  اجنآ  تیعـضو  زا  دنتفر ، هشبح  هب  هک  یناناملـسم 
چیه نآ  رد  هک  دوب  ینما  نیمزرس  هشبح  دندش . هشبح  دراو  ناناملسم  زا  يرایسب  دمآ . مهارف  مه  ناناملسم  مود  ترجه  هنیمز  ور ، نیا  زا 

ار یتأیه  هدش ، نیگمشخ  دندینش ، ار  هشبح  هب  ناناملسم  ترجه  ربخ  هک  یماگنه  شیرق ، ناکرشم  تفرگیمن . تروص  یـسک  رب  یمتس 
هب هک  یناسک  : » تفگ یشاجن  هب  هورگ  نیا  يوگنخس  دنادرگ . زاب  هّکم  هب  ار  ناناملسم  همه  وا  ات  دنداتسرف  یـشاجن  دزن  رایـسب  يایاده  اب 

امـش يوس  هب  ار  موق  ناگرزب  ام  دناهدش . دراو  يدیدج  نید  هب  هدرک و  اهر  ار  ناشناردپ  نییآ  هک  دنتـسه  ینانادان  دناهدمآ ، امـش  روشک 
نید زا  دیا و  هتفریذپ  ار  نآ  هک  تسا  ینید  هچ  هزات  نید  نیا  دیسرپ : دیبلط و  ار  ناناملسم  یشاجن ، دینادرگ ». زاب  ار  اهنآ  ات  میا  هداتـسرف 

ینادان نامدرم  ام  هاشداپ ! يا  : » تفگ بلاط ) یبا  نب  رفعج   ) ناناملـسم يوگنخـس  دـیا ؟ هدـینادرگ  ور  رگید  ياـهنید  همه  دوخ و  ییاـبآ 
نیا رب  دندرکیم . متـس  ناتـسد  ریز  هب  ام  نارادمروز  میدومنیم . محر  عطق  هدرک ، هانگ  میدروخیم ، رادرم  میدـیتسرپیم و  تب  هک  میدوب 

شتسرپ هب  ار  ام  وا  میتخانشیم . ار  وا  تفع  تناما و  یتسار و  بسن و  هک  يربمایپ  داتسرف ؛ ام  يارب  ار  دوخ  ربمایپ  دنوادخ ، ات  میدوب  لاح 
هلـص هدوب ، اشوک  تناما  نداد  رد  میـشاب . وگتـسار  هک  داد  نامرف  ار  ام  دناوخ . ارف  اهتب  تدابع  ناردپ و  نییآ  زا  يرود  هناگی و  يادـخ 
زامن میتسرپب . ار  هناگی  يادخ  اهنت  هک  داد  نامرف  مینکن . متس  مینامب و  رود  يزیرنوخ  انز و  زا  میربن . دای  زا  ار  ناگیاسمه  اب  یکین  محر و 
رازآ ار  ام  دنتفرگ و  شیپ  ینمـشد  هار  ام ، موق  میدروآ . نامیا  وا  هب  هدرک و  قیدـصت  ار  وا  ام  میریگب . هزور  میزادرپب و  تاکز  میناوخب و 
نخس میوشن ». عقاو  متـس  دروم  اجنیا  رد  هک  میراودیما  میدمآ و  امـش  نیمزرـس  هب  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  میدرگرب . دوخ  نید  زا  ات  دنداد 
هروس تایآ  نیزاغآ  يرآ و  تفگ : رفعج  یناوخب ؟ ادـخ  مالک  زا  يزیچ  یناوتیم  ایآ  تفگ : یـشاجن  داتفا . رگراک  هاشداپ  لد  رد  رفعج 

اب یشاجن  دشابیم . مالسلا  هیلعحیسم  یـسیع  مالـسلا و  اهیلع  ارذع  میرم  یگرزب  تفع و  یکاپ و  رگنایب  هک  یتایآ  نامه  دناوخ ؛ ار  میرم 
هیلعیسیع هک  هچنآ  دیدناوخ و  هک  هچنآ  : » تفگ درک و  رفعج  هب  ور  هاگنآ  دنتـسیرگ . زین  اهـشیشک  و  تخیر ؛ کشا  تایآ  نیا  ندینش 

رد ار  اهنآ  دنگوس ! ادخ  هب  دیورب ! : » تفگ درک و  رود  دوخ  زا  ار  شیرق  ناگداتسرف  هاشداپ ، دندحاو ». يرون  زا  عاعش  ود  هدروآ  مالسلا 
شرازگ مه  ار  یـشاجن  ندروآ  مالـسا  یخیرات ، ياهباتک  زا  یخرب  داتـسرف . سپ  زین  ار  اهنآ  يایادـه  تشاذـگ ». مهاوخن  امـش  رایتخا 

. دناهدرک

یعامتجا يداصتقا و  هرصاحم 

نیا زا  ات  دنهد  رارق  يداصتقا  يانگنت  رد  ار  وا  نادناخ  ربمایپ و  هک  دندش  نآ  رب  ناکرـشم  هجیتن ، هب  یبایتسد  مدع  اهشالت و  مامت  زا  سپ 
نامیپ اهنآ  دندرک . بصن  هبعک  نورد  ار  نآ  دنتـشون و  ياهماندـهع  ببـس ، نیمه  هب  دـننک . داجیا  وا  توعد  ربارب  رد  يّدـس  دـنناوتب  هار 

هب بلاطوبا  ات  دش  ببـس  نامیپ  نیا  ( 253 .) دـننکن هلماعم  اهنآ  اب  هدرک ، يراددوخ  بلطملادـبع  ینب  مشاهینب و  اب  جاودزا  زا  هک  دنتـسب 
تنوکـس دوشیم ، هدـناوخ  بلاطوبا » بعـش   » هک هّکم  ياههوک  نیب  ینیمزرـس  رد  اـهنآ  دـهدب . ار  هّکم  زا  جورخ  ناـمرف  نادـناخ ، همه 

بعش زا  دنتسناوتیم  مارح  ياههام  رد  اهنت  ناناملسم  هک  تخس  نانچنآ  ییانگنت  دیـشک ؛ ازارد  هب  لاس  هس  دیدش ، يانگنت  نیا  دندیزگ .
زا اـههام  نیمه  رد  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـننک . هیهت  دنتـشاد ، زاـین  ار  هچنآ  دزادرپب و  شورف  دـیرخ و  هب  هّکم  رد  دـنورب و  نوریب 
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ات تفر  شیپ  هنوگ  نیمه  عاضوا ، دـناسریم . دـندمآیم ، هّکم  هب  هک  نانآ  شوگ  هب  ار  شیوخ  ینامـسآ  مایپ  درکیم و  هدافتـسا  تصرف 
هدـنامن یقاب  مهللا » کمـساب   » ترابع زج  يزیچ  نآ  زا  هدروخ و  هنایروم  ار  شیرق  همان  دـهع  هک  درک  یحو  شربمایپ  هب  دـنوادخ  هکنآ 

هک مردارب  رـسپ  : » تفگ بلاـطوبا  دـندمآ . ناکرـشم  دزن  ود  ره  تخاـس و  هاـگآ  ار  شراوگرزب  يومع  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تسا .
عطق ببس  هک  ار  نآ  داوم  همه  هدرب و  نیب  زا  ار  امش  همان  دهع  مامت  هنایروم  هک  هدومن  یحو  وا  هب  دنوادخ  هک  دیوگیم  تسین ؛ وگغورد 

تـسرد وا  نخـس  رگا  دیروایب ، ار  همان  دهع  نونکا  تسا . هدنام  ياجرب  ادـخ  مان  طقف  نایم  نآ  زا  هدروخ و  دـشیم ، ملظ  متـس و  محر و 
دیتساوخ رگا  ات  مراذگیم  او  امـش  هب  ار  وا  دوبن ، تسرد  وا  نخـس  رگا  اّما  دـیوش ! نادرگیور  دـینکیم ، هچنآ  زا  دیـسرتب و  ادـخ  زا  دوب ،

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هچنآ  یتسرد  هب  نآ  ندـید  زا  سپ  دـندروآ . ار  همان  دـهع  دنتـسب و  نامیپ  بلاطوبا ، هتفگ  رب  شدیـشکب ».
زا یهورگ  لاح ، نیا  اب  دـندوزفا . دوخ  ینیب  گرزب  ینمـشد و  رب  هکلب  دـندرکن ، افو  دوخ ، نامیپ  هب  اهنت  هن  اـّما  دـندش ؛ هاـگآ  دوب ، هتفگ 
هب تشگزاب  زا  سپ  یکدنا  دـندنادرگ . زاب  هّکم  هب  ار  وا  نادـناخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـندش و  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  ناکرـشم ،
رد هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  یبن  راکادف  افو و  اب  رسمه  هجیدخ  دش ؛ ور  هب  ور  هاکناج  یتبیصم  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هکم ،

يدرد اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوب  هزات  غاد ، نیا  زونه  تفر . ایند  زا  دوب ، وا  رایمه  هارمه و  ترـضح ، نآ  توعد  ياـههرود  همه 
اب ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تسب و  ورف  ناهج  زا  مشچ  تلاسر ، گرزب  راـی  گرتس و  ناـبیتشپ  بلاـطوبا ، تشگ ؛ ور  هب  ور  رتنیگنس 
ات : » دومرفیم دوخ  هک  دوب  نارگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  نانچنآ  تبیـصم  راب ، نیا  تشاذـگ . اـهنت  نیگنـس  یمغ  نارگ و  یهودـنا 
رب شیرق  ياهراشف  رازآ و  بلاطوبا ، تافو  زا  سپ  يرآ ، ( 254 .« ) دوب هاتوک  نم  رازآ  زا  شیرق  تسد  تفای ، تافو  بلاـطوبا  هک  يزور 

. دش اسرف  تقاط  نوزفا و  زور  ربمایپ ،

ربمایپ ترجه 

ات دادیم  رارق  شیرق  ناوارف  ياهدـیدهت  اهراشف و  ضرعم  رد  هّکم  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  وس ، کی  زا  بلاطوبا ، نداد  تسد  زا 
هّکم زا  ربمایپ  ور ، نیا  زا  درکیم . داجیا  وا  توعد  شرتسگ  هار  رد  يّدـج  عناوم  رگید ، يوس  زا  دوبن و  ناـما  رد  شناـج  یّتح  هک  ییاـج 

شنخس اهنت  هن  اهنآ ، درک . وگزاب  نانآ  يارب  ار  شا  ینامسآ  مایپ  دناوخ و  مالـسا  هب  ار  راید  نآ  مدرم  داهن . فئاط  هب  ياپ  تفر و  نوریب 
هللا یلصادخ  لوسر  دندرک . دولآ  نوخ  زین  ار  شکرابم  ندب  هدومن ، هقردب  گنـس ، اب  ار  وا  هکلب  دنتفگن ، خساپ  ار  شتوعد  دندینـشن و  ار 

، دندمآیم هّکم  هب  هک  ییاههلیبق  نایم  رد  ار  شمیلاعت  تخادرپ . دوخ  ياههزومآ  رـشن  هب  اهراشف  همه  اب  دمآ . هّکم  هب  رگید  راب  هلآو  هیلع 
مالسا هدش ، انشآ  جرزخ »  » و سوا » ، » برثی گرزب  هلیبق  ود  اب  هک  نانچ  دومنیم ؛ رارقرب  طابترا  اهنآ  ناگرزب  نارـس و  اب  درکیم و  هئارا 

یلصربمایپ يزور ، هکنیا  ات  دندوب ، هدرواین  نامیا  شنید  وا و  هب  زونه  اّما  دندرب ؛ دوخ  رهـش  هب  ار  شمایپ  نانآ  درک و  یفرعم  ناشیا  هب  ار 
هک يروما  نایم  زا  دنتفریذپ . مه  اهنآ  دناوخ ، ارف  مالـسا  يوس  هب  ار  ناشیا  درک و  دروخرب  رفن ) شـش   ) نانآ زا  یهورگ  اب  هلآو  هیلع  هللا 

ياـهعازن اـهيریگرد و  جرزخ ، سوا و  درک . هراـشا  برثی  رواـجم  ناـیدوهی  ياهییوگـشیپ  هب  ناوتیم  دـش ، ناـنیا  ندروآ  ناـمیا  ببس 
ار امـش  دـیایب ، وا  نوچ  هک  میتسه  يربمایپ  رظتنم  ام  دـنتفگیم : نانآ  هب  دوهی  تفرگیم ، ـالاب  اـه  عازن  نیا  هک  هاـگ  ره  دنتـشاد و  يزارد 

دوهی هک  تسا  یسک  نامه  نیا  دنتفگ : دندید ، ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هکنآ  زا  سپ  نایبرثی ، تشک . میهاوخ  مرا ، داع و  موق  دننام 
شرتسگ رد  هتشگزاب و  برثی  هب  ندروآ ، نامیا  زا  سپ  هورگ ، نیا  میروآ . نامیا  وا  هب  هتفرگ ، یشیپ  اهنآ  رب  دیاب  دنشکیم ، ار  وا  راظتنا 

هللا یلصربمایپ  اب  هبقع  رد  اهنآ  زا  رفن  هدزاود  دعب ، لاس  دنیامن . ناملسم  ار  اه  یبرثی  زا  یخرب  دنتسناوت  دندیشوک و  ترـضح  نآ  توعد 
يدایز هورگ  نآ ، زا  سپ  لاس  درکیم . زاب  برثی  رد  ار  دوخ  ياج  كدنا  كدنا  مالـسا ، دندروآ . نامیا  وا  هب  دنتـسب و  ینامیپ  هلآو  هیلع 

دندش و ناملـسم  يدایز  دادعت  دندمآ . هّکم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نانخـس  ندینـش  جح و  کسانم  يادا  يارب  برثی  مدرم  زا 
نامرف ناناملسم  هب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تشگ و  راوتـسا  برثی  رد  مالـسا  يانب  هک  دوب  نینچ  نیا  دنداد . لکـش  ار  مود  هبقع  نامیپ 
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لاس رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دندنامن . ناناملسم  زا  یکدنا  مالسلا و  هیلعیلع  وا و  دوخ  زج  یسک  هّکم  رد  دنور . برثی  هب  ات  داد 
اههسیسد نایاپ  نیا ، اّما  دنداد . نایاپ  هّکم  رد  وا  ياهجنر  اهیتخس و  هب  دنتفریذپ و  ار  وا  یمرگ  هب  نایبرثی ، تفر . نوریب  هّکم  زا  تثعب   14

نیب يرایسب  ياهگنج  دنداد و  همادا  دوخ  ینمـشد  هب  دندوب ، هدیـشچ  ار  تلذ  معط  هدش و  راوخ  هک  نانآ  دوبن . ناکرـشم  ياهگنرین  و 
. ربیخ گنج  دننام : دوهی ، ناناملـسم و  نیب  ییاهگنج  روط  نیمه  دـحا و  ردـب و  ياهگنج  دـننام  دـمآ ، دوجو  هب  ناکرـشم  ناناملـسم و 

برثی رد  یمالـسا  تموکح  تسناوت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـنتفای  تسد  یتردـق  ورین و  نانچنآ  هب  یهاتوک  نامز  رد  ناناملـسم 
. دشاب ناهج  رسارس  رد  دوخ  توعد  شرتسگ  رکف  هب  اجنآ  زا  دنک و  سیسأت 

هکم حتف 

هّکم دـصق  جـح ، هضیرف  يادا  يارب  يرجه ، مشـش  لاس  رد  رفن ) دصـشش  رازه و   ) وا نارای  زا  یهورگ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر 
یلـصربمایپ دزن  ار  يدرف  دنتـشگ ، ربخاب  شیرق  هک  یماگنه  دندرک . هدنـسب  درادیم ، رب  دوخ  اب  رفاسم  هک  یحالـس  هب  اهنت  اهنآ  دندومن .

، ناکرـشم هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نیب  هیبیدـح ، مان  هب  یناکم  رد  دـنک . اضما  ار  یحلـص  همان  نامیپ  وا  اـب  اـت  دنداتـسرف  هلآو  هیلع  هللا 
هب اج  نامه  زا  وا  نارای  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دندرک  قفاوت  نامیپ  نیا  رد  اهنآ  تسا . روهشم  مان  نیمه  هب  هک  دش  هتـسب  ینامیپ 
رد دریگن . رد  اهنآ  نیب  یگنج  چیه  لاس ، هد  ات  هک  دنتسب  نامیپ  نینچمه  دننک . ادیپ  ار  هّکم  هب  دورو  هزاجا  دعب  لاس  رد  هتشگزاب ، برثی 

ناریا و مور و  دـننام  نوگانوگ ، ياهنیمزرـس  ناریما  ناهاشداپ و  يوس  هب  ار  شناگداتـسرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  تّدـم ، نیا 
حلص بجوم  هب  دعب ، لاس  دناوخارف . مالسا  ینعی  وا ، هدیزگرب  نید  هناگی و  يادخ  شتسرپ  هب  ار  نانآ  تشاد و  لیسگ  ماش و …  هشبح و 

رب قیمع  يرثا  رادـید ، نیا  دروآ . ياج  هب  ار  جـح  کـسانم  هتفر و  هّکم  هب  ناملـسم  رازه  ود  هارمه  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هیبیدـح ،
هک دنتساوخ  ترضح  نآ  زا  ناکرشم  لیلد ، نیمه  هب  دندروآ . مالسا  یهورگ ، هک  اجنآ  ات  تشاذگ  یقاب  ناکرشم  زا  یهورگ  لد  ناج و 
هب هلمح  اب  شیرق  هک  دوب  هتـشذگن  یتّدم  درک . نینچ  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دیوگ . كرت  ار  هّکم  گنردیب  جح ، کسانم  زا  سپ 

يرکشل يزاس  هدامآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  گنرد ، نودب  تشاذگ . ياپ  ریز  ار  حلـص  نامیپ  ناناملـسم ، ياهنامیپ  مه  زا  یهورگ 
هیلع هللا  یلصربمایپ  زا  هدمآ ، برثی  هب  نایفسوبا  دنداتفا . تشحو  هب  ناکرشم  دیامن . حتف  ار  هّکم  ات  دز  تسد  رفن ) رازه  هد  دودح   ) گرزب

، هلآو هیلع  هللا  یلصمالسا  یبن  دیشیدنایمن . هّکم  حتف  زج  يزیچ  هب  دوب و  راوتسا  دوخ ، میمصت  رد  ترضح  نآ  اّما  تساوخ ؛ شزوپ  هلآو 
تـسد تسا  نینچ  نیا  يرآ ، دوـمن . كاـپ  قاـفن ، كرـش و  يدـیلپ  زا  ار  اـجنآ  تشگزاـب و  هّکم  شوـغآ  هب  يزیرنوـخ  گـنج و  نودـب 

هب دـندادیم و  رارق  هجنکـش  رازآ و  دروـم  ار  وا  شیرق  نارادـمروز  هک  تـسا  بلطملادـبع  میتـی  ناـمه  درم ، نـیا  دـنوادخ . ناـسريرای 
ار اـهتب  دـنکیم و  ریخـست  ار  هّکم  هنادـنمزوریپ ، دـنازرلیم و  ار  اـهبلق  هک  تـسا  يرکـشل  رـالاس  وا  نوـنکا ، دـنتفرگیم . شرخـسمت 

نیا زا  دنکیم . راکشآ  ار  شنید  نینچ  نیا  دنوادخ ، يرآ ، دناسریم . همه  شوگ  هب  ار  شمایپ  ناکرشم ، تساوخ  مغریلع  دنکـشیم و 
هللا یلـصادخ  ربمایپ  دنتـشگزاب . دوخ  نیمزرـس  هب  نارجاهم  دندش و  ناملـسم  مدرم ، رتشیب  تفرگ . ندیبات  هّکم  رد  یتسرپ  ادـخ  رون  سپ ،
هلآو هیلع  هللا  یلصمالسا  یبن  داد . همادا  شتوعد  هب  درک ، رفـس  وا  يوس  هب  تفگ و  کیبل  ار  شراگدرورپ  يادن  هک  ینامز  ات  هلآو ، هیلع 

یگدـنز هب  دومن و  كرت  ار  ایند  یگلاس  هس  تصـش و  نس  رد  يرجه و  هدزای  لاس  رد  دوب ، ناربماـیپ  متاـخ  نید و  نیرخآ  روآ  ماـیپ  هک 
! داب شنادناخ  وا و  كاپ  ناور  رب  دنوادخ  دورد  داد . نایاپ  دوخ  ینیمز 

هلآو هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  تّوبن  لیالد 

هلآو هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  تّوبن  لیالد 
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: مینکیم هراشا  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  تّوبن  تابثا  ياههار  هب  هصالخ  روط  هب  اجنیا  رد 

دیدج دهع  رد  وا  ندمآ  هب  تراشب  . 1

هک دـیازفایم  نینچمه  دـنکیم . هراشا  نامزلارخآ  رد  يربمایپ  ندـمآ  زا  تیحیـسم  دوهی و  یهاـگآ  هب  تاـیآ ، زا  یخرب  رد  میرک ، نآرق 
َلوُسَّرلا َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  : » میهدیم هجوت  لیذ  تایآ  هب  هنومن ، ناونع  هب  تسا . هدـمآ  ناشیا  ینامـسآ  ياـهباتک  رد  ربماـیپ ، نآ  ياـههناشن 
هداتسرف زا  هک  اهنامه  ( » 255 (؛» ِرَکنُْملا ِنَع  ْمُهاَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  مُهُُرمْأَی  ِلیِجنِْإلاَو  ِةاَرْوَّتلا  ِیف  ْمُهَدـنِع  ًابُوتْکَم  ُهَنوُدِـجَی  يِذَّلا  ِمُأـْلا  َّیّ َِّیبَّنلا 

روتـسد فورعم  هب  ار  اهنآ  دنباییم . تسا ، ناشدزن  هک  یلیجنا  تاروت و  رد  ار  شتافـص  هک  يربمایپ  دننکیم ؛ يوریپ  یُّما  ربمایپ  ادـخ ] ]
؛» َنوُمَْلعَی ْمُهَو  َّقَْحلا  َنوُُمتْکََیل  ِم  ْمُْهنّ ًاقیِرَف  َّنِإَو  ْمُهَءآَْنبَأ  َنُوفِْرعَی  امَک  ُهَنُوفِْرعَی  َباتِْکلا  ُمُهاـْنیَتآ  َنیِذَّلا   » و درادیم ». زاـب  رکنم  زا  دـهدیم و 
ار قح  نانآ ، زا  یعمج  یلو  دنـسانشیم ؛ دوخ  نادـنزرف  نوچمه  ار  ربماـیپ )  ) وا میاهداد ، ناـنآ  هب  ینامـسآ ]  ] باـتک هک  یناـسک  ( » 256)
دوب و تسردان  نآرق ، ياعّدا  رگا  دـنکیم . رکذ  باتک  لها  اب  جاجتحا  ماـقم  رد  ار  تاـیآ  نیا  میرک ، نآرق  دـننکیم ». ناـمتک  هناـهاگآ 

ياج هب  نانآ  هک  یلاحرد  دـندیزاییم ؛ تسد  اعّدا  نیا  راکنا  هب  باتک  لها  یتسیاـب  دوب ، هدـماین  رگید  ینامـسآ  بتک  رد  یتراـشب  نینچ 
رود يارب  ناشیا  زا  یهورگ  دنداد . رارق  تمهت  دروم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ای  دـندز و  تسد  قح  ندرک  ناهنپ  توکـس و  هب  راکنا 

، یخیرات یشهوژپ  اب  رگید ، يوس  زا  دندومن . يأر  هب  ریسفت  ار  نیدهع  ياهتراشب  هلآو ، هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  زا  دوخ  ناوریپ  ندرک 
ناـمه ار  يو  هدروآ و  ناـمیا  وا  نانخـس  ندینـش  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ندـید  اـب  هک  میروخیم  رب  باـتک  لـها  زا  ینادنمـشناد  هب 

زا یـسراف  ناملـس  بهار و  ياریُحب  دـندوب . هدرک  مـالعا  اـهراب  ار  وا  تلاـسر  هدژم  نیـشیپ ، ینامـسآ  ياـهباتک  هک  دناهتـسناد  يربماـیپ 
َّنَِأب َکـِلذ  : » تسا هداد  هجوت  تقیقح  نیا  هب  دوخ  نآرق ، دنـشاب . نخـس  نیا  رب  یتسرد  هاوگ  دـنناوتیم  هک  دنتـسه  یناـسک  نیرتروهـشم 

َنُولوُقَی ِّقَْحلا  َنِم  اُوفَرَع  اّمِم  ِْعمَّدلا  َنِم  ُضیِفَت  ْمُهَُنیْعَأ  يََرت  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َلِزنُأ  ام  اوُعِمَس  اَذِإَو  َنوُِربْکَتْـسَی *  َال  ْمُهَّنَأَو  ًانابْهُرَو  َنیِـسیِِّسق  ْمُْهنِم 
ربارب رد   ] اهنآ دنتـسه و  ایند  كرات  ملاع و  يدارفا  اـهنآ ، ناـیم  رد  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  ( » 257 (؛» َنیِدِـهاَّشلا َعَم  اْنُبتْکاف  اّنَمآ  انَّبَر 

هب دزیریم ؛ کشا  [ قوش زا   ] هک ینیبیم  ار  اهنآ  ياهمشچ  دنونـشب ، هدش ، لزان  ربمایپ  رب  هک  ار  یتایآ  نامز  ره  و  دنزرویمن . هیکت  قح ]
هک دـنکیم  دـیکأت  نآرق ، سیونب »! ناهاوگ  ءزج  ار  ام  سپ  میدروآ . نامیا  اراگدرورپ ! دـنیوگیم : اهنآ  دـناهتفایرد . هک  یتقیقح  رطاخ 

َمَیْرَم ُنـْبا  یَـسیِع  َلاـق  ْذِإَو  : » تـسا هداد  هدژم  شندـمآ  هـب  هدروآ و  ار  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  ماـن  ینـشور ، هـب  مالـسلا ، هیلعحیــسم 
داـی هب   ] و ( » 258 (؛» ُدَـمْحَأ ُهُمْـسا  يِدـَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  ٍلوُسَِرب  ًارِّـشَبُمَو  ِةاَرْوَّتلا  َنِم  َّيَدَـی  َْنَیب  اـِمل  ًاقِّدَـصُم  مُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  ّیِنِإ  َلیِءرْـسِإینبای 

یباتک هدننک  قیدصت  هک  یلاح  رد  متسه ، امش  يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  لیئارساینب ! يا  تفگ : میرم  رسپ  یسیع  هک  ار  یماگنه  [ دیروآ
رد یّتح  ار  تقیقح  نیا  تسا ». دمحا  وا  مان  دـیآیم و  نم  زا  دـعب  هک  یلوسر  هب  هدـنهد  تراشب  و  هدـش ، هداتـسرف  نم  زا  لبق  هک  متـسه 
نم و  : » مینکیم هراشا  لیجنا  نیا  تایآ  زا  یخرب  هب  لیذ  رد  تسا . هتـسجرب  نایم  نیا  رد  انحوی  لیجنا  تفای . ناوتیم  مه  دوجوم  لـیجانا 
ردپ یتقو  یلو  ( » 259 .« ) دنامب امـش  اب  هشیمه  هک  دیامن  اطع  امـش  هب  يرگید  شخب  یلـست  نابیتشپ و  ات  درک  مهاوخ  تساوخرد  مردپ  زا 

هب نم  هچره  نمض ، رد  داد  دهاوخ  میلعت  امش  هب  ار  زیچ  همه  وا  تسا ، سدقلا  حور  نامه  مروظنم  داتسرف ، نم  ياج  هب  ار  شخب » یلـست  »
قیاقح مامت  همشچرس  وا  داتسرف . مهاوخ  امـش  کمک  هب  ار  شخب  یلـست  حور  نآ  نم  اّما  ( » 260 .« ) دروآ دهاوخ  ناتدای  هب  ماهتفگ ، امش 

نوچ دینک ؛ تبحص  مدرم  مامت  اب  نم  هرابرد  دیاب  زین  امـش  تفگ . دهاوخ  امـش  هب  ار  زیچ  همه  نم  هرابرد  هدمآ ، مردپ »  » فرط زا  تسا و 
، مورب رگا  یلو  دمآ ؛ دهاوخن  امش  دزن  شخب  یلست  حور  نآ  مورن ، رگا  نوچ  تسامـش ؛ عفن  هب  نم  نتفر  ( » 261 .« ) دیاهدوب نم  اب  ادتبا  زا 
.« يرواد تلادع و  هانگ و  درک : دهاوخ  هتکن  هس  هجوتم  ار  ایند  دیایب ، وا  یتقو  داتـسرف . مهاوخ  امـش  دزن  ار  وا  مدوخ  اریز  دمآ ؛ دهاوخ  وا 
زا هن  اریز  تخاس ؛ دـهاوخ  راکـشآ  امـش  رب  ار  تقیقح  ماـمت  دـیایب ، تساـه ، یتسار  همه  همـشچرس  هک  سدـقلا  حور  یتقو  یلو  ( » 262)
هب ـالاب  صوصن  ( 263 .« ) تخاـس دـهاوخ  ربـخ  اـب  ار  امـش  زین  هدـنیآ  زا  وا  تفگ . دـهاوخ  تسا ، هدینـش  نم  زا  هچره  هکلب  دوخ ، بناـج 
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رکذ تایآ  هک  دیوگیم  ( 264 « ) مالسالا ةرصن  یف  مالعالا  سینا   » باتک هدنسیون  دننکیم . دای  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  زا  ینشور 
رییغت ار  نآ  یلـصا  يانعم  سّدقم ، باتک  نادنمـشناد  اّما  دـنراد ؛ هراشا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  هب  یگمه  انحوی ، لیجنا  زا  هدـش 

نابز هب  مالسلا  هیلعحیسم  وس ، کی  زا  مینادیم ، هک  هنوگنامه  تسا : لیذ  رارق  هب  يو  لالدتـسا  هصالخ  دناهدرک . داجیا  یفارحنا  هداد و 
دوب یناربع  ینامدود  زا  وا  اریز  دادیم ؛ دنپ  ار  شنادرگاش  تفگیم و  نخـس  یمارآ ) نابز  هارمه  هب  زور  نآ  نیطـسلف  جیار  نابز   ) يربع

ینانوی نابز  هب  ادـتبا  نامه  زا  انحوی  سقرم و  اقول و  لیجنا  هس  هک  دـندقتعم  ناسیونخـیرات  رگید ، يوس  زا  تفای . دـشر  اهنآ  ناـیم  رد  و 
هیلعحیـسم نیاربانب ، تسا . هدـش  هدـنادرگرب  ینانوی  هب  سپـس  هدوب و  يربع  نابز  هب  زاغآ ، رد  هک  یتم  لیجنا  فـالخرب  دـناهدش ؛ هتـشون 

انحوی تسا . هدرک  همجرت  ینانوی  هب  ار  نآ  انحوی  هاگنآ  هداد و  تراشب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  ندمآ  هب  يربع  نابز  هب  مالـسلا 
نیا هک  تفگ  دیاب  فسأت  اب  دـیزگیم . يرود  نآ  ییانعم  همجرت  زا  درکیم و  لقتنم  دوب ، هدرب  راک  هب  هک  هنوگنامه  ار  یماسا  تسیابیم 

. تسا هدـش  مالـسلا  هیلعحیـسم  دوصقم  رد  فالتخا  زورب  یلـصا و  هژاو  نتفر  نایم  زا  ببـس  رما  نیمه  هدـنام و  رود  انحوی  رظن  زا  لـصا ،
هیلعیـسیع هک  ياهژاو  ربارب  رد  انحوی  تسا . هداد  تراـشب  ار  وا  روهظ  هدرک و  داـی  هدـمآیم ، هدـنیآ  رد  هک  يدرف  زا  مالـسلا  هیلعیـسیع 

هژاو ود  اب  انحوی  يزاس  لداعم  رد  میراد . دیدرت  نآ  قیقد  يانعم  نییعت  رد  زورما  هک  هدومن  هدافتـسا  ار  ياهملک  دوب ، هدرب  راک  هب  مالـسلا 
شخب و یّلـست  يانعم  هب  لّوا  هملک  « Pericletos سوطیلکیرپ ،  » و « Paracletos سوطیلکاراـپ ، : » میتسه ور  هب  ور  مه  هب  کـیدزن 
راتفگ و راتـشون و  رد  هژاو  ود  یکیدزن  دناسریم . ار  هدوتـس  دومحم و  يانعم  هدوب و  فدارتم  دـمحا  اب  مود  هملک  تسا و  هدـننک  کمک 
، انحوی لیجنا  نامجرتم  نارسفم و  میوش . نادرگرس  هدش ، هداد  تراشب  وا  ندمآ  هب  هک  یـسک  قادصم  نییعت  رد  ات  هتـشگ  ببـس  رادینش ،

هتخیوآ بیلـص  هب  زا  سپ  زور  هاجنپ  هک  یـسک  نامه  دننادیم ؛ سدقلا » حور   » ار نآ  زا  دارم  هتفریذپ و  ار  شخب ) یلـست   ) تسخن يانعم 
دارم دناوتیمن  هدوب و  دومحم »  » يانعم هب  سوطیلکاراپ  هملک  هک  دهدیم  ناشن  يرایـسب  نئارق  اّما  دش . لزان  وا  نادرگاش  رب  حیـسم  ندش 
هدش دای  صوصن  رد  تراشب ) دروم  صخش  « ) هبرـشبم  » ظفل . 1 دوشیم : هراشا  نئارق  نیا  زا  یخرب  هب  لیذ  رد  دـشاب . سدـقلا  حور  نآ  زا 

یلـست نابیتشپ و  ات  درک  مهاوخ  تساوخرد  مردپ  زا  نم  و  : » دیوگیم هک  اجنآ  تسا ؛ هارمه  يرگید ) « ) رخآ  » تفـص اب  انحوی ، لیجنا  زا 
اّما تسین ؛ رادرب  ددعت  تسا و  یکی  سدقلا ، حور  اریز  درادن ؛ يراگزاس  سدقلا ، حور  اب  یگژیو  نیا  دیامن ». اطع  امش  هب  يرگید  شخب 

اهناسنا اب  هشیمه   » هک یـسک  ناونع  هب  هبرـشبم »  » زا هدـش ، رکذ  صن  رد  . 2 دـنیآیم . يرگید  زا  سپ  یکی  دنتـسین و  نینچ  نیا  ناربماـیپ 
تسا و ینادواج  وا  نید  اریز  تسا ؛ گنهامه  راگزاس و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  تیمتاـخ  اـب  رما  نیا  تسا . هتفر  نخـس  دـنامب »

حور نامه  مروظنم  داتـسرف ، نم  ياج  هب  ار  شخب  یّلـست  ردپ  یتقو  یلو  : » دیوگیم هک  اجنآ  . 3 دمآ . دـهاوخن  يرگید  ربمایپ  وا  زا  سپ 
هک تسا  راوازس  دروآ ». دهاوخ  ناتدای  هب  ماهتفگ ، امـش  هب  نم  هچره  نمـض ، رد  داد . دهاوخ  میلعت  امـش  هب  ار  زیچ  همه  وا  تسا ، سدقلا 

نید ات  هدمآ  نآ  یگنهک  زاغآ  هتـشذگ و  نید  نتفر  دای  زا  یپ  رد  نیـشیپ و  ربمایپ  زا  سپ  ینامز  هک  مینادـب  يربمایپ  ار  هبرـشبم »  » زا دارم 
زا سپ  هاتوک  ياهزور  نامه  رد  هک  دـشاب  سدـقلا  حور  نآ ، زا  دارم  رگا  نیا ، رب  نوزفا  دـهد . رکذـت  دـنک و  يروآدای  مدرم  هب  ار  ادـخ 

هاتوک نامز  نیمه  رد  نایراوح  هک  دوریم  نامگ  ایآ  ( 265 ،) دشاب هدش  رهاظ  يو  نادرگاش  رب  وا ) زا  سپ  زور  هاجنپ   ) مالسلا هیلعحیـسم 
رگا : » تفگیم مالسلا  هیلعحیسم  . 4 دنک ؟ يروآدای  ون  زا  ار  اهنآ  دیایب و  دوعوم  ات  دنشاب  هدرب  دای  زا  ار  مالـسلا  هیلعحیـسم  ياههزومآ 

هیلعیـسیع نخـس  رد  هدـش  هتفرگ  راک  هب  قیلعت  دـمآ ». دـهاوخ  وا  مورب ، رگا  یلو  دـمآ ؛ دـهاوخن  امـش  دزن  شخب  یّلـست  حور  نآ  مورن ،
اب رگا  تسا و  یناهج  یتلاسر  ياراد  ربمایپ  نآ  اریز  تسا ؛ راگزاس  دـمآ ، دـهاوخ  وا  زا  سپ  هک  يربمایپ  هب  هبرـشبم ،»  » ریـسفت اـب  مالـسلا 

رگا لاح  تسین . هنادنمدرخ  نیا  دننک و  يوریپ  تعیرش  ود  زا  دیاب  مالسلا  هیلعیسیع  تما  هاگنآ  دشاب ، راگزور  مه  مالسلا ، هیلعحیـسم 
یلاخ ار  مالسلا  هیلعحیسم  مالک  رد  هدش  رکذ  قیلعت  شنارای ، مالسلا و  هیلعیـسیع  اب  وا  يراگزور  مه  مینادب ، سدقلا  حور  ار  هبرـشبم » »
اهنآ رب  مه  داتـسرفیم  ریـشبت  يارب  ار  شنارای  هک  یماگنه  مالـسلا و  هیلعیـسیع  یگدنز  نامز  رد  وا  نوچ  درک ؛ دهاوخ  هدیاف  انعم و  زا 
دهاوخ خیبوت  رما  هس  رب  ار  ناهج  دیایب  وا  یتقو   » هک میدروخرب  ترابع  نیا  هب  انحوی  لیجنا  زا  هدش  رکذ  تایآ  رد  . 5 ( 266 .) دشیم لزان 
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. دشاب دناوتیم  یـسک  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  زج  یـصخش  نینچ  زا  دارم  مییوگیم  نونکا  يرواد ». تلادـع و  هانگ و  درک :
هرابرد كدنا  یلمأت  تسا . سدقلا  حور  دشاب ، راگزاسان  ام  مالک  اب  دوش و  رکذ  هیآ  نیا  قادصم  نییعت  رد  تسا  نکمم  هک  يدروم  اهنت 

زا سپ  زور  هاجنپ  وا  میتفگ ، هک  هنوگنامه  اریز  تسین ؛ هیآ  رد  روکذـم  هبرـشبم »  » زگره سدـقلا ، حور  هک  دـهدیم  ناـشن  عوضوم  نیا 
دنتشادن و نامیا  حیسم  هب  ًالصا  هک  ار  نایدوهی  دیاب  دشاب ، هدش  هداد  تراشب  نامه  وا  رگا  تشگ . لزان  شنادرگاش  رب  مالسلا  هیلعحیسم 

هراشا انحوی  لیجنا  زا  باب 16  هیآ 13 ، رد  . 6 دزن . يراک  نینچ  هب  تسد  هک  یلاح  رد  دادیم ، رارق  خـیبوت  دروم  ار  ناـیراوح  روط  نیمه 
دننام ییاهیگژیو  ندرمشرب  تخاس . دهاوخ  ربخ  اب  ار  امش  زین  هدنیآ  زا  دنکیم و  راکشآ  امش  رب  ار  تقیقح  مامت  دیایب ، وا  یتقو  هک  دش 

همه دـیاب  وا  دـیایب . لاعتم  يادـخ  يوس  زا  عماج  ینید  لماک و  یتعیرـش  اب  هک  تسا  یـسک  هتـسیاش  روخ و  رد  اـهنت  دـش ، رکذ  هک  هچنآ 
هللا یلـصیفطصم  ناربمایپ  متاخ  نامه  ناسنا ، نیا  دهد . نایاپ  يربمایپ  هب  دشاب و  یحو  هار  زا  ییادـخ و  همـشچرس  زا  هتفرگرب  شنانخس 

هراشا مالسالا » ةرصن  یف  مالعالا  سینا   » باتک هدنـسیون  یگدنز  زا  یناتـساد  هب  تسا  راوازـس  لاقم  نیا  نایاپ  رد  ( 267 .) تسا هلآو  هیلع 
ناشیشک دزن  دمآ و  ایند  هب  هیمورا  ياهاتـسور  زا  یکی  رد  يو  دندوب . یحیـسم  گرزب  ناشیـشک  زا  یگمه  وا  يردپ  دادجا  ردپ و  میامن :

رگید و  ناج » يانحوی   » شیـشک و  ریکب » يانحوی   » ردـپ هب  ناوتیم  نایم ، نآ  زا  دومن . يدرگاـش  یحیـسم  گرزب  نادنمـشناد  هتـسجرب و 
زا یگلاس  هدزاود  رد  دومن . هدافتـسا  زین  زکروک »  » شیـشک و  ولات »  » ردـپ دـننام  کیلوتاک ؛ ناملعم  زا  يو  درک . هراشا  ناتـستورپ  ناملعم 

نایدا ياههزومآ  هرابرد  ات  مدش  دنمهقالع  نآ  زا  سپ  دیوگیم : دوخ  وا  دیـسر . یـشیشک  هجرد  هب  دش و  غراف  لیجنا  تاروت و  لیـصحت 
ناکیتاو میقم  متالیـصحت  همادا  يارب  متـشگ و  ار  يدایز  ياهنیمزرـس  منک . قیقحت  نآ  ياـههقرف  تیحیـسم و  صوصخ  هب  نوگاـنوگ و 

تهج زا  ياهژیو  هاگیاج  وا  مدیسر . کیلوتاک  هقرف  ماقم  الاو  ( 268) نارطم هکلب  گرزب و  ياه  شیشک  زا  یکی  تمدخ  اجنآ  رد  مدش و 
ياهشـسرپ تیعر  دـنمتورث و  هچ  ناطلـس و  هاشداپ و  هچ  مدرم ، همه  هک  ياهنوگ  هب  تشاد ؛ کـیلوتاک  بهذـم  رد  اوقت  دـهز و  ملع و 

. متخومآ وا  دزن  ار  نوگاـنوگ  بهاذـم  دـیاقع  لوـصا و  دنداتـسرفیم . يو  يارب  زین  یناوارف  يایادـه  دندیـسرپیم و  وا  زا  ار  دوـخ  ینید 
هدش ایند  كرات  هک  دندوب  زین  يرایسب  نارتخد  نایم ، نآ  رد  دندشیم . رضاح  داتـسا  سرد  رد  رفن -  دودح 500  رد  يرایسب -  نادرگاش 

یندیشون اهیکاروخ و  رابنا  هناخ و  ياهدیلک  ور ، نیا  زا  تشاد و  یصاخ  ّتبحم  سنا و  نم  اب  يو  نادرگاش ، همه  نایم  زا  نکیل  دندوب .
اجنآ هک  مدومنیم  لایخ  ریقح  دوب و  هناـخ  قودنـص  هلزنم  هب  هک  ار  کـچوک  قاـتا  کـی  دـیلک  اـهنت  دوب و  هدرپس  ریقح  هب  ار  دوخ  ياـه 
مـشچ ایند  رطاـخ  هب  اـیند  زا  تساـیند و  لـها  زا  وا  هک  متفگیم  مدوخ  اـب  لـیلد ، نیمه  هب  دوب . هدادـن  نم  هب  تسا ، شیـشک  لاوما  هنازخ 

رد تسناوتن  دش و  ضیرم  شیشک  يزور  تفای . همادا  یگلاس  ات 18  شیشک  دزن  نم ، شزومآ  تّدم  ایندلل .) ایندلا  كرت   ) تسا هدیـشوپ 
رـضحم زا  نوریب  رد  درادـن . ار  سرد  رد  روضح  ناوت  زورما  وا  هک  مهد  عالطا  نادرگاش  هب  اـت  تفگ  نم  هب  ددرگ . رـضاح  سرد  سلجم 
ياهملک نامه  تسرد  دنیوگیم ؛ نخـس  سوطیلکریپ »  » ینانوی هملک  و  اطیلقراف »  » ینایرـس هملک  ینعم  هرابرد  نادرگاش  هک  مدید  داتـسا ،

هب هکنآ  زا  سپ  تفرگ . نایاپ  ياهجیتن  چیه  نودـب  نادرگاش  يوگ  تفگ و  ثحب و  تسا . هتفگ  نخـس  نآ  زا  دوخ  لیجنا  رد  انحوی  هک 
يانعم هرابرد  نادرگاش  هک  مدرک  يروآدای  دنتفگیم ؟ نخـس  هچ  زا  نادرگاش  نم ، بایغ  رد  مدنزرف ! تفگ : وا  متـشگزاب ، شیـشک  دزن 

نامه نم ، رظن  متفگ : تسیچ ؟ تدوخ  رظن  دیسرپ : نم  زا  داتسا  مدرک . هراشا  زین  اهنآ  يارآ  هب  دنتشاد و  فالتخا  مه  اب  اطیلقراف »  » هملک
هدـمآ نایم  هب  نخـس  نآ  زا  هک  تسا  ییارآ  همه  فالخ  تقیقح ، اّما  يرادـن ؛ ریـصقت  وت  تفگ : داتـسا  تسا . یـضاق  رـسفم و  نالف  رظن 
داتسا ياهمدق  هب  ار  دوخ  نم  سپ  دننادیمن . ملع  رد  ناخسار  زا  یکدنا  زج  نامز ، نیا  رد  ار  فیرش  مسا  نیا  ریـسفت  ینعم و  اریز  تسا ؛

هک اـجنآ  اـت  ملع  لیـصحت  رد  نونکاـت  رمع  زاـغآ  زا  ریقح  نیا  هک  ینادیم  رتـهب  سک  همه  زا  وـت  یناـحور ! ردـپ  يا  مـتفگ : متخادـنا و 
مـسا نیا  ینعم  هدومن و  یکین  امـش  هک  دوشیم  هچ  لاـح  متـسه . بصعتم  هزادـنا  یب  دوـخ ، نید  بهذـم و  رد  ماهدیـشوک و  ماهتـسناوت ،

هقیاضم وت  زا  ار  زیچ  چـیه  نم  یتسه و  نم  دزن  مدرم ، نیرتزیزع  وت  مدـنزرف ! تفگ : تسیرگ و  تّدـش  هب  داتـسا  دـییامن ! ناـیب  ار  فیرش 
هیلعحیـسم ناوریپ  نآ ، راشتنا  ضحم  هب  اّما  دراد ، یگرزب  دـیاوف  فیرـش ، مسا  نیا  ياـنعم  نتـسناد  هچرگ  هک  نادـب  ار  نیا  درک . مهاوخن 
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اریز ینکن ؛ راکـشآ  ار  نآ  يانعم  نم ، گرم  زا  سپ  یتح  یگدنز و  رد  ات  يدنبب  نامیپ  هکنیا  رگم  تشک ؛ دـنهاوخ  ار  وت  نم و  مالـسلا 
رهاق میظع  دـنوادخ  هب  نم  دـننازوسیم . هدروآ و  نوریب  ربق  زا  ار  مدـسج  ناـنآ  دوش ، نشور  اـنعم  نیا  زین  مگرم  زا  سپ  رگا  هک  منادیم 

مهاوخن راکشآ  ار  زار  نیا  هاگچیه  هک  مدومن  دای  مسق  ناربمایپ ، یمامت  هب  لیجنا و  مالسلا و  اهیلعمیرم  مالـسلا و  هیلعیـسیع  هب  بلاغ و 
دـمحا و يانعم  هب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  ياهمان  زا  یمان  مسا ، نیا  مدـنزرف ! تفگ : نآ  زا  سپ  تفای و  شمارآ  داتـسا ، درک .

ریقح روایب ! نم  دزن  ار  اهباتک  نالف  نک و  زاب  ار  قودنـص  نالف  رد  تفگ : داد و  نم  هب  ار  کچوک  قاتا  نآ  دیلک  سپـس  تسا . دومحم 
رد دوب و  هدش  هتشون  تسوپ  رب  ملق  اب  مالسا و  ربمایپ  روهظ  زا  شیپ  ینانوی  ینایرس و  طخ  هب  باتک  ود  نآ  مدروآ . داتـسا  دزن  ار  اهباتک 
زا شیپ  یحیـسم  نارـسفم  املع و  هک  نادـب  مدـنزرف ! تفگ : داتـسا  دوب . هدـش  همجرت  دومحم ، دـمحا و  هب  اطیلقراف »  » هملک باتک ، ود  ره 

، ترـضح نآ  روهظ  زا  سپ  اّما  دنتـشادن ؛ یفالتخا  دومحم ، دمحا و  هب  اطیلقراف »  » هملک همجرت  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  تثعب 
نیا يانعم  رد  فیرحت  هب  تسد  سفن ، فعـض  لاوما و  ندروآ  تسد  هب  دوخ و  تسایر  ياـقب  ظـفح و  يارب  نادنمـشناد ، اـه و  شیـشک 

رد هدمآ  تایآ  لیجنا و  قایـس  کبـس و  زا  ناوتیم  مه  زورما  تسا . هدوبن  لیجنا  هدنـسیون  دارم  زگره  هک  دـنتخاس  ییانعم  دـندز و  هژاو 
نتفر هب  طورـشم  ار  اطیلقراف  ندمآ  مالـسلا ، هیلعحیـسم  اریز  دناسرب ؛ ار  شخب » یلـست   » يانعم دـناوتیمن  اطیلقراف »  » هژاو هک  درب  یپ  نآ ،
نامز کی  رد  ماع  تعیرـش  بحاص  لقتـسم و  ربمایپ  ود  دوجو  هک  ارچ  دمآ ». دهاوخن  اطیلقراف  مورن ، نم  ات  : » دیامرفیم دـیامنیم و  دوخ 

، نایراوح مالـسلا و  هیلعیـسیع  بانج  ندوب  اب  وا  تسا و  سدقلا  حور  نآ  زا  دوصقم  هک  رادلا  موی  رد  لزان  حور  فالخ  هب  تسین ؛ زیاج 
سپ تسا ، نینچ  رگا  مدیسرپ : داتسا  زا  دیوگیم : هدش  دای  باتک  هدنسیون  ناتـساد ، نایاپ  رد  دوب . هدش  لزان  شنادرگاش  بانج و  نآ  رب 

ار مالـسا  نید  تلیـضف  امـش  هکنآ  لاح  دییآیمن ، رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  ناوریپ  کلـس  رد  دیروآیمن و  مالـسا  امـش  ارچ 
رب نم  مدنزرف ! تفگ : خساپ  رد  داتـسا  دینیبیم ؟ میقتـسم  طارـص  تاجن و  هار  اهنت  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  يوریپ  دـینادیم و 
اّما متسه ؛ ناملسم  نطاب  رد  لاح ، نیا  اب  ماهدش . ریپ  هتشذگ و  نم  زا  يرایسب  نس  هک  متفای  یهاگآ  ینامز  نآ ، تلیضف  مالـسا و  تقیقح 

مالـسا نید  هب  نم  زا  یلیم  رگا  ینیبیم ، يراـصن  ناـیم  رد  ارم  رادـتقا  تّزع و  منک . كرت  ار  یگرزب  تساـیر و  نیا  مناوـتیمن  رهاـظ  رد 
ترخآ و رگا  تفگ : موش  مالـسا  نید  لخاد  هک  ینکیم  رما  ارم  ایآ  یناـحور ! ردـپ  يا  متفگ : هاـگنآ  تشک …  دـنهاوخ  ارم  دـنمهفب ،

وت يارب  زین  ار  ییایند  یگدنز  بابـسا  دنوادخ  هک  تسین  دیعب  یتسه ، ناوج  نوچ  ینک و  لوبق  ار  قح  نید  دـیاب  هتبلا  یهاوخیم ، تاجن 
ناوریپ زا  ناملـسم و  نطاب ، رد  نم  هک  یـشاب  نم  هاوگ  تمایق ، رد  ات  مهاوخیم  وت  زا  درک و  مهاوخ  اعد  ار  وت  هشیمه  نم ، دزاـس . مهارف 

زا تسد  دنناوتیمن  رهاظ  رد  اّما  دنراد ؛ ارم  لاح  نطاب ، رد  ناشیشک  زا  يرایـسب  هک  نادب  ار  نیا  ماهدوب . هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ 
، يرآ ( 269 .) درادن دوجو  تسادخ ، نید  قح و  نید  اهنت  مالـسا ، زورما ، هکنیا  رد  ياههبـش  کش و  چـیه  الا  دـنرادرب و  ییایند  تسایر 

یتسود هک  فیح  دص  اّما  دشابیمن ؛ نآ  رد  دیدرت  ناوت  ار  سک  چیه  تسین و  نآ  رب  يرابغ  چیه  هک  تسا  یتقیقح  نیا  یمارگ ! هدنناوخ 
هیلع هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  ياعّدا  یتسرد  رب  لیجنا ، تراشب  نیمه  اهنت  نم ، داقتعا  هب  درادیم . زاب  قح  ربارب  رد  عوضخ  زا  ار  ناسنا  ایند ،

. تسا دنوادخ  نید  نیسپاو  ینعی  مالسا ، رادمچرپ  یهلا و  هداتسرف  نیرخآ  وا  هک  دناسریم  تسا و  یفاک  هلآو ،

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياههزجعم  . 2

زا رتارف  ياهراک  هزجعم و  ماجنا  هب  تسد  یتسرپادـخ ، هب  مدرم  یناوخ  ارف  دوخ و  تلاسر  ندومن  راکـشآ  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  ناربمایپ 
بلط ناـنآ  اـب  ییوراـیور  رد  هراومه  دـندوب ، نایعّدـم  يربماـیپ  هب  نیقی  بسک  یپ  رد  هک  تهج  نآ  زا  مه  مدرم  دـندزیم . یناـسنا  ناوت 
نانآ ياضاقت  زا  شیپ  یتح  یهاگ ، دنتفریذپیم و  ار  مدرم  هزجعم  تساوخ  رد  مالسلا  هیلع  یهلا  يایبنا  دراوم ، رتشیب  رد  دندرکیم . هزجعم 

ربمایپ تسـشن . اشامت  هب  ناوتیم  ار  تسد  نیا  زا  يرایـسب  ياههنومن  خـیرات ، ياـه  هحفـص  يـال  هبـال  رد  دـنتخادرپیم . هزجعم  ماـجنا  هب 
ماجنا هب  تسد  مدرم  شهاوخ  هب  انب  شتوعد ، ندومن  راکـشآ  زا  سپ  مه  ناـشیا  تسین . هریاد  نیا  زا  جراـخ  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 
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، لاح نیا  اب  ( 270 .) تفای ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یبن  ياـههزجعم  يروآدرگ  هنیمز  رد  يراـثآ  ناوتیم  هزورما  هک  دزیم  یتازجعم 
ًالثم دناهتسناد ؛ ترضح  نآ  هزجعم  اهنت  ار  میرک  نآرق  هدش و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تازجعم  همه  رکنم  مالـسا ، ناهاوخدب  زا  یخرب 

دیآیم رظن  هب  تسا ». هدرواین  ياهزجعم  چـیه  دّـمحم  : » دـیوگیم قحلا » نازیم   » مان هب  دوخ  باـتک  رد  نیتراـم » يرنه   » یناـملآ شیـشک 
یملع یـسررب  هتـسیاش  دـناهدرک ، راکنا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  تازجعم  لـهاجت ، يور  زا  اـی  هناـهاگآان و  هک  ناـنآ  ياـعّدا 

یبن تازجعم  طبـض  تبث و  هب  ناراگن  خـیرات  هزادـنا  هچ  ات  هک  تفای  دـهاوخ  رد  هاتوک  یـشهوژپ  اب  یفاصنا  اب  ناسنا  ره  اریز  دـشابیمن ؛
ناتساد ( 271 ،) نارامیب يافش  سمش ، ّدر  هب  ناوتیم  ترضح ، نآ  ياههزجعم  همه  نایم  زا  دناهدرک . لقن  ار  اهنآ  هتـشاد و  هجوت  مالـسا 

هک ( 272) رمقلا قش  هزجعم  ینامهیم و  رد  رفن  کی  ياذـغ  اـب  رفن  لـهچ  ماـعطا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصمالسا  یبن  زا  وا  يربناـمرف  تخرد و 
ندومن راکـشآ  دـننام  تفگ ، نخـس  راوگرزب  نآ  یبـیغ  ياـهییوگ  شیپ  زا  ناوـتیم  نینچمه  درک . هراـشا  هدوـمن ، داـی  نآ  زا  زین  نآرق 

لوسر فیرـش  دوجو  ياـههزجعم  همه  زا  ندرب  ماـن  ددـص  رد  لاـجم ، نیا  رد  دوـخ . زا  سپ  نانیـشناج  ینعی  مالـسلا ، هیلعهمئا  ياـهمسا 
هک ياهزجعم  دومن ؛ مهاوخ  هدنـسب  میرک » نآرق   » وا گرزب  نادواج و  هزجعم  زا  رـصتخم  ینایب  هب  اهنت  متـسین و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 

. تسا دنوادخ  اب  وا  طابترا  رب  لیلد  نیرتنشور  وا و  يربمایپ  هاوگ  نیرتالاو 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  نادواج  هزجعم  میرک ، نآرق 

ناونع هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  اهنآ  دننادیم . ینایحو  ریغ  یناسنا و  یباتک  ار  نآرق  نایحیـسم ، هک  دش  هتفگ  زین  نیا  زا  شیپ 
رکذ هب  هک  منآ  رب  تصرف ، نیا  رد  دـیآیم . رامـش  هب  یعیبط  يرما  نآرق ، زا  ناشیا  ندـیزگ  يرود  نیارباـنب ، دـنریذپیمن . ادـخ  هداتـسرف 

. منک وگزاب  نآرق  دـید  زا  ار  مالـسلا  اهیلعمیرم  مالـسلا و  هیلعحیـسم  ناتـساد  مزادرپب و  میرک  نآرق  زاجعا  ياههبنج  اـهیگژیو و  یخرب 

. تسا هدش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  كرابم  بلق  رب  لاس  لوط 23  رد  جـیردت و  هب  هک  تسا  هروس  ياراد 114  میرک ، نآرق 
باتک نیا  دیآیم . مشچ  هب  نآ  لومـش  یگدرتسگ و  نآرق ، اب  دروخرب  نیلّوا  رد  دشابیم . راوگرزب  نآ  تّوبن  ياهلاس  اب  ربارب  نامز  نیا 
رگید دراوم  يرایـسب  هظعوم و  دنپ و  لثملا و  برـض  ناتـساد و  یبیغ و  رابخا  ماکحا و  قالخا و  یهلا و  فراعم  هدـنراد  رب  رد  ینامـسآ 
هدـشن فشک  نآ  لوزن  زا  سپ  اهنرق  ات  ینآرق  قیمع  فراعم  زا  یخرب  هک  ییاج  ات  تسا  هارمه  زین  قمع  اـب  نآرق ، یگدرتسگ  دـشابیم .

یگدرتسگ قمع و  همه  اب  هکنآ  رگید  هتکن  دـنمهفب . میباییم ، نآ  زا  زورما  هک  هچنآ  زا  رتشیب  رایـسب  ناگدـنیآ  هک  اسب  هچ  دـنام و  یقاب 
بذـج هار ، نیا  زا  يرایـسب  ياهبلق  هک  نانچنآ  تسا ؛ مالک  ییاسر  ینیریـش و  تحاصف و  زا  راشرـس  باتک ، نیا  میرک ، نآرق  فراعم 

نآرق رگید  یگژیو  دنتـشگ . نتورف  عضاخ و  نآ  ربارب  رد  دندوب ، تغالب  داتـسا  دوخ ، هک  هریزج  هبـش  نانکاس  دـندش و  نآ  یهلا  گنهآ 
هن ادخ  مالک  نوگانوگ  ياههیآ  دشابیم . نآ  تایآ  نیب  فالتخا  ضقانت و  مدع  دـیآیم ، رامـش  هب  مه  نآ  زاجعا  ياههبنج  زا  هک  میرک 

لماوع هک  تسا  یلاـحرد  نیا  دـنناسریم . زین  يراـی  رگیدـمه  ياـنعم  ندومن  نشور  ریـسفت و  هب  هکلب  دـننکیمن ، یفن  ار  رگیدـکی  اـهنت 
یگدـنکارپ و راچد  هدومن ، جراخ  یگنهاـمه  یناـسکی و  زا  ار  وا  مـالک  لـماوع ، نیمه  ریثأـت  دـشخبیم و  رثا  ناـسنا  راـتفگ  رب  يرایـسب 
وا نیـسپ  مالک  رذگهر ، نیمه  زا  دباییم و  یگدـنلاب  دـشر و  نامز ، يازارد  رد  كدـنا و  كدـنا  ناسنا ، رکفت  ًالثم  دـیامنیم ؛ فالتخا 

دنناـم مه  وا  یناـسفن  جازم  یحور و  تـالاح  نیا ، زا  يادـج  دـیازفیب . نآ  قـمع  رب  بتارم  هب  اـی  دـشاب و  نیـشیپ  نخـس  ضقاـن  دـناوتیم 
مالک و رد  نآ  روهظ  دراذگیم و  ریثأت  شرکف  هشیدنا و  رب  حلص  گنج و  و  تمالس ، يرامیب و  شیاسآ ، یتخس و  هودنا ، یلاحـشوخ و 

یهلا ینایحو و  هب  میرک ، نآرق  لوزن  تیعـضو  یگنوگچ و  هب  هجوت  هتکن و  نیا  نتـشاد  رظن  رد  اب  دوب . دـهاوخ  هدـهاشم  لـباق  زین  نخس 
یخرب دش . لزان  ینوگرگد  ًالماک  طیارـش  عاضوا و  رد  لاس و  لوط 23  رد  نآرق  مینادیم ، هک  هنوگنامه  میربیم . یپ  مـالک  نیا  ندوب 
لمحم شیاشگ و …  یگنت و  بش ، زور و  سرت ، تینما و  تالاح  روط  نیمه  دـندش و  لزاـن  شمارآ  رد  یـضعب  گـنج و  رد  تاـیآ  زا 
هراشا تقیقح  نیا  هب  نآرق  رد  دـنوادخ  تفای . ناوتیمن  رون  ياههیآ  نایم  رد  يداضت  هنوگچـیه  اهنیا ، همه  اب  دـندوب . نآرق  لوزن  ياه 
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ًافالِتْخا ِهِیف  اوُدَـجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِدـنِع  ْنِم  َناـک  َْولَو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَـتَی  اَـلَفَأ  : » تسا هدروآ  دوخ  مـالک  زاـجعا  رب  یلیلد  ناونع  هب  ار  نآ  هدرک و 
تحـص رب  هاوگ  نیرتهب  دـنتفاییم ». نآ  رد  یناوارف  فالتخا  دوب ، ادـخ  ریغ  يوس  زا  رگا  دنـشیدنایمن ؟ نآرق  هراب  رد  ایآ  ( » 273 (؛» ًارِیثَک
یهوبنا نآ  رد  ناوتیم  اّما  تسین ؛ نآرق  اب  هسیاقم  لباق  زگره  هرتسگ ، قمع و  ظاحل  هب  باتک  نیا  هکنآ  اب  تسا . دـیدج  دـهع  ام  ياعّدا 

هب ناوتیم  نینچمه  تسا . یبیغ  ياه  ییوگشیپ  دـنوادخ  مالک  ياهیگژیو  رگید  زا  تسـشن . اشامت  هب  ار  اه  يراگزاسان  اـهداضت و  زا 
. دومن هراشا  رگید  یتیـصوصخ  ناونع  هب  دـیدج  میدـق و  دـهع  زا  توافتم  ًالماک  یلکـش  هب  مه  نآ  هتـشذگ ، ناربماـیپ  ياهناتـساد  ناـیب 

َتنُک اـمَو  َکـَْیلِإ  ِهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءآَْـبنَأ  ْنِم  َکـِلذ  : » دـیامرفیم هتـسناد ، نآ  یبیغ  ياـهربخ  هعومجم  زا  زین  ار  نآرق  ياهناتـساد  دـنوادخ ،
وت هب  هک  تسا  یبـیغ  ياـهربخ  زا  نیا  ربماـیپ ! يا  ( »] 274 (؛» َنوُمِـصَتْخَی ْذِإ  ْمِْهیَدـَل  َتنُک  امَو  َمَیْرَم  ُلُفْکَی  ْمُهُّیَأ  ْمُهَمْالقَأ  َنوُْقُلی  ْذِإ  ْمِْهیَدـَل 

ار میرم  یتسرپرـس  تلافک و  کی  مادک  ات  دندنکفایم  بآ  هب  یـشک ] هعرق  يارب   ] ار دوخ  ياهملق  هک  ماگنه  نآ  رد  وت  مینکیم و  یحو 
رامـش هب  دراوم  نیمه  زا  زین  هدنیآ  ياهدادیور  زا  ربخ  یتشادن ». روضح  دنتـشاد ، شکمـشک  مه  اب  هک  یماگنه  هب  زین  دنوش و  رادهدـهع 

ِیف َنُوِبْلغَیَـس *  ْمِِهبَلَغ  ِدـَْعب  ْنِم  مُهَو  ِضْرَْألا  یَنْدَأ  ِیف  ُموُّرلا *  ِتَِبلُغ  : » اهنآ تسکـش  زا  سپ  ناریا ، رب  مور  يزوریپ  ربخ  دـننام  دـیآیم ،
رد درک ؛ دنهاوخ  هبلغ  يدوز  هب  ندـش ، بولغم  نیا  زا  سپ  نانآ  اّما ] دـندش و[ بولغم  یکیدزن  نیمزرـس  رد  نایمور  ( » 275 (؛» َنِینِس ِعِْضب 

يّدحت هب  تسد  دروم  نیا  رد  دنوادخ  هک  تسا  ياهزادنا  هب  دشابیم ، نآ  ياهیگژیو  رگید  زا  هک  نآرق  تغالب  تحاصف و  لاس ». دـنچ 
برع هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنروایب . نآ  ياـههروس  زا  یکی  دـننام  ياهروس  دـنناوتیم  رگا  اـت  هتـساوخ  سنا  نج و  زا  هدز و  هزراـبم  و 

رد اهنیمه  اّما  تسا . هتفگن  نخـس  نانآ ، زا  رت  حیـصف  رت و  غیلب  ییاهناسنا  زا  خیرات ، هدوب و  روآمان  مالک  ییاسر  ییاویـش و  رد  یلهاج 
نیا زج  یهار  ناکرـشم  زا  یخرب  يارب  دنتـشگ . یهلا  مالک  ییاویـش  روحـسم  دندنام و  هتـشگرس  توهبم و  تام و  دنوادخ  يدـحت  ربارب 

. دـیباتیمن رب  ار  يرگید  هیجوت  چـیه  اهناسنا  رد  نآرق  ریثأـت  ناوت  شور و  ییاریگ  اـنعم و  يدـنلب  اریز  دـنناوخب ؛ رحـس  ار  نآ  هک  دـنامن 
هداهن و ياپ  نادیم  نیا  رد  زین  سک  ره  تسین . نآ  اب  هزرابم  يارای  ار  یسک  نونکات  هتشذگ و  نآرق  يدحت  مالعا  زا  نرق  هدراهچ  نونکا ،

زاجعا ياهیگژیو  نیرتمهم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  ندوب  یما  تسا . هدـش  ور  هب  ور  یماـکان  ییاوسر و  اـب  هدومزآ ، ار  دوخ 
نایم رد  هک  یلاس  لهچ  لوط  رد  تسا و  هدزن  مّلعت  يوناز  یـسک  دزن  هتـسنادیمن و  نتـشون  ندناوخ و  زگره  هک  یناسنا  تسادـخ . مالک 
نیع رد  نیرتاسر و  نیرتاویـش و  هک  یمایپ  اب  هدـناوخ و  ربماـیپ  ار  دوخ  نونکا  هتفگن ، مه  رعـش  تیب  کـی  یّتح  هدرک ، یگدـنز  دوخ  موق 
یهلا ربمایپ  وا  هک  تفگ  دیاب  دنامیمن و  یقاب  دیدرت  کش و  يارب  یلاجم  همه ، نیا  اب  ( 276 .) دیآیم تسا ، خیرات  مایپ  نیرت  قیمع  لاح ،

. دوب دهاوخ  نایناهج  همه  يارب  تمحر  تیاده و  رسارس  هک  یمایپ  دشابیم ؛ ینایحو  ینامسآ و  مایپ  وا ، نادواج  هزجعم  و 

میرک نآرق  رد  مالسلاامهیلع )  ) میرم حیسم و 

دای اب  ار  ناتساد  باتک ، نیا  دنکیم . وگزاب  ار  مالـسلا  اهیلعمیرم  مالـسلا و  هیلعحیـسم  ناتـساد  دیدج ، دهع  زا  توافتم  ياهنوگ  هب  نآرق 
َِتلاق ْذِإ  : » دیوگیم هدروآ و  نایم  هب  نخس  ( 277) شرذن وا و  يرادراب  تیعضو  زا  هدرک و  زاغآ  مالسلا ) اهیلعمیرم  ردام   ) نارمع رسمه 

یثنُأ اُهتْعَـضَو  ّیِنِإ  َِّبر  َْتلاق  اْهتَعَـضَو  اّمَلَف  ُمِیلَْعلا *  ُعیِمَّسلا  َتنَأ  َکَّنِإ  ِنِم  یّ ْلَّبَقَتَف  ًارَّرَُحم  ِینَْطب  ِیف  ام  ََکل  ُتْرَذَن  ّیِنِإ  َِّبر  َناَرْمِع  ُتَأَْرما 
داـی هب  ( »] 278 (؛» ِمیِجَّرلا ِناـْطیَّشلا  َنِم  اـهَتَّیِّرُذَو  َکـِب  اهُذـیِعُأ  ّیِنِإَو  َمَـیْرَم  اُهْتیَّمَـس  ّیِنِإَو  یَثنُأـْلاک  ُرَکَّذـلا  َْسَیلَو  ْتَعَـضَو  اـِمب  ُمَـلْعَأ  ُهَّللاَو 

. دشاب [ وت هناخ  تمدخ  يارب   ] دازآ هک  مدرک  رذن  وت  يارب  مراد ، محر  رد  ار  هچنآ  ادنوادخ ! تفگ : نارمع  رـسمه  هک  ار  یماگنه  [ دـیروآ
یلو مدروآ  رتخد  ار  وا  نم  ادنوادخ ! تفگ : ،[ تفای رتخد  ار  وا  ، ] دروآ ایند  هب  ار  وا  هک  یماگنه  یلو  ییاناد . اونـش و  وت  هک  ریذـپب  نم  زا 

ناطیـش زا  ار  شنادنزرف  وا و  مدراذـگ و  مان  میرم  ار  وا  نم  تسین . رتخد  دـننامه  رـسپ  دوب و  رتهاگآ  دوب ، هدروآ  ایند  هب  وا  هچنآ  هب  ادـخ 
دبعم هب  ار  وا  دنزرف ، ندمآ  ایند  هب  زا  سپ  مالـسلا ، اهیلعمیرم  ردام  تفریذپ . ار  رذن  نیا  دنوادخ ، مهدیم ». رارق  وت  هانپ  رد  هدـش ، هدـنار 

هب لاف  هعرق  دنتفرگ . هعرق  هب  میمـصت  دش و  داجیا  فالتخا  نانهاک ، نیب  وا  یتسرپرـس  هرابرد  درپس . اجنآ  نانهاک  هب  تمدـخ  يارب  درب و 
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اهیلعمیرم تدابع  يارب  ار  یتولخ  ناکم  غولب ، زا  سپ  درک و  گرزب  ار  وا  مالسلا  هیلعایرکز  داتفا . هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يایرکز  مان 
اهُّبَر اهَلَّبَقَتَف  : » دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  دنک . دمآ  تفر و  ناکم  نآ  هب  تسناوتیمن  وا  دوخ  زج  سک  چیه  هک  دیزگرب  مالـسلا 

ْنِم َوُه  َْتلاق  اذه  َِکل  یَّنَأ  ُمَیْرَمای  َلاق  ًاقْزِر  اهَدنِع  َدَـجَو  َباَرْحِْملا  اّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک  اّیِرَکَز  اهَلَّفَکَو  ًانَـسَح  ًاتابَن  اهَتَْبنَأَو  ٍنَسَح  ٍلُوبَِقب 
دینایور و ار  وا  ياهتسیاش  زرط  هب  تفریذپ و  ییوکین  زرط  هب  ار  میرم )  ) وا دنوادخ  ( » 279 (؛» ٍباسِح ِْریَِغب  ُءآَشَی  نَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِدنِع 

نیا میرم ! يا  دیسرپیم : وا  زا  دیدیم . اجنآ  رد  یـصوصخم  ياذغ  دشیم ، وا  بارحم  دراو  ایرکز  نامز  ره  درپس . ایرکز  هب  ار  وا  تلافک 
هب دنوادخ  نآ ، زا  سپ  دهدیم ». يزور  باسحیب  دهاوخب ، سک  ره  هب  دنوادخ  تسادخ . يوس  زا  نیا  تفگیم : ياهدروآ ؟ اجک  زا  ار 
هک یلاح  رد  ناسنا ، لکش  هب  هتشرف  دمآ . دهاوخ  ایند  هب  وا  زا  مالسلا  هیلعحیسم  یـسیع  هک  داد  هدژم  مالـسلا  اهیلعمیرم  هب  هتـشرف  هلیـسو 

اهیلعمیرم دوب و  دهاوخ  لیئارـساینب  ربمایپ  مالـسلا ، هیلعیـسیع  وا  دـنزرف  هک  تفگ  تشگ و  لزان  وا  رب  دوب ، هدرپ  رد  مالـسلا  اهیلعمیرم 
 * ًاِّیقْرَـش ًاـناکَم  اـِهلْهَأ  ْنِم  ْتَذَـبَتنا  ِذِإ  َمَیْرَم  ِباـتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو  : » دـیوگیم نینچ  مـیرک  نآرق  دـش . رادراـب  یهلا  هتـشرف  خـفن  زا  مالـسلا 

ُلوُسَر انَأ  امَّنِإ  َلاق  ًاّیِقَت *  َتنُک  نِإ  َکنِم  ِنمْحَّرلِاب  ُذوُعَأ  ّیِنِإ  َْتلاق  ًاّیِوَس *  ًارََشب  اَهل  َلَّثَمَتَف  انَحوُر  اْهَیلِإ  اْنلَسْرَأَف  ًاباجِح  ْمِِهنوُد  نِم  ْتَذَخَّتاف 
ُهَلَعْجَِنلَو ِیَه  ٌنّ َّیَلَع  َوُه  ِکُّبَر  َلاق  ِِکلَذَک  َلاق  ًاّیَِغب *  َُكأ  َْملَو  ٌرََشب  ِینْسَسْمَی  َْملَو  ٌمالُغ  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  َْتلاق  ًاّیِکَز *  ًاملُغ  َِکل  َبَهَِأل  ِّکِبَر 

هیحان رد  دـش و  ادـج  شاهداوناخ  زا  هک  ماگنه  نآ  نک ! دای  ار  میرم  باـتک ، نیا  رد  و  ( » 280 (؛» ًاّیِـضْقَم ًاْرمَأ  َناکَو  اّنِم  ًۀَمْحَرَو  ِساّنِلل  ًۀَیآ 
رد وا  میداتـسرف و  وا  يوس  هب  ار  دوخ  حور  اـم  ماـگنه ، نیا  رد  دـنکفا . یباـجح  ناـنآ  دوخ و  ناـیم  تفرگ و  رارق  [ سدـقملا تیب   ] یقرش
نم تفگ : يراگزیهرپ ! رگا  مربیم ، هانپ  نامحر  يادخ  هب  وت  ّرـش  زا  نم  تفگ : میرم  دـش . رهاظ  میرم  رب  صقن ، بیعیب و  یناسنا  لکش 

نونکات هک  یلاح  رد  دشاب ! نم  يارب  يدـنزرف  تسا  نکمم  هنوگچ  تفگ : مشخبب . وت  هب  ياهزیکاپ  رـسپ  ات  متـسه  وت  راگدرورپ  هداتـسرف 
تسا و ناسآ  نم  رب  راک  نیا  هدومرف : تراگدرورپ  تسا . نیمه  بلطم  تفگ : ما ! هدوبن  مه  ياهدولآ  نز  هتـشادن و  سامت  نم  اب  یناـسنا 

تدالو ناـمز  هک  هاـگنآ  و  تسا ». [ یمتح و   ] هتفاـی ناـیاپ  يرما  نیا  اـم و  يوس  زا  دـشاب  یتمحر  میهد و  رارق  ياهناـشن  مدرم  يارب  ار  وا 
ایند هب  اپ  مالسلا  هیلعحیسم  یسیع  اجنامه  دروآ و  امرخ  تخرد  هنت  يوس  هب  ار  مالسلا  اهیلعمیرم  نامیاز ، درد  دیسر ، مالـسلا  هیلعیـسیع 

اهایَدانَف ًاّیِسنَّم *  ًایْـسَن  ُتنُکَو  اذه  َْلبَق  ُِّتم  ِینَْتَیلای  َْتلاق  ِۀَلْخَّنلا  ِعْذِج  َیلِإ  ُضاخَْملا  اهَءآَجَأَف  ًاّیِـصَق *  ًاناکَم  ِِهب  ْتَذَبَتناف  ُْهتَلَمَحَف  : » تشاذگ
اّمِإَف ًاْنیَع  يِّرَقَو  ِیبَرْشاَو  ِیلُکَف  ًاِّینَج *  ًابَطُر  ِْکیَلَع  ِْطقاُست  ِۀَلْخَّنلا  ِعْذِِجب  ِْکَیلِإ  يِّزُهَو  ًاّیِرَـس *  ِکَتَْحت  ِکُّبَر  َلَعَج  ْدَق  ِینَزَْحت  اَّلَأ  اِهتَْحت  نِم 
هطقن هب  ار  وا  دـش و  رادراب  وا  هب  [ میرم  ] ماجنارـس ( » 281 (؛» ًاّیِـسنِإ َمْوَْیلا  ِلَکُأ  َمّ ْنَلَف  ًامْوَص  ِنمْحَّرِلل  ُتْرَذَن  ّیِنِإ  ِیلوُقَف  ًادَـحَأ  ِرَـشَْبلا  َنِم  َِّنیََرت 

هب مدوب و  هدرم  نیا  زا  شیپ  شاـک  يا  تفگ : دـناشک . ییاـمرخ  تخرد  هنت  راـنک  هب  ار  وا  ناـمیاز  درد  [ دـیزگ تولخ  و   ] درب یتـسد  رود 
رارق [ اراوگ  ] یبآ همـشچ  وت  ياپ  ریز  تراگدرورپ  شابم ! نیگمغ  هک  دز  ادص  ار  وا  شیاپ  نییاپ  فرط  زا  ناهگان  مدشیم ! شومارف  یلک 

ره و  راد ! نشور  ار  تمـشچ  شونب و  روخب و  دزیریم . ورف  وت  رب  ياهزات  بطر  هک  هد  ناـکت  دوخ  فرط  هب  ار  لـخن  هنت  نیا  تسا و  هداد 
نخـس یناسنا  چـیه  اب  زورما  نیاربانب ، ماهدرک . رذـن  ياهزور  نامحر  دـنوادخ  يارب  نم  وگب : [ هراشا اب  ، ] يدـید ار  اهناسنا  زا  یـسک  هاگ 

دنکیم نایب  و  هدرک ، دای  مالسلا  هیلعحیـسم  ندمآ  ایند  هب  زا  سپ  شموق  اب  مالـسلا  اهیلعمیرم  ییورایور  یگنوگچ  زا  نآرق  میوگیمن ».
، كدوک هب  میرم  دندوشگ . شنزرـس  هب  نابز  هتفرگ ، هدرخ  وا  رب  دـندید ، شوغآ  رد  یکدوک  اب  ار  مالـسلا  اهیلعمیرم  نانآ ، هک  یماگنه 

نخـس هب  زاغآ  زیگنالد ، یمالک  اب  كدوک  دـندرک و  بجعت  هلئـسم  نیا  زا  نانآ  دـنیوگب . نخـس  وا  اب  هک  دـنامهف  نانآ  هب  دومن و  هراشا 
ِكُوبَأ َناک  ام  َنوُراَه  َتْخُأی  ًاّیِرَف *  ًْایَش  ِْتئِج  ْدََقل  ُمَیْرَمای  اُولاق  ُُهلِمَْحت  اهَمْوَق  ِِهب  َْتتَأَف  : » تسا ناتـساد  نیا  رگتیاور  دنوادخ  باتک  درک ،

ًاِّیبَن ِینَلَعَجَو  َباتِْکلا  َِیناتآ  ِهَّللا  ُدـْبَع  ّیِنِإ  َلاق  ًاِّیبَص *  ِدـْهَْملا  ِیف  َناک  نَم  ِلَُکن  ُمّ َْفیَک  اُولاق  ِْهَیلِإ  ْتَراشَأَف  ًاّیَِغب *  ِکُّمُأ  َْتناک  امَو  ٍءْوَس  َأَْرما 
َمْوَی َّیَلَع  ُمالَّسلاَو  ًاّیِقَـش *  ًاراّبَج  ِیْنلَعْجَی  َْملَو  ِیتَدـِلاَِوب  ًاَّربَو  ًاّیَح *  ُْتمُد  ام  ِةاوَکَّزلاَو  ِةاوَلَّصلِاب  ِیناـصْوَأَو  ُتنُک  اـم  َْنیَأ  ًاـکَرابُم  ِینَلَعَجَو  * 
راک میرم ! يا  دـنتفگ : دروآ . شموق  دزن  دوب ، هتفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  هک  یلاـح  رد  میرم ] ( »] 282 (؛» ًاّیَح ُثَْعبُأ  َمْوَیَو  ُتُومَأ  َمْوَیَو  ُّتِدلُو 

. درک هراـشا  وا  هب  میرم ] ! ] ياهراکدـب نز  ترداـم  هن  دوب و  يدـب  درم  تردـپ  هن  نوراـه ! رهاوخ  يا  يداد ! ماـجنا  يدـب  بیجع و  رایـسب 
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هدـنب نم  تفگ : دوشگ و ] نخـس  هب  نابز  مالـسلا  هیلعیـسیع  ناهگان  ! ] مییوگب نخـس  تسا ، هراوهگ  رد  هک  یکدوک  اـب  هنوگچ  دـنتفگ :
هک ینامز  ات  هداد و  رارق  تکرب  رپ  يدوجو  مشاب ، هک  اج  ره  ارم  تسا و  هداد  رارق  ربماـیپ  ارم  هداد و  نم  هب  ینامـسآ ]  ] باـتک وا  میادـخ .

مالـس و  تسا . هدادـن  رارق  یقـش  راّبج و  هداد و  رارق  راکوکین  مرداـم  هب  تبـسن  ارم  تسا و  هدرک  هیـصوت  تاـکز  زاـمن و  هب  ارم  ماهدـنز ،
اجنامه رد  مالـسلا  هیلعیـسیع  دش »! مهاوخ  هتخیگنارب  هدنز  هک  زور  نآ  مریمیم و  هک  زور  نآ  رد  مدش و  دلوتم  هک  يزور  نم  رب  [ ادـخ ]

زا دندیشونیم و  دندروخیم و  اهناسنا  رگید  دننام  تشاد . يداع  يوب  گنر و  ودنآ ، یگدنز  دش . ناوج  درک و  دشر  شردام  رانک  رد 
وا دومن . توعد  یتسرپ  ادخ  هب  ار  اهنآ  دش و  لیئارساینب  ربمایپ  مالسلا ، هیلعحیسم  هکنآ  ات  دندوبن  رود  رشب  یگدنز  یعیبط  ياهبیسآ 

يارب هک  تاروت  ماکحا  یخرب  خـسن  زا  دراوم  ياهراپ  رد  اهنت  دـناوخیم و  ارف  مالـسلا  هیلعیـسوم  تعیرـش  اب  قباطم  یتعیرـش  هب  ار  اهنآ 
هک دادیم  ماجنا  یناوارف  ياههزجعم  شیوخ  يربمایپ  تابثا  يارب  نینچمه  يو  تفگیم . نخـس  دوب ، هدـش  لزاـن  دوهی  رب  نتفرگ  تخس 

ِۀیَهَک ِنیِّطلا  َنِم  مَُکل  ُُقلْخَأ  ّیِنَأ  ْمُّکِبَر  نِم  ٍۀَـیِاب  مُُکْتئِج  ْدَـق  ّیِنَأ  َلـیِء  َرْـسِإینب  َیلِإ  اـًلوُسَرَو  : » تسا هدرک  هراـشا  اـهنآ  هب  مه  میرک  نآرق 
َّنِإ ْمُِکتُوُیب  ِیف  َنوُرِخَّدـَت  امَو  َنُولُکَْأت  اِمب  ِبَنُأَو  مُُکئّ ِهَّللا  ِنْذِِإب  یَتْوَْملا  ِیْحُأَو  َصَْربَْألاَو  َهَمْکَْألا  ُئِْربُأَو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ًاْریَط  ُنوُکَیَف  ِهِیف  ُخـُفنَأَف  ِْریَّطلا 

ْمُّکِبَر نِم  ٍۀَـیِاب  مُُکْتئِجَو  ْمُْکیَلَع  َمِّرُح  يِذَّلا  َضَْعب  مَُکل  َّلِحُِألَو  ِةایَرْوَّتلا  َنِم  َّيَدَـی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُمَو  َنِینِمُْؤم *  ُمتنُک  نِإ  ْمَُکل  ًۀَـیََأل  َِکلَذ  ِیف 
نم تفگیم ]: هک  ، ] لیئارساینب يوس  هب  ياهداتـسرف  و  ( » 283 (؛» ٌمیِقَتْسُم ٌطاَرِـص  اذه  ُهوُُدبْعاف  ْمُکُّبَرَو  ّیِبَر  َهَّللا  َّنِإ  ِنوُعیِطَأَو *  َهَّللا  اوُقَّتاف 
ادـخ نامرف  هب  ممدیم و  نآ  رد  سپـس  مزاسیم ، هدـنرپ  لکـش  هب  يزیچ  لِگ ، زا  نم  ماهدروآ ؛ ناتیارب  امـش  راگدرورپ  فرط  زا  ياهناشن 

منکیم هدنز  ادخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  مشخبیم و  يدوبهب  ار  یسیپ )  ) صرب هب  نایالتبم  دازردام و  روک  ادخ ، نذا  هب  ددرگیم و  ياهدنرپ 
نامیا رگا  تسامـش ، يارب  ياهناشن  اهنیا  رد  ًاملـسم  مهدیم . ربخ  امـش  هب  دـینکیم ، هریخذ  دوخ  ياـههناخ  رد  دـیروخیم و  هچنآ  زا  و 

لالح هدش ، مارح  امـش  رب  هک  ار  ییاهزیچ  زا  ياهراپ  ات  ماهدمآ ] منکیم و[ قیدصت  هدوب ، تاروت  زا  نم  زا  شیپ  ار  هچنآ  و  دیـشاب . هتـشاد 
راگدرورپ نم و  راگدرورپ  دنوادخ ، دینک ! تعاطا  ارم  دیـسرتب و  ادخ  زا  سپ  ماهدروآ . ناتیارب  امـش  راگدرورپ  فرط  زا  ياهناشن  منک و 

هیلع هللا  یلصمرکا  لوسر  يربمایپ  هب  شیوخ ، تلاسر  ماجنا  لالخ  رد  مالـسلا  هیلعحیـسم  تسار ». هار  تسا  نیا  دیتسرپب ! ار  وا  تسامش .
ًاقِّدَصُم مُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  ّیِنِإ  َلیِء  َرْسِإینبای  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  َلاق  ْذِإَو  : » تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  نآرق  هک  هنوگنامه  دادیم ؛ هدژم  هلآو 

داـی هب   ] و ( » 284 (؛» ٌنِیبُم ٌرْحِـس  اذـه  اُولاق  ِیَْبلِاب  ِتانّ مُهَءآَج  اّمَلَف  ُدَـمْحَأ  ُهُمْـسا  يِدـَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  ٍلوُسَِرب  ًارِّـشَبُمَو  ِةاـیَرْوَّتلا  َنِم  َّيَدَـی  َْنَیب  اـِمل 
یباتک هدننک  قیدصت  هک  یلاح  رد  متسه ، امش  يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  لیئارساینب ! يا  تفگ : میرم  رسپ  یسیع  هک  ار  یماگنه  [ دیروآ

وا هک  یماگنه  اّما  تسا . دمحا  وا  مان  دیآیم و  نم  زا  دعب  هک  یلوسر  هب  هدنهد  تراشب  مشابیم و  تاروت ، هدش ، هداتسرف  نم  زا  لبق  هک 
هب ار  لیئارساینب  یپایپ ، مالسلا  هیلعیسیع  تسا ». راکشآ  يرحـس  نیا  دنتفگ : هدمآ ، ناشغارـس  هب  راکـشآ  لیالد  تازجعم و  اب  دّمحم ) )

« نایراوح  » مان هب  ار  يرامـش  دوخ ، ناوریپ  نایم  زا  ور ، نیا  زا  تشگ . دیما  ان  اهنآ  ندروآ  نامیا  زا  هکنآ  ات  دناوخیم  ارف  دنوادخ  يوس 
يِراصنَأ ْنَم  ِیِراَوَْحِلل  َنیّ َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َلاق  امَک  ِهَّللا  َراصنَأ  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأای  : » دنـشاب ادخ  هار  رد  وا  ناگدننک  يرای  ات  دـیزگرب 

هب میرم  رسپ  یسیع  هک  هنوگنامه  دیشاب ؛ ادخ  ناروای  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  ( » 285 (؛» ِهَّللا ُراصنَأ  ُنَْحن  َنوُّیِراَوَْحلا  َلاق  ِهَّللا  َیلِإ 
لوزن ناتـساد  نایب  هب  میرک  نآرق  مییادـخ ». ناروای  ام  دـنتفگ : نویراوح  دنتـسه ؟ نم  نارواـی  ادـخ  هار  رد  یناـسک  هچ  تفگ : نویراوح 

نیا زا  دنتساوخیم  هک  نادرگاش  تساوخرد  یپ  رد  مالسلا  هیلعیسیع  دزادرپیم . شنادرگاش  مالسلا و  هیلعیسیع  يارب  ینامسآ  یماعط 
َلِّزَُنی نَأ  َکُّبَر  ُعیِطَتْـسَی  ْلَه  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِعای  َنوُّیِراَوَْحلا  َلاق  ْذِإ  : » دبلطیم دـنوادخ  زا  ار  هدـئام  لوزن  دـنبای ، تسد  یبلق  نانیمطا  هب  هار 

َنِم اْهیَلَع  َنوُکَنَو  انَْتقَدَـص  ْدَـق  نَأ  َمَْلعَنَو  اُنبُوُلق  َِّنئَمْطَتَو  اْهنِم  َلُکَْأن  نَأ  ُدـیُِرن  اُولاق  َنِینِمُْؤم *  ُمتنُک  نِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َلاق  ِءآمَّسلا  َنِم  ًةَدـِئآم  اـْنیَلَع 
ُْریَخ َتنَأَو  اْنقُزْراَو  َکنِم  ًۀَـیآَو  انِرِخآَو  اِنلَّوَِّال  ًادـیِع  اَنل  ُنوُکَت  ِءآمَّسلا  َنِم  ًةَدـِئآم  اـْنیَلَع  ْلِزنَأ  اـنَّبَر  َّمُهَّللا  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َلاـق  َنیِدِـهاَّشلا * 

نویراوح هک  ینامز  ( » 286 (؛» َنیَِملاْعلا َنِم  ًادَحَأ  ُُهبِّذَعُأ  َآل  ًاباَذَع  ُُهبِّذَـعُأ  ّیِنِإَف  ْمُکنِم  ُدـَْعب  ْرُفْکَی  نَمَف  ْمُْکیَلَع  اُهلِّزَنُم  ّیِنِإ  ُهَّللا  َلاق  َنِیقِزاَّرلا * 
نامیا اب  رگا  دیزیهرپب ، ادخ  زا  تفگ : وا  دـنک ؟ لزان  ام  رب  نامـسآ  زا  يا  هدـئام  دـناوتیم  تراگدرورپ  ایآ  میرم ! نب  یـسیع  يا  دـنتفگ :
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نب یـسیع  میـشاب . هاوگ  نآ ، رب  ياهتفگ و  تسار  ام  هب  مینادـب  ددرگ و  نئمطم  ام  ياـهلد  میروخب و  نآ  زا  میهاوخیم  دـنتفگ : دـیتسه !
ام هب  وت ، زا  ياهناشن  دـشاب و  يدـیع  ام  رخآ  لّوا و  يارب  ات  تسرفب  اـم  رب  يا  هدـئام  نامـسآ  زا  اراـگدرورپ ! ادـنوادخ ! درک : ضرع  میرم 
ره یلو  منکیم ، لزاـن  امـش  رب  ار  نآ  نم  دومرف : درک و ] باجتـسم  ار  وا  ياـعد   ] دـنوادخ یناگدـنهد ! يزور  نیرتهب  وت  هک  نک  يزور 

نادنمـشناد هک  هاگنآ  مشاب ». هدرکن  تازاجم  نانچ  ار  نایناهج  زا  يدحا  هک  منکیم  یتازاجم  ار  وا  دوش ، رفاک  نآ  زا  دعب  امـش  زا  سک 
هب ار  يرگید  سک  دوهی ، درب و  نامـسآ  هب  ار  وا  دنوادخ  دـنتفرگ ، يو  نتـشک  هب  میمـصت  دـندش و  هتخیگنارب  وا  دـض  رب  دوهی  نانهاک  و 

ُهُوبَلَـص امَو  ُهُولَتَق  امَو  ِهَّللا  َلوُسَر  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  َحیِـسَْملا  اْنلَتَق  ّانِإ  ْمِِهلْوَقَو  : » دـنتخیوآ بیلـص  رب  تسا ، مالـسلا  هیلعیـسیع  هکنآ  نامگ 
ًازیِزَع ُهَّللا  َناکَو  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  ُهَعَفَر  َلب  ًانیِقَی *  ُهُولَتَق  امَو  ِّنَّظلا  َعاّبِتا  اَّلِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  مَُهل  ام  ُْهنِم  ٍّکَش  یَِفل  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  َّنِإَو  ْمَُهل  ِبُـش  َهّ نِکلَو 

رب رما  نکلو  دنتخیوآ  راد  رب  هن  دنتشک و  ار  وا  هن  هک  یلاح  رد  میتشک ». ار  میرم  رسپ  یـسیع  حیـسم  ام   » هک ناشراتفگ  و  ( » 287 (؛» ًامیِکَح
يوریپ نامگ  زا  اهنت  دـنرادن و  نآ  هب  ملع  دنتـسه و  کش  رد  نآ  زا  دـندرک ، فالتخا  وا  لتق ]  ] دروم رد  هک  یناسک  و  دـش . هبتـشم  اهنآ 

.« تسا میکح  اناوت و  دنوادخ  درب و  الاب  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دنوادخ  هکلب  دنتشکن ، ار  وا  ًاعطق  دننکیم .

نآرق رد  شردام  و  مالسلاهیلع )  ) حیسم ياهیگژیو 

نآرق رد  شردام  و  مالسلاهیلع )  ) حیسم ياهیگژیو 

. دـناوخیم تافـص  نآ  هب  ار  يربمایپ  رتمک  هک  دـنکیم  دای  مالـسلا  اهیلعمیرم  مالـسلا و  هیلعیـسیع  هراب  رد  ار  ییاهیگژیو  میرک  نآرق 
ناوارف توافت  ات  درگنب  راوگرزب  ود  نآ  هب  نآرق  تایآ  لالخ  زا  شردام  مالسلا و  هیلعحیسم  رادتـسود  یحیـسم  ره  هک  تساج  هب  رایـسب 

دید زا  مالـسلا  اهیلع  ارذـع  میرم  مالـسلا و  هیلعحیـسم  یـسیع  فاصوا  زا  یخرب  نایب  هب  تصرف ، نیا  رد  دـبایرد . ار  لیجنا  نآرق و  ناـیم 
: مراذگیم او  یمارگ  هدنناوخ  هب  ار  يرواد  مزادرپیم و  لیجنا  نآرق و 

نآرق رد  مالسلا  اهیلعمیرم  ياهیگژیو 

ِءآَِسن یَلَع  ِكایَفَطْصاَو  ِكَرَّهَطَو  ِكایَفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَمای  ُۀَِکئاَلَْملا  َِتلاق  ْذِإَو  : » دوب دنوادخ  هدیزگرب  كاپ و  ینز  مالـسلا ، اهیلعمیرم  - 
هداد يرترب  ناهج  نانز  مامت  رب  هتخاس و  كاپ  هدـیزگرب و  ار  وت  دـنوادخ  میرم ! يا  دـنتفگ : ناگتـشرف  هک  یماـگنه  و  ( » 288 (؛» َنیَِملاْعلا

ییوکین زرط  هب  ار  وا  دنوادخ  ( » 289 (؛» ًانَـسَح ًاتابَن  اهَتَْبنَأَو  ٍنَسَح  ٍلُوبَِقب  اهُّبَر  اهَلَّبَقَتَف  : » دوب يو  هتفای  تیبرت  دنوادخ و  هتفریذپ  وا  تسا - ».
نایم زا  دنتفگیم . نخـس  وا  اب  ناگتـشرف  دوب و  هثدحم  مالـسلا ، اهیلعمیرم  دینایور - ». ار  وا  دوجو ] لاهن   ] ياهتـسیاش زرط  هب  تفریذـپ و 
هنیمز نـیا  رد  مـیرک  نآرق  دـشابیم . یگژیو  نـیا  ياراد  هـک  تـسا  ینز  اـهنت  مالـسلا  اـهیلعمیرم  دربیم ، ماـن  ناـنآ  زا  نآرق  هـک  یناـنز 

: دنتفگ ناگتشرف  هک  یماگنه  ( » 290 (؛» َمَیْرَم ُْنبا  یَسیِع  ُحیِـسَْملا  ُهُمْـسا  ِم  ُْهنّ ٍۀَِملَِکب  ِكُرِّـشَُبی  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَمای  ُۀَِکئاَلَْملا  َِتلاق  ْذِإ  : » دیامرفیم
اهیلعمیرم زا  نآرق  تسا - ». میرم  رـسپ  یـسیع  حیـسم  شمان  هک  دـهدیم  تراـشب  شدوخ  فرط  زا  ياهملک  هب  ار  وت  دـنوادخ  میرم ! يا 

؛» َنیَِملاْعِلل ًۀَـیآ  اهَْنباَو  اهاْنلَعَجَو  انِحوُر  نِم  اهِیف  انْخَفَنَف  اهَجْرَف  ْتَنَـصْحَأ  ِیتَّلاَو  : » تسا هدرک  داـی  ناـیناهج  يارب  ياهناـشن  ناونع  هب  مالـسلا 
يارب ياهناشن  ار  شندـنزرف  وا و  میدـیمد و  وا  رد  دوخ  حور  زا  ام  تشاد و  هگن  كاـپ  ار  دوخ  ناـماد  هک  ار  ینز  روآ ] داـی  هب  و  ( »] 291)

.« میداد رارق  نایناهج 

نآرق رد  مالسلا  هیلعحیسم  ياهیگژیو 

هب باتک  وا  میادخ . هدنب  نم  تفگ : ( » 292 (؛» ًاِّیبَن ِینَلَعَجَو  َباتِْکلا  َِیناتآ  ِهَّللا  ُْدبَع  ّیِنِإ  َلاق  : » دوب وا  ربمایپ  ادخ و  هدنب  مالسلا  هیلعیسیع  - 
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نِم ٍۀَیِأب  مُُکْتئِج  ْدَق  ّیِنَأ  َلِیئا  َرِْساینب  َیلِإ  ًالوُسَرَو  : » دوب لیئارـساینب  يوس  هب  دنوادخ  هداتـسرف  وا  تسا - ». هداد  رارق  ربمایپ  ارم  هداد و  نم 
:[ تفگیم هک   ] لیئارساینب يوس  هب  یلوسر  و  ( » 293 … (؛»  ِهَّللا ِنْذِِإب  ًاْریَط  ُنوُکَیَف  ِهِیف  ُخـُفنَأَف  ِْریَّطلا  ِۀیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  مَُکل  ُُقلْخَأ  ّیِنَأ  ْمُّکِبَر 

نامرف هب  ممدیم و  نآ  رد  سپـس  مزاسیم . هدـنرپ  لکـش  هب  يزیچ  لِگ ، زا  نم  ماهدروآ ؛ ناتیارب  امـش  راـگدرورپ  فرط  زا  ياهناـشن  نم 
َنِم مَُکل  َعَرَـش  : » تسا هدوب  تعیرـش  باتک و  بحاص  مزعلاولوا و  ناربمایپ  زا  یکی  مالـسلا ، هیلعحیـسم   … ددرگیم - .»  ياهدنرپ  ادـخ ،
درک عیرشت  امش  يارب  ار  ینییآ  ادخ ] ( »] 294 … (؛»  یَـسیِعَو یَـسُومَو  َمیِهاَْربِإ  ِِهب  اْنیَّصَو  امَو  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلاَو  ًاحُون  ِِهب  یَّصَو  ام  ِنیِّدلا 

ياهیآ رد   … هک .»  دوب  نیا  میدرک  شرافس  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  میدرک و  یحو  وت  رب  ار  هچنآ  دوب و  هدرک  هیـصوت  حون  هب  هک 
هب و  ( » 295 … (؛»  ٌرُونَو ًيدُه  ِهِیف  َلیِجنِْإلا  ُهاْنیَتآَو  ِةایَرْوَّتلا  َنِم  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  َمَیْرَم  ِْنبا  یَسیِِعب  مِهِراَثآ  یلَع  اْنیَّفَقَو  : » دیامرفیم رگید 

قیدصت دوب ، هدـش  هداتـسرف  وا  زا  شیپ  هک  ار  تاروت  باتک  هک  یلاح  رد  میداتـسرف ، ار  میرم  رـسپ  یـسیع  نیـشیپ ) ناربمایپ   ) اهنآ لابند 
ار يو  دیزگرب و  وا  يارب  ار  مالسلا  هیلعحیسم  یـسیع  مان  دنوادخ ،  … دوب و - .»  رون  تیاده و  نآ  رد  هک  میداد  وا  هب  ار  لیجنا  تشاد و 

ًاهیِجَو َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  ُحیِسَْملا  ُهُمْسا  ُْهنِم  ٍۀَِملَِکب  ِكُرِّـشَُبی  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَمای  ُۀَِکئاَلَْملا  َِتلاق  ْذِإ  : » داد رارق  برقم  دنموربآ و  ترخآ ، ایند و  رد 
تراشب شدوخ  فرط  زا  ياهملک  هب  ار  وت  دـنوادخ  میرم ! يا  دـنتفگ : ناگتـشرف  هک  یماـگنه  ( » 296 (؛» َنِیبَّرَقُْملا َنِمَو  ِةَرِخَْألاَو  اْینُّدـلا  ِیف 

.« - تسا یهلا ]  ] نابرقم زا  تیـصخش و  بحاص  رگید ، ناهج  نیا  رد  هک  یلاـح  رد  تسا ، میرم  رـسپ  یـسیع  حیـسم  شماـن  هک  دـهدیم 
ُْنبا یَـسیِع  ُحیِـسَْملا  امَّنِإ  َّقَْحلا  اَّلِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  َالَو  ْمُِکنیِد  ِیف  اُوْلغَت  َال  ِباَتِْکلا  َلـْهَأای  : » دوب دـنوادخ  حور  هملک و  مالـسلا ، هیلعحیـسم 
ادخ هراب  رد  دـینکن و  يورهدایز )  ) ولغ دوخ  نید  رد  باتک ! لها  يا  ( » 297 … (؛»  ُْهنِم ٌحُورَو  َمَیْرَم  َیلِإ  اـهایَْقلَأ  ُُهتَِملَکَو  ِهَّللا  ُلوُسَر  َمَیْرَم 

وا  … دوب - .»  وا  فرط  زا  یحور  دومن و  اقلا  میرم  هب  هک  تسوا  هملک  ادخ و  هداتسرف  طقف  میرم ، رسپ  یسیع  حیـسم  دییوگن ! قح  زا  ریغ 
ییحیو ایرکز  نینچمه ]  ] و ( » 298 … (؛»  َنیِِحلاّصلا َنِم  ٌّلُک  َساْیلِإَو  یَـسیِعَو  یَیْحَیَو  اّیِرَکَزَو  : » دمآیم رامـش  هب  ناگدیزگرب  ناکاپ و  زا 

َْنیَأ ًاکَرابُم  ِینَلَعَجَو  : » درکیم یکین  شردام  هب  دوب و  تکرب  ریخ و  أشنم  دوب ، هک  اج  ره   … دندوب - »  ناحلاص  زا  همه  سایلا ، یسیعو و 
رپ يدوجو  مشاـب  هک  اـج  ره  ارم  و  ( » 299 (؛» ًاّیِقَـش ًاراّبَج  ِیْنلَعْجَی  َْملَو  ِیتَدـِلاَِوب  ًاَّربَو  ًاّیَح *  ُْتمُد  ام  ِةوکَّزلاَو  ِةولَّصلِاب  ِیناـصْوَأَو  ُتنُک  اـم 

یقش راّبج و  هداد و  رارق  راکوکین  مردام  هب  تبسن  ارم  تسا و  هدرک  هیصوت  تاکز  زامن و  هب  ارم  ماهدنز ، هک  ینامز  ات  هداد و  رارق  تکرب 
َمْوَیَو ُتُومَأ  َمْوَیَو  ُّتِدلُو  َمْوَی  َّیَلَع  ُمالَّسلاَو  : » دیوگیم نآرق  هکنانچ  داتسرفیم ؛ مالـس  دوخ ، رب  مالـسلا  هیلعحیـسم  تسا - ». هدادن  رارق 

مهاوـخ هتخیگنارب  هدـنز  هک  زور  نآ  مریمیم و  هک  زور  نآ  رد  مدـش و  دـلوتم  هک  زور  نآ  رد  نم  رب  [ ادـخ  ] مالـس و  ( » 300 (؛» ًاّیَح ُثَْعبُأ 
هب و  ( » 301 (؛» َلیِجنِْإلاَو َةایَرْوَّتلاَو  َۀَمْکِْحلاَو  َباتِْکلا  ِلَُعیَو  ُهُمّ : » دوب هتخومآ  تمکح  باتک و  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  دوب  یناسک  زا  وا  دش - ».

َمَیْرَم ُْنبا  یَسیِع  َلاق  ْذِإَو  : » داد ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  ندمآ  هدژم  هک  دوب  وا  دزومآیم ». لیجنا  تاروت و  شناد و  باتک و  وا 
دای هب   ] و ( » 302 … (؛»  ُدَمْحَأ ُهُمْـسا  يِدَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  ٍلوُسَِرب  ًارِّـشَبُمَو  ِةاَرْوَّتلا  َنِم  َّيَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  مُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  ّیِنِإ  َلیِءرْـسِإینبای 

یباتک هدننک  قیدصت  هک  یلاح  رد  متسه ، امش  يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  لیئارساینب ! يا  تفگ : میرم  رسپ  یسیع  هک  ار  یماگنه  [ دیروآ
رد هچرگ   … تسا - .»  دمحا  وا  مان  دیآیم و  نم  زا  دعب  هک  یلوسر  هب  هدنهد  تراشب  مشابیم و  تاروت )  ) هدش هداتـسرف  نم  زا  لبق  هک 

دنوادخ وا و  نایم  ییوگ  تفگ و  هب  اجنیا  رد  تسا  راوازـس  اّما  هدمآ  مالـسلا  هیلعحیـسم  یـسیع  يارب  يرایـسب  ياهیگژیو  میرک ، نآرق 
ار دوخ  هاگ  چیه  فیرـش ، دوجو  نآ  هک  مینادب  نمـض  رد  میربب و  یپ  ترـضح  نآ  یگدـنب  بدا و  هزادـنا  هب  نآ  لالخ  زا  ات  منک  هراشا 

َتنَأَء َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِعای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإَو  : » دیامرفیم دنوادخ  يرازیب . دوشیم ، هداد  وا  هب  هک  یتشز  اوران و  ياهتبسن  همه  زا  دناوخن و  ادخ 
ِیف ام  ُمَْلعَت  ُهَتِْملَع  ْدَقَف  ُُهْتُلق  ُتنُک  نِإ  ٍّقَِحب  ِیل  َْسَیل  ام  َلُوقَأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُکَی  ام  َکَناْحبُس  َلاق  ِهَّللا  ِنُود  نِم  ِْنیَهلِإ  ِمُأَو  َیّ ِینوُذِخَّتا  ِساّنِلل  َْتُلق 

ًادیِهَـش ْمِْهیَلَع  ُتنُکَو  ْمُکَّبَرَو  ّیِبَر  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِنَأ  ِِهب  ِینَتْرَمَأ  ام  اَّلِإ  ْمَُهل  ُْتُلق  ام  ِبُویُْغلا *  ُماَّلَع  َتنَأ  َکَّنِإ  َکِسْفَن  ِیف  اـم  ُمَلْعَأ  آـَلَو  یِـسْفَن 
َتنَأ َکَّنِإَف  ْمَُهل  ْرِفْغَت  نِإَو  َكُداَبِع  ْمُهَّنِإَف  ْمُْهبِّذَُـعت  نِإ  ٌدیِهَـش *  ٍءْیَـش  ِّلُک  یَلَع  َتنَأَو  ْمِْهیَلَع  َبِیقَّرلا  َتنَأ  َتنُک  ِینَْتیَّفََوت  اّمَلَف  ْمِهِیف  ُْتمُداـم 

اوُضَرَو ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اِهتَْحت  نِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج  ْمَُهل  ْمُُهقْدِص  َنِیقِداّصلا  ُعَفنَی  ُمْوَی  اذـه  ُهَّللا  َلاق  ُمیِکَْحلا *  ُزیِزَْعلا 
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ناونع هب  ار  مردام  نم و  هک  یتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ  دیوگیم : میرم  رسپ  یـسیع  هب  دنوادخ  هک  هاگ  نآ  و  ( » 303 (؛» ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ُْهنَع 
ار ینخـس  نینچ  رگا  میوگب . تسین  نم  هتـسیاش  هک  ار  هچنآ  مرادـن  قح  نم  وت ! یهزنم  دـیوگیم : وا  دـینک ؟ باختنا  ادـخ  ریغ  دوبعم  ود 

مامت زا  وت  نیقی  هب  متـسین . هاگآ  تسوت ، تاذ  رد  هچنآ  زا  نم  و  یهاگآ . تسا ، نم  ناج  حور و  رد  هچنآ  زا  وت  ینادیم ؛ وت  مشاب ، هتفگ 
هک دـیتسرپب  ار  يدـنوادخ  :[ متفگ اهنآ  هب  . ] متفگن اـهنآ  هب  يزیچ  يداد ، ناـمرف  نآ  هب  ارم  هچنآ  زج  نم  يربخ . اـب  اـه  ناـهنپ  رارـسا و 

ناشنایم زا  ارم  هک  یماگنه  یلو  مدوب ؛ ناش  هاوگ  بقارم و  مدوب ، اـهنآ  ناـیم  رد  هک  یناـمز  اـت  تسامـش و  راـگدرورپ  نم و  راـگدرورپ 
، یـشخبب ار  نانآ  رگا  دنتـسه و  وت  ناگدـنب  ینک ، تازاجم  ار  اهنآ  رگا  یهاوگ . زیچ  ره  رب  وت  يدوب و  اـهنآ  بقارم  دوخ  وت  یتفرگرب ،

تـشهب زا  ییاهغاب  اهنآ  يارب  دشخبیم ؛ دوس  اهنآ  هب  نایوگتـسار  یتسار  هک  تسا  يزور  زورما  دـیوگیم : دـنوادخ  یمیکح . اناوت و 
ادخ زا  اهنآ  مه  تسا و  دونـشخ  اهنآ  زا  دنوادخ  مه  دننامیم . نآ  رد  هنادواج  دـبا ، ات  درذـگیم و  نآ  ناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تسا 

، هدرک یفن  دوخ  يارب  ار  تیهولا  ماقم  تّدش  هب  مالسلا  هیلعحیسم  تسا ، راکشآ  هک  هنوگنامه  تسا ». گرزب  يراگتسر  نیا  دندونشخ .
هدوب و تفگـش  سب  مـالک ، نیا  : » دـیوگیم وـگ  تفگ و  نیا  هراـبرد  نازیملا  ریـسفت  رد  ییاـبطابط  همّـالع  تسا . هتـسج  يرازیب  نآ  زا  و 

راـک هب  دوـخ  يادـخ  ربارب  رد  مالـسلا  هیلعحیـسم  یـسیع  هک  تسا  زیگنالد  یبدا  هدـنرادرب  رد  دراد ؛ هارمه  دوـخ ، اـب  ار  یگدـنب  هدرـشف 
زا ياهرذ  وا  هکنیا  تسا و  هدوب  ادـخ  مشچ  ربارب  رد  وا  هچ  دـنک ؛ ییاعّدا  دوخ  هرابرد  اـت  هدوبن  وا  قح  هک  دـنکیم  فارتعا  وا  دریگیم .

دنوادـخ هچنآ  زج  يراـک  هتفگن و  هدوـب ، شنتفگ  هب  رومأـم  هچنآ  زج  يزیچ  تسا و  هدرکن  زواـجت  هدوـمن  نّیعم  شیارب  دـنوادخ  هـچنآ 
دهاوخ وا  تما  اب  نیـسپزاب  زور  رد  دـنوادخ  هک  هچنآ  هرابرد  اّما  تسا . تداهـش  نامه  راک  نآ  تسا و  هدرکن  هدومن ، شماجنا  هب  رومأم 

(304 .« ) دنکیم باذع  ای  ششخب  هدارا  هک  تسا  دنوادخ  نیا  منک و  باذع  ای  مشخبب و  ات  مرادن  یهاگیاج  چیه  نم  هک  دیوگیم  درک ،
هانگ شـشخب  ادف و  هلئـسم  هکلب  دـنکیم ، یفن  ار  دوخ  تیهولا  اهنت  هن  مالـسلا  هیلعحیـسم  هک  میباییم  رد  ثحب  دروم  تایآ  رد  یلمأت  اب 

. میدش انشآ  مالسلا  اهیلع  ارذع  میرم  مالسلا و  هیلعحیسم  هب  نآرق  هاگن  اب  یکدنا  دیامنیم . در  هدیباتنرب ، زین  ار  دوخ  ندش  هتشک  اب  یلصا 
. مییامنیم مهارف  میلس  ياهلقع  يرواد  يارب  ار  هنیمز  هتخادرپ و  لیجانا  رد  مالسلا  هیلعحیسم  یسیع  ياهیگژیو  هب  همادا  رد 

لیجانا رد  مالسلا ) هیلع   ) حیسم

بان بارش  هدنزاس  مالسلا  هیلعحیسم 

رد بارـش  هک  تسا  یلاحرد  نیا  تسا . یتفگـش  یـسب  ياج  شردام ، ناـمرف  هب  مه  نآ  ادـخ ، یبن  هب  يدنـسپان  راـک  نینچ  نداد  تبـسن 
دهع لاح ، نیا  اب  تسا . هتـشاد  مالعا  تعیرـش  نیا  هب  ار  دوخ  يدنبیاپ  اهراب  مالـسلا  هیلعحیـسم  هدوب و  مارح  مالـسلا  هیلعیـسوم  تعیرش 

هدومن نآ  نتخاس  هب  مادقا  دوخ ، هکلب  هتشادن ، زاب  بارـش ، يریگراک  هب  زا  ار  مدرم  اهنت  هن  مالـسلا  هیلعیـسیع  هک  دنکیم  تیاور  دیدج 
نآ تمرح  هفـسلف  هراـبرد  مردـپ  زا  متـشاد ، یهاـگآ  بارـش  تمرح  هب  هکنآ  هب  هجوت  اـب  مدوـب ، یحیـسم  هک  یناـمز  مراد  داـی  هب  تسا .

تهج رد  هزجعم  نیا  يروآ  دای  ماگنه  مه ، یحیـسم  نانیدـتم  زا  یخرب  درکیم . هراـشا  نآ  رایـسب  تارـضم  هب  خـساپ  رد  وا  مدیـسرپیم .
. دنکیم شرازگ  ار  نآ  فالخ  لیجنا ، هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدوبن  هدننک  تسم  بارـش ، نآ  هک  دنتفگیم  دـندومنیم و  شالت  نآ  هیجوت 
ود : » دوشیم تیاور  یپ  رد  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلعحیـسم  هزجعم  نیتسخن  ناونع  هب  انحوی  لیجنا  مود  باب  رد  اهنت  بارـش ، تخاس  هزجعم 
هب زین  وا  نادرگاش  مالسلا و  هیلعیسیع  دوب . نامهم  لیلج  رد  اناق »  » هدکهد رد  یسورع  نشج  کی  رد  مالـسلا  هیلعیـسیع  ردام  دعب ، زور 

مامت ناش  بارـش  تفگ : دمآ و  وا  دزن  ینارگن  اب  مالـسلا  هیلعیـسیع  ردام  دش . مامت  بارـش  نشج ، ماگنه  دندوب . هدـش  توعد  یـسورع 
هیلعیـسیع ردام  لاح  نیا  اب  تسا ». هدیـسرن  زونه  نم  تعاـس  تسا ! راـک  هچ  وت  اـب  ارم  نز ! يا  : » دومرف مالـسلا  هیلعیـسیع  تسا . هدـش 

یبهذم مسارم  رد  طقف  هک  دوب  یگنس  هرمخ  شش  اجنآ  رد  دینک »! تعاطا  دهدیم ، امش  هب  يروتـسد  ره  : » تفگ ناراکتمدخ  هب  مالـسلا 
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بآ زارپ  ار  اـه  هرمخ  نیا  دومرف : ناراکتمدـخ  هب  مالـسلا  هیلعیـسیع  دوب . رتیل  دودح 100  مادـک  ره  شیاجنگ  دـشیم و  هدافتـسا  نآ  زا 
بارـش هک  ار  بآ  نآ  سلجم  هدننادرگ  یتقو  دیربب ! سلجم  هدننادرگ  دزن  دیرادرب و  ار  نآ  زا  یمک  الاح  دومرف : دندرک ، رپ  یتقو  دینک !

اب لّوا  اهنشج  رد  الومعم  نوچ  دیراد ؛ قرف  یلیخ  نارگید  اب  هکنیا  لثم  یبوخ ! بارش  هچ  تفگ : دز و  ادص  ار  داماد  دیـشچ ، دوب ، هدش 
ار بوخ  بارـش  امـش  یلو  دنروآیم ؛ ار  رتنازرا  بارـش  دش ، مرگ  ناشرـس  همه  هک  دعب  دـننکیم و  ییاریذـپ  اهنامهم  زا  بوخ  بارش 
رد مالسلا  هیلعیسیع  هزجعم  نیا  دنتـسنادیم . ناراکتمدخ  یلو  تسا ؛ هدمآ  اجک  زا  بارـش  هک  تسنادیمن  وا  دیاهتـشاد . هگن  رخآ  يارب 
.« تسا مالـسلا  هیلعحیـسم  نامه  ًاعقاو  وا  هک  دندروآ  نامیا  نادرگاش  دوب و  وا  هدننک  نوگرگد  تردق  هناشن  نیلّوا  لیلج ، ياناق  هدـکهد 
هک تسا  يدج  یشسرپ  ياج  تسا ، هدرک  سلجم  نآ  لها  شکشیپ  ار  بان  بارش  هدومن و  یمادقا  نینچ  مالـسلا  هیلعحیـسم  رگا  ( 305)

؟ اهنآ ندرک  تسس  ریدخت و  يارب  ای  هدمآ  اهلقع  نداد  دشر  ندرک و  نشور  يارب  وا  ایآ 

شردام اب  وا  تشز  راتفر  مالسلا و  هیلعحیسم 

دروخرب مالسلا  اهیلع  ارذع  میرم  اب  هتسیاش  ریغ  ياهنوگ  هب  وا  دنزاسیم . شردام  هب  تبسن  راتفر  دب  ياهرهچ  مالسلا  هیلعحیسم  زا  لیجانا ،
شنزرـس یگنهآ  اب  دـنک ، کمک  سلجم  بحاص  هب  هک  تساوخ  وا  زا  شردام  هک  یماگنه  بارـش ، تخاس  هزجعم  ناـیرج  رد  درکیم .

ربارب رد  وا  هاـگیاج  زا  درمـشیمن و  ناـنمؤم  ءزج  ار  وا  یّتـح  مالـسلا  هیلعیـسیع  تسا »! راـک  هچ  وـت  اـب  ارم  نز ! يا  : » تـفگ وا  هـب  زیمآ 
نایب مدرم  يارب  ار  نانخـس  نیا  هناخ  نآ  رد  مالـسلا  هیلعیـسیع  هک  لاح  نامه  رد  : » تسا هدـمآ  یتم  لیجنا  رد  تساـکیم . شنادرگاـش 

ردام و تفگ : دروآ و  ماـغیپ  مالـسلا  هیلعیـسیع  يارب  رفن  کـی  سپ ، دـندوب . هداتـسیا  وا  رظتنم  لزنم ، نوریب  شناردارب  رداـم و  درکیم ،
درک و هراشا  شنادرگاش  هب  سپس  دنتـسیک ؟ مناردارب  تسیک ؟ نم  ردام  تفگ : مالـسلا  هیلعیـسیع  دنـشابیم . وت  رظتنم  نوریب ، تناردارب 
، منادیمن ( 306 .« ) تسا نم  ردام  رهاوخ و  ردارب ، دـنک ، تعاطا  نم  ینامـسآ  ردـپ  زا  هک  ره  نم . ناردارب  رداـم و  دنتـسه  اـهنیا  تفگ :
هک یلاح  رد  داد ؛ تبسن  مالسلا  هیلعحیـسم  یـسیع  دنوادخ ، گرزب  ربمایپ  هب  ار  نآ  درک و  هیجوت  ار  تسیاشان  راتفر  نیا  ناوتیم  هنوگچ 

مارتحا ار  دوخ  ردام  ردـپ و  هک  تسا  نیا  ادـخ  ماکحا  زا  یکی  : » تفگیم دـناوخیم و  ارف  رداـم  ردـپ و  هب  مارتحا  هب  ار  نارگید  دوخ ، وا 
(307 .« ) دوش هتشک  دیوگ ، ازسان  ار  دوخ  ردام  ردپ و  هک  ره  دینک و 

( هَّللاب ذایعلا   ) نوعلم حیسم 

یتنعل مالسلا ، هیلعحیسم  اّما  : » دیوگیم هدناوخ و  نوعلم  ار  مالسلا  هیلعحیسم  دوخ ، نایطالغ  همان  رد  سلوپ  هک  تسا  روآتفگش  رایـسب 
؛ دیشخب ییاهر  دوب ، هدروآ  دیدپ  تعیرش »  » شور نیا  هک  یتکاله  زا  ار  ام  تفرگ و  دوخ  رب  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  ام  ناهانگ  رثا  رد  هک  ار 
هک ره  تسا  نوعلم  تسا : هدمآ  تاروت  رد  اریز  تفرگ ؛ دوخرب  ار  ام  تنعل  مالسلا ، هیلعحیسم  یلب ، دوب . نکمم  ریغ  شماجنا  هک  یـشور 
زا ندـش  رود  يانعم  هب  تنعل ، ایآ  و  دـناوخ ؟ نوعلم  تسا ، رو  هطوغ  هانگ  رد  هک  ار  یناسنا  زج  ناوتیم  ایآ  ( 308 .« ) دوش هتخیوآ  راد  هب 

؟ تسین راگدرورپ  فطل  تمحر و 

مالسلا هیلعحیسم  ياپ  رب  هراکدب  ندز  هسوب 

توعد زین  مالسلا  هیلعیسیع  درک . توعد  دوخ  هناخ  هب  اذغ  فرص  يارب  ار  مالسلا  هیلعیـسیع  نایـسیرف ، زا  یکی  يزور  : » دیوگیم اقول 
، تسا هناـخ  نآ  رد  مالـسلا  هیلعیـسیع  دوب  هدینـش  هک  هراکدـب  ینز  دـندوب ، هتـسشن  هرفـس  رـس  یتقو  تفر . وا  هناـخ  هب  تفریذـپ و  ار  وا 
. درک نتسیرگ  هب  عورش  تسـشن و  شیاهاپ  دزن  مالـسلا ، هیلعیـسیع  رـس  تشپ  دش و  دراو  تشادرب و  اهبنارگ  رطع  زا  رپ  سیفن  ياهشیش 

هیلعیـسیع ياهاپ  سپ  درکیم . كاپ  ار  اهنآ  دوخ  رـس  ياهوم  اـب  وا  دـیکچیم و  مالـسلا  هیلعیـسیع  ياـهاپ  يور  وا  کـشا  ياـههرطق 
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اب تخانـش ، ار  نز  نآ  دومن و  هدـهاشم  ار  عضو  نیا  یتقو  یـسیرف ، نآ  ینعی  هناخ  بحاص  تخیر . رطع  اهنآ  يور  دیـسوب و  ار  مالـسلا 
، مالسلا هیلعیسیع  راک  ( 309 !« ) تسا كاپان  راکهانگ و  نز  نیا  هک  دـشیم  هجوتم  ًاـنیقی  دوب ، ادـخ  هداتـسرف  درم  نیا  رگا  تفگ : دوخ 

زین ادوهی  ضارتعا  دادـیور ، نیا  زا  انحوی  تیاور  رد  دـنکیم . یتیاضران  مـالعا  نطاـب ، رد  وا  دریگیمن و  رارق  زین  یـسیرف  شریذـپ  دروم 
اب تخیر و  مالـسلا  هیلعیـسیع  ياهاپ  يور  ار  نآ  تفرگ و  تمیق  نارگ  صلاخ  لبنـس  رطع  هشیـش  کی  میرم  هاگ  نآ  : » تسا هدـش  رکذ 

دوب مالسلا  هیلعیسیع  نادرگاش  زا  یکی  هک  یطویرخـسا  يادوهی  یلو  دش . رپ  رطع  يوب  زا  هناخ  درک . کشخ  ار  اهنآ  دوخ  رـس  ياهوم 
مالـسلا هیلعیـسیع  میدادیم …  ارقف  هب  ار  شلوپ  میتخورفیم و  ار  نآ  دوب  رتهب  دوب . اـهبنارگ  رطع  نیا  تفگ : درک ، تناـیخ  وا  هب  دـعب  و 

امش اب  هشیمه  نم  یلو  دینک ؛ کمک  دیناوتیم  هشیمه  ارقف  هب  درک . هدامآ  نفد  يارب  ارم  ندب  میرم  دیشاب ! هتشادن  وا  اب  يراک  داد : باوج 
(310 .« ) متسین

ناکیدزن ناشیوخ و  نایم  ینکفا  ییادج  مالسلا و  هیلعحیسم 

لیجانا و رد  يرذگ  اّما  دناوخ ؛ ارف  شمارآ  یتسود و  حلـص و  هب  ار  مدرم  همه  ات  هدـمآ  مالـسلا  هیلعیـسیع  هک  دـنرواب  نیا  رب  نایحیـسم 
نامگ : » تسا هدروآ  هنوگ  نیا  ار  حیـسم  زا  یمالک  یتم ، دزاسیم . نشور  ار  يرگید  زیچ  مالـسلا ، هیلعحیـسم  دوخ  ماـیپ  هب  نداد  شوگ 

ادج ردپ  زا  ار  رـسپ  ات  ماهدمآ  نم  میامن . رارقرب  ار  ریـشمش  ات  ماهدمآ  نم  هن ، مزاس ؛ رارقرب  نیمز  رب  ار  شمارآ  حلـص و  ماهدمآ  هک  دیربم 
هب یّتح  وا  ( 311 .« ) دوب دـنهاوخ  وا  دوخ  هناخ  لها  سک ، ره  نانمـشد  هک  يروط  هب  رهوش ؛ رداـم  زا  ار  سورع  رداـم و  زا  ار  رتخد  منک ،

شتآ نیمز  يور  رب  اـت  ماهدـمآ  نم  : » دـیوگیم وا  ناـبز  زا  اـقول  دـنکفا . دـهاوخ  شتآ  نیمز ، رد  هک  هدرک  اـعّدا  هدرکن و  اـفتکا  مه  نیا 
اب مدرم  نم ، رطاخ  هب  هکلب  هن ، دوشیم ؟ رگیدـکی  اب  مدرم  یتشآ  حلـص و  ثعاـب  نم  ندـمآ  هک  دـینکیم  روصت  اـیآ  مزورفیب …  يرواد 

، نایحیـسم هنوگچ  منادیمن  فاصوا ، نیا  اب  ( 312 …  « ) دش دنهاوخ  هدیـشاپ  مه  زا  اههداوناخ  درک و  دـنهاوخ  ادـیپ  فالتخا  رگیدـکی 
اب هک  تسا  ینید  مالسا ، هک  دندقتعم  دنناوخیم و  ریشمش  روز و  روآمایپ  ار  مالـسا  ربمایپ  هتـسناد و  قشع  یتسود و  يدانم  ار  دوخ  ربمایپ 

. تسا هدومن  دشر  ریشمش 

دنوادخ شنزرس  گرم و  زا  سرت  مالسلا و  هیلعحیسم 

وا دوجو  مامت  گرم ، زا  سرت  تشگیم ، کیدزن  گرم )  ) نیسپاو نامز  دوب و  راد  رب  مالسلا  هیلعحیـسم  هک  ینامز  دیوگیم  دیدج  دهع 
ار ادخ  شنزرـس ، اب  تشادن ، تفایرد  یخـساپ  هک  یماگنه  اّما  تساوخ ؛ يرای  وا  زا  تسج و  لسوت  ادخ  هب  ور ، نیا  زا  دوب . هتفرگ  ارف  ار 

بوقعی  ) يدبز رـسپ  ود  سرطپ و  : » دشکیم ریوصت  هب  هنوگ  نیا  ار  تاظحل  نآ  یتم ، ياهتـشاذگ ؟ اهنت  ارم  ارچ  هک  تفگ  درک و  باطخ 
نزح و تّدـش  زا  نم  دومرف : درک و  ناشیا  هب  ور  دوب . هتفرگ  ارف  ار  وا  دوجو  مامت  هودـنا ، مغ و  هک  یلاح  رد  درب ، دوخ  اب  زین  ار  اـنحوی ) و 
! ردپ درک : اعد  نینچ  داتفا و  نیمز  رب  تفر و  رترود  یمک  سپس  دیـشاب ! رادیب  نم  اب  دینامب و  اجنیا  امـش  مشابیم . گرم  هناتـسآ  رد  مغ ،
رد مالسلا  هیلعحیسم  ( 313 « ) وت تساوخ  هب  هکلب  نم ، شهاوخ  هب  هن  اّما  رادرب ! نم  لباقم  زا  ار  باذع  جـنر و  ماج  نیا  تسا ، نکمم  رگا 

بیلـص رب  دش و  ریگتـسد  هکنآ  زا  سپ  درادرب . وا  زا  ار  جنر  نآ  هک  تساوخ  دنوادخ  زا  درک و  اعد  تاملک  نیمه  اب  راب و  هس  بش ، نآ 
همادا نینچ  یتم  دومن . شنزرـس  شندرکن  يرای  تهج  هب  ار  دـنوادخ  دـنلب ، یگناب  اب  تشک ، دـنهاوخ  ار  وا  هک  تسناد  تشگ و  هتخیوآ 
ریسفت رد  ( 314 ( »؟ ياهتشاذگ اهنت  ارم  ارچ  نم ! يادخ  نم ! يادخ  تفگ : دز و  دایرف  مالسلا  هیلعیسیع  هس ، تعاس  هب  کیدزن  : » دهدیم

ایآ تسین ؟ لاقتنا  کی  اهنت  نموم  ناسنا  يارب  گرم  رگم  میوگیم : اهنت  اّما  تفگ ؛ مهاوخن  يزیچ  دـنام و  مهاوخ  شوماخ  نانخـس ، نیا 
سونأم گرم  اب  بلاطوبا  دـنزرف  دراد ، سنا  شرداـم  ناتـسپ  هب  كدوک  هکنآ  زا  شیب  : » دـیوگیم هک  تسین  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  نیا 

نِإ َتْوَْملا  اُوَّنَمَتَف  ِساّنلا  ِنُود  نِم  ِِهَّلل  ُءآَِیلْوَأ  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَعَز  نِإ  اوُداـه  َنیِذَّلا  اـهُّیَأای  ْلـُق  : » دـیامرفیم هک  یهلا  مـالک  تساـبیز  هچ  و  تسا ».
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، دینک گرم  يوزرآ  سپ  مدرم ، ریاس  هن  دییادخ ، ناتسود  امش  طقف ]  ] هک دینکیم  نامگ  رگا  نایدوهی ! يا  وگب : ( » 315 (؛» َنِیقِداص ُْمتنُک 
هک تسا  هنوگچ  اـّما  دـشاب ؛ ادـخ  هار  رد  تداهـش  گرم ، هک  هژیو  هب  دربیم ، تذـل  گرم  زا  نمؤـم  هکنیا  هچ  دـییوگیم ». تسار  رگا 

دیاب عقاو ، رد  ( 316 !) دیدرگ ینارگن  بارطضا و  راچد  تشاد و  همهاو  گرم  زا  هنوگ  نیا  دنوادخ ، گرزب  روآمایپ  مالـسلا ، هیلعیـسیع 
رد ار  تقیقح  یتسرد ، هب  هک  تسا  نآرق  نیا  دنهدیم و  هئارا  مالـسلا  هیلعحیـسم  زا  راگزاسان  داضتم و  ًالماک  ياهرهچ  لیجانا  هک  تفگ 

یبن و ار  وا  هدومن و  رود  مالسلا  هیلعحیـسم  دنوادخ ، ربمایپ  تحاس  زا  ار  یتشز  يدب و  هنوگ  ره  میرک ، نآرق  دیامنیم . راکـشآ  وا  دروم 
داحتا و تیهولا و  نوچمه  تسردان  ياعّدا  هنوگ  ره  تبـسن  هدناوخ و  دنوادخ  نتورف  تسرپ و  هناگی  هدنب  ردام و  هب  راکوکین  كرابم و 
هدش و هدرب  نامسآ  هب  هک  مرتحم  گرزب و  يربمایپ  ناونع  هب  نآرق  رد  مالسلا  هیلعحیـسم  یـسیع  نینچمه  تسا . هدومن  در  ار  وا  هب  لولح 
رارــسا و فرظ  دـنوادخ و  هدـش  تـیبرت  هـملک و  حور و  ار  وا  نآرق  دوـشیم . حرطم  تـسا ، هـتفرگ  مارآ  يدـنوادخ  تزع  شــشوپ  رد 
. دنکیم هئارا  مالـسلا  هیلعحیـسم  زا  اوران  شودـخم و  یلک  هب  ياهرهچ  دـیدج ، دـهع  هک  تسا  یلاحرد  نیا  دـنادیم . یهلا  ياهتمکح 
اه یـشیوخ  اهیتسود و  هدننز  مهرب  ردام و  هب  تبـسن  راتفر  دـب  بان و  بارـش  دنـشون ه  هدـنزاس و  دـیدج ، دـهع  رد  مالـسلا  هیلعیـسیع 
زین نوعلم  هتفر ، رادرب  نوچ  ماجنارـس ، دیامنیم و  نیگآرطع  هدیـسوب ، ار  وا  ياهاپ  هراکدـب ، ینز  هک  تسا  یـسک  وا  دوشیم . هدـناسانش 

زابرس نآ  شریذپ  زا  ياهزیکاپ  درخ  ره  هک  يرگید  فاصوا  روط  نیمه  دوشیم و  هدز  زین  ادخ  يدنزرف  تیهولا و  بسچرب  وا  رب  تسه .
هداد هدژم  وا  ندـمآ  هب  مالـسلا  هیلعحیـسم  هک  یـسک  نامه  ای  اطیلقراب »  » هک تفایرد  ناوتیم  هدـش ، داـی  نانخـس  عومجم  زا  دز . دـهاوخ 
دنلب ار  مالـسلا  هیلعیـسیع  هاـگیاج  هک  یگرزب  ناـسنا  ناـمه  ینعی  دـشابیم ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  متاـخ  یبن  مرکا و  ربماـیپ  تسا ،

. تساریپ ار  اهيدیلپ  اهیتشز و  شسدقم ، تحاس  زا  دینادرگ و 

تیحیسم مالسا و  رد  تعیرش 

تیحیسم مالسا و  رد  تعیرش 

شـسرپ تسا . لمحت  لباق  ریغ  رهاظ ، هب  فیلاـکت  ماـکحا و  ياهراـپ  دوجو  تسور ، هب  ور  نآ  اـب  هشیمه  مالـسا ، هک  ییاهههبـش  زا  یکی 
جحو و تاکز  ناضمر و  هام  هزور  هناگجـنپ و  ياهزامن  دـننام  راوشد ، تخـس و  فیلاکت  نیا  مامت  ماجنا  زا  ضرغ  هک  تسا  نآ  یـساسا 
. دـشابیم ناسنا  لـماکت  رد  نآ  يروحم  شقن  تعیرـش و  تسرد  مهف  مدـع  زا  یـشان  ههبـش  نیا  هک  منکیم  روصت  ( 317 (؟ تسیچ هریغ 

رارق ههبش  نیا  ضرعم  رد  رتشیب  دناهتسناد ، یفاک  ار  مالسلا  هیلعحیسم  هب  نامیا  اهنت  هدومن و  درط  دوخ ، نید  زا  ار  تعیرـش  هک  نایحیـسم 
نازابرس زا  نامحر  نایرکـشل  ییادج  نایمدآ و  ندومزآ  ببـس  وس ، کی  زا  یعرـش  ماکحا  یهلا و  فیلاکت  هک  تسا  رکذ  نایاش  دنراد .

هک دومن  هیبشت  یناکلپ  هب  ار  تعیرـش  ناوتیم  دبای . تیلعف  یناسنا ، هوقلاب  تالامک  ات  دـندرگیم  ثعاب  رگید ، يوس  زا  دنتـسه و  ناطیش 
رد هدرک و  هراشا  تقیقح  نیا  هب  زین  مالسلا  هیلعحیسم  دننکیم . ادیپ  ار  یناسنا  بتارم  نیرتالاب  هب  ندیـسر  یگتـسیاش  نآ  هار  زا  اهناسنا 

اهنآ اّما  دروآ ، مالـسلا  هیلعحیـسم  نادرگاش  دزن  ار  شـضیرم  دنزرف  يدرم  : » دیوگیم سقرم  تسا . هدمآ  وا  نانخـس  نوگانوگ  لیجانا 
وا زا  نادرگاش  داد ، افـش  ار  وا  مالـسلا  هیلعحیـسم  هکنآ  زا  سپ  دوب . هدش  كاپان  حور  کی  ریـسا  رامیب ، نآ  دنهد . افـش  ار  وا  دنتـسناوتن 
.« دوریمن نوریب  اـعد  اـب  زج  كاـپان  حور  عون  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلعیـسیع  مینک ؟ نوریب  ار  كاـپان  حور  میتسناوتن  اـم  ارچ  دندیـسرپ :

یلاع ینامیا  نتـشاد  اب  اهنت  نارامیب ، يافـش  كاپان و  ياه  حور  ندـنار  نوریب  هک  درادیم  نایب  ینـشور  هب  اجنیا  رد  ترـضح  نآ  ( 318)
نیرتـهب زا  نید ، ره  رد  تعیرـش  ماـکحا و  ور ، نیا  زا  دوـمن . ادـیپ  تسد  اـعد  هار  زا  زج  ناـمیا  زا  هجرد  نآ  هب  ناوـتیمن  تسا و  نکمم 

هک میتفگ  نیا  زا  شیپ  تسا . هتـشاذگ  ّتنم  اهنآ  رب  نایمدآ  هب  نآ  هیده  اب  دنوادخ  هک  دنیآیم  رامـش  هب  اهناسنا  يارب  یهلا  ياهتمعن 
تعیرـش خـسان  ار  دوخ  اهنت  هن  مه  مالـسلا  هیلعحیـسم  دوب . راوگرزب  نآ  ندـش  هتخیگنارب  نامز  اب  راـگزاس  مالـسلا ، هیلعیـسوم  تعیرش 
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زا ار  تعیرـش  نایحیـسم ، دعب ، ياههرود  رد  دومن . شالت  دـش و  ثوعبم  نآ  ندـناسر  مامت  لامک و  هب  تهج  رد  هکلب  تسنادـن ، يوسوم 
یقالخا هناگهد  ياهنامرف  زامن و  دـننام : يدابع ، ياهنییآ  یعرـش و  ماکحا  زا  یخرب  لاح  نیا  اب  اـّما  دـندرک ؛ ادـج  دوخ  ینید  هعومجم 

، تسا ناربماـیپ  متاـخ  هک  هنوگناـمه  وا  هکلب  دـشن ، هتخیگنارب  تعیرـش  ضقن  يارب  زین  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  دـنام . ياـجرب 
، تعیرش نیا  دنام . دهاوخ  نادواج  تمایق ، زور  ات  هک  یتعیرش  دیآیم ؛ رامـش  هب  اهنآ  نیرتهب  نیرتلماک و  عیارـش و  نایاپ  زین  شتعیرش 

تعیرـش مهم  ياهیگژیو  زا  دیوگ . خساپ  زین  دیدج  ناسنا  ياهزاین  هب  دناوتب  رذـگهر  نیا  زا  ات  تسا  ریغتم  تباث و  نیناوق  هدـنراد  رب  رد 
رد ناسنا  ياهراک  زا  کی  چـیه  دریگیم . رب  رد  ار  رـشب  یگدـنز  یعاـمتجا  يدرف و  ياـههصرع  همه  هک  تسا  نآ  یگدرتسگ  یمالـسا ،
وا يارب  تعیرـش  دـهد ، ماجنا  نآ  ياههمانرب  اب  گنهامه  ار  دوخ  لاعفا  همه  یناسنا  رگا  دـنامیمن و  یقاب  مکح  نودـب  یمالـسا  تعیرش 

نایحیـسم هچنآ  فـالخ  رب  دـشابیم . ناـسنا  ترطف  اـب  يراـگزاس  نآ ، رگید  مـهم  یگژیو  دـنکیم . نیمـضت  ار  ترخآ  اـیند و  تداـعس 
شیب ار  یناسنا  چیه  زین  دنوادخ  درادن و  دوجو  دشاب ، لمحت  لباق  ریغ  هک  يراوشد  تخس و  فیلاکت  یمالـسا ، تعیرـش  رد  دنرادنپیم ،

رد دوخ  نم ، هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا ، هدادـن و  رارق  یتخـس  نید  رد  دـنوادخ  دـهاوخیمن . يزیچ  وا  زا  درادیمن و  او  راـک  هب  شناوت  زا 
هک هنوگنامه  دباتیمن ؛ رب  ار  تینابهر  هعماج و  زا  ندـیزگ  يرود  مالـسا ، نیاربانب ، ماهتفای . تسد  نآ  هب  يدابع  ياههمانرب  ماجنا  لالخ 

شخب ود  هب  ار  مالسا  تعیرـش  ناوتیم  دهدیم . جیورت  ار  هنایم  هزادنا  ياهنوگ  هب  هکلب  دریذپیمن ؛ مه  ار  يویند  روما  رد  ندش  روهطوغ 
: دومن میسقت 

ینید يدابع و  ياهنییآ  . 1

نایم دنویپ  ندومن  مکحم  وا و  نامرف  هب  ندرپس  رـس  دنوادخ و  هب  هجوت  تهج  یمدآ  سفن  نیرمت  يارب  ياهلیـسو  اهنییآ  اههمانرب و  نیا 
دوخ تالاح  رد  دراد . دوجو  يرایـسب  یکیدزن  تیحیـسم ، یمالـسا و  تعیرـش  نایم  شخب ، نیا  رد  مربیم  ناـمگ  دنتـسه . ـالوم  هدـنب و 

رد اهتدابع  اّما  درکیم . رما  اهنآ  هب  زین  ار  دوخ  نادرگاش  تخادرپیم و  هزور  زامن و  هب  هزادنا  هچ  ات  هک  هدـمآ  مه  مالـسلا  هیلعحیـسم 
جنپ مه  نآ  زامن ، ندناوخ  هب  ار  ناسنا  مالـسا ، ًالثم  دراد ؛ توافت  هتـشاد ، دوجو  تیحیـسم  رد  هک  هچنآ  اب  یفیک  یّمک و  ظاحل  زا  مالـسا 

هب تیحیـسم ، رد  زاـمن  هک  یلاـح  رد  دـناوخیم ؛ ارف  دراد ، دوـجو  ماـیق  دوجـس و  عوـکر و  نآ  رد  هک  هژیو  یتـیفیک  اـب  زور و  ره  رد  راـب 
زا یخرب  اهنت  هکلب  درادـن ، يدوجـس  عوکر و  زامن  نیا  دوشیم . هصالخ  هبنـشکی  زور  رد  ینابر  ياـشع  مسارم  اـهاعد و  یخرب  ندـناوخ 

مادـقا فارتعا  هبوت و  يارب  یگمه  سپـس  دوشیم و  هدـناوخ  دناهداتـسیا ، ای  هتـسشن  همه  هک  یلاح  رد  دورـس ، اـب  هارمه  لـیجنا ، صوصن 
عوشخ و هب  ار  ناسنا  مالـسا ، رد  زامن  هک  دـهدیم  ناـشن  ماهدروآ ، ياـج  هب  ار  زاـمن  لکـش ، ود  ره  هب  هک  نم  یـصخش  هبرجت  دـننکیم .

یـساسحا نینچ  تیحیـسم ، رد  زامن  هک  یلاح  رد  دروآیم ؛ دیدپ  الوم  هدنب و  نیب  ياهژیو  طابترا  درادیم و  او  دـنوادخ  ربارب  رد  ینتورف 
اریز تسا ؛ هدـش  فیرحت  شوختـسد  مالـسلا ، هیلعحیـسم  نید  رد  زین  زامن  مدـقتعم ، هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنکیمن . داجیا  ناسنا  رد 

نیزورما زامن  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ( 319 .) دنراد هراشا  مه  وا  هدجس  هب  دننکیم ، تیاور  ار  مالسلا  هیلعحیسم  زامن  هک  یماگنه  لیجانا 
. تسا هدجس  زا  غراف  تیحیسم 

یعامتجا ياهنییآ  . 2

یتسود و تلادع و  يراوتسا  شرتسگ و  هب  ات  دنک  میظنت  ياهنوگ  هب  ار  رشب  يداصتقا  یعامتجا و  یگدنز  ات  دشوکیم  اجنیا  رد  تعیرش ،
تسا یلوصا  زا  دنوشیم ، یعامتجا  مظن  ببس  هک  یناگمه  حلاصم  تیاعر  ششوک ، نیا  رد  دماجنیب . هعماج  کی  ياهناسنا  نیب  ّتبحم 
شیپ نرق  هدراهچ  مالـسا ، یعاـمتجا  نیناوق  هک  تسا  نآ  میوگب ، دـیاب  هک  يروخ  رد  فیطل و  هتکن  دـنامیمن . رود  تعیرـش ، رظن  زا  هک 

ینایحو هب  ناوتیم  هک  تسور  نیا  زا  دنکیم . كرد  ار  نآ  يرشب  لقع  هک  دنتسه  ینیناوق  نیرتهتفرشیپ  زا  مه  نونکات  اّما  دناهدش ، عضو 
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هـشیدنا اب  ار  ینیناوق  نینچ  اهیکیرات ، همه  نآ  ناـیم  رد  هریزج و  هبـش  رد  یناـسنا  هک  تسین  نکمم  اریز  درک ؛ فارتعا  نیناوق  نیا  ندوب 
هب مالـسلا  هیلعحیـسم  هک  تسا  ینیرخآ  ربمایپ  ناـمه  هدوب و  طاـبترا  رد  نامـسآ  اـب  وا  هک  دـنامیمن  يدـیدرت  ياـج  دـشاب . هتخاـس  دوخ 

. دوب هداد  هدژم  شندمآ 

همتاخ

متشاد تسود  متفای . تسد  يرایسب  قیاقح  هب  نآ  رد  هک  يرفس  دوب ؛ مالسا  هب  تیحیسم  زا  نم  همانرفس  متشاگن ، تاحفـص  نیا  رد  هچنآ 
يزیچ دبلطیم . ادج  يا  هلاسر  راک ، نیا  نآ ، تیمها  هب  هجوت  اب  اّما  مزادرپب ؛ زین  مالـسا  تیحیـسم و  هاگدید  زا  نافرع  قالخا و  هلئـسم  هب 

ياهشوگ هک  دشاب  یقح  يادص  راتشون ، نیا  دیاش  دوب ؛ مناشیک  مه  ربارب  رد  متیلوئسم  ساسحا  تشاداو ، باتک  نیا  نتـشاگن  هب  ارم  هک 
رد ندروخ  هطوغ  شنیرفآ و  یساسا  فده  زا  نانآ  يرود  تیرشب ، مهم  لکـشم  دنک . ناشرادیب  تلفغ  باوخ  زا  دزاونب و  ار  نانآ  بولق 

زورما ناسنا  یگدـنز  رد  نآ ، یناحور  ياههمانرب  نید و  فسأت ، لاـمک  اـب  تسا . يداـم  دـیاوز  يروآدرگ  هب  لاغتـشا  يویند و  یگدـنز 
وریپ نابز ، رد  اهنت  هک  مهاوخیم  نانآ  زا  تسا . یحیسم  ناردارب  هب  نم  مایپ  راتـشون ، نیا  نینچمه  تسا . هتفای  يروکد  ياهیـشاح و  هبنج 

هزادنا هچ  ات  راوگرزب  نآ  یلصا  میلاعت  اب  دوشیم ، هدرمش  تیحیسم  ياههزومآ  ءزج  هزورما  هچنآ  هک  دنرگنب  دنشابن و  مالسلا  هیلعحیسم 
سومان تعیرـش و  میتسه و  ور  هب  ور  تّوبن  ثیلثت و  نوچمه  يدیاقع  اب  هزورما  اّما  درکیم ، توعد  دیحوت  هب  يراگزور  وا  دراد . هلـصاف 

يارب ار  مالـسلا  هیلعحیـسم  هب  نامیا  اهنت  سلوپ ، میلاعت  وریپ  هداهن و  يراـنک  هب  درـشفیم ، ياـپ  نآ  رب  همه  نآ  مالـسلا  هیلعحیـسم  هک  ار 
زا ار  ینید  ياههزومآ  باب  رد  شهوژپ  دوشن و  عناق  اسیلک ، ياههدینـش  هب  اهنت  هک  میوگیم  هدازآ  نایحیـسم  هب  میاهتـسناد . یفاک  تاجن 

یگتـسب اهنآ  هب  ترخآ  ایند و  رد  تداعـس ، يامنرود  دـنرادروخرب و  یناوارف  تیمها  زا  اه  هزومآ  نیا  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  دـنربن . دای 
زا يوریپ  قح و  هار  ندومن  ادیپ  هک  مرادن  دیدرت  دز . تسد  تسرد ، هار  باختنا  هب  دازآ  يرکفت  اب  دیـشوک و  دـیاب  رایـسب  نیاربانب ، دراد .
اریز تفای ؛ ناوتیم  ییاج  رتمک  رد  هک  دراد  دوجو  یتذل  اهیتخـس ، نیا  رد  اّما  دهدیم ؛ رارق  ناسنا  يور  ارف  زین  یناوارف  تالکـشم  نآ ،

اب درم  زا  نآ  رد  هک  دشاب  ییاوآ  باتک ، نیا  ماتخ  نسح  ات  مراد  تسود  تسوا . رادـیب  هشیمه  ناگدـید  ربارب  رد  ادـخ و  يارب  اهنآ  همه 
ْمُُکلسَی َال  نَم  اوُِعبَّتا  َنِیلَسْرُْملا *  اوُِعبَّتا  ِمْوَقای  َلاق  یَعْـسَی  ٌلُجَر  ِۀَنیِدَْملا  اْصقَأ  ْنِم  َءآَجَو  : » دناوخیم قح  هب  ار  دوخ  موق  هک  هدش  دای  ینامیا 

ْمُُهتَعافَـش ِنَع  یّ ِنُْغت  اَّل  ٍّرُِـضب  ُنامْحَّرلا  ِنْدُِری  نِإ  ًۀَِهلآ  ِِهنوُد  نِم  ُذِخَّتَأَء  َنوُعَجُْرت *  ِْهَیلِإَو  ِینَرَطَف  يِذَّلا  ُُدبْعَأ  َآل  َِیل  امَو  َنوُدَـتْهُم *  مُهَو  ًارْجَأ 
ِیل َرَفَغ  اِمب  َنوُمَْلعَی *  یِمْوَق  َْتَیلای  َلاق  َۀَّنَْجلا  ِلُخْدا  َلـِیق  ِنوُعَمْـساف *  ْمُّکِبَِرب  ُتنَمآ  ّیِنِإ  ٍنِیبُم *  ٍلالَـض  یَِفل  ًاذِإ  ّیِنِإ  ِنوُذـِقُنی *  اـَلَو  ًاـْیَش 

ناگداتـسرف زا  نم ! موق  يا  تفگ : دیـسر . ارف  باتـش  اب  رهـش  هطقن  نیرترود  زا  نامیا ] اب   ] يدرم و  ( » 320 (؛» َنیِمَرْکُْملا َنـِم  ِینَلَعَجَو  ّیِبَر 
هک منکن  شتـسرپ  ار  یـسک  ارچ  نم  دناهتفای . تیاده  دوخ  دنهاوخیمن و  يدزم  امـش  زا  هک  دینک  يوریپ  یناسک  زا  دینک ! يوریپ  ادـخ ] ]

دهاوخب ناـمحر  دـنوادخ  رگا  هک  منک  باـختنا  ار  ینادوبعم  وا  زا  ریغ  اـیآ  دـیوشیم ! هداد  تشگ  زاـب  وا  يوـس  هب  یگمه  هدـیرفآ و  ارم 
رد نم  منک ، نینچ  رگا  داد ! دنهاوخن  تاجن  وا ] تازاجم  زا   ] ارم درادن و  نم  يارب  ياهدیاف  نیرتمک  اهنآ  تعافـش  دناسرب ، نم  هب  ینایز 

ار وا  ماجنارـس  ! ] دیهد ارف  شوگ  نم  نانخـس  هب  سپ  مدروآ . نامیا  ناتراگدرورپ  هب  نم  [ لیلد نیمه  هب  . ] دوب مهاوخ  يراکـشآ  یهارمگ 
ناگتشاد یمارگ  زا  هدیزرمآ و  ارم  مراگدرورپ  هک  دنتسنادیم  نم  موق  شاک  يا  تفگ : وش ! تشهب  دراو  دش : هتفگ  وا  هب  دندرک و] دیهش 

. نیملاعلا بر  هَّلل  دمحلا  نا  اناوعد  رخا  و  تسا »! هداد  رارق 

عبانم تسرهف 

.2 . 1378 بهاذم ، نایدا و  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  مق : یقیفوت ، نیـسح  همجرت : خیرات ، ای  هروطـسا  یـسیع  دلابیچرآ ، نوستربار ، . 1
، هاگـشناد تاراشتنا  نارهت : یجرگ ، مساـقلاوبا  تاـفاضا : رظن و  دـیدجت  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  خـیرات  میهاربا ، دّـمحم  یتیآ ،
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، داژن ییابیز  . 4 . 1370 یمالـسا ، بالقنا  شزومآ  تاراـشتنا و  نارهت : حیـسم ،) رـصیق و   ) ج 3 ندـمت ، خـیرات  لیو ، تنارود ، . 3 . 1378
، یناتسدرا ینامیلس  . 5 . 1376 یمالـسا ، فراعم  سورد  دیتاسا و  روما  تنواعم  مق : تیحیـسم ، مالک  خیرات و  رب  يدمآ  رد  اضر ، دّـمحم 

دبع یناتسدرا ، ینامیلس  . 6 . 1378 هللا ، همحرینیمخ  ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  مق : نآرق ، نیدهع و  رد  ادخ  رـسپ  میحرلا ، دبع 
یملعـالا هسـسؤم  توریب : نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا  نیـسح ، دّـمحم  دّیـس  ییاـبطابط ، . 7 . 1381 رثوـک ، لـالز  مق : تیحیـسم ، میحرلا ،

سینا قداص ، دّمحم  مالـسالا ، رخف  . 9 . 1939 ۀماقتـسالا ، ۀعبطم  هرهاق : يربطلا ، خیرات  ریرج ، نب  دّـمحم  يربط ، . 8 . 1974 تاعوبطملل ،
زکرم مق : یناتـسدرا ، ینامیلـس  میحرلا  دـبع  همجرت : تیحیـسم ، يوراه ، سکاـک ، . 10 . 1354 مایپ ، نارهت : مالـسالا ، ةرـصن  یف  مـالعالا 

، لشیم . 12 . 1373 انیـس ، مق : ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  هَّللادبع ، ینادابآ ، یغلبم  . 11 . 1378 بهاذـم ، نایدا و  تاقیقحت  تاعلاطم و 
عماج خیرات  یب ، ناج  سان ، . 13 . 1377 بهاذم ، نایدا و  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  مق : یقیفوت ، نیسح  همجرت  یحیسم ، مالک  ساموت ،

: نارهت سّدقم ، باتک  سوماق  رتسم ، سکاه ، . 14 1382 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  نارهت : تمکح ، رغصا  یلع  همجرت  نایدا ،
.1374 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت : یهاوگ ، میحرلا  دبع  همجرت : ناهج ، هدنز  نایدا  تربار ، مویه ، . 15 . 1377 ریطاسا ،

نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  تسرهف 

هغالبلا جهن   - 4 یبیج )  ) نانجلا حیتافم  بختنم   - 3 یبیج ) يریزو ، ) نانجلا حیتافم  تایلک   - 2 یبیج ) یفیک ، يریزو ،  ) میرک نآرق   - 1
هار یگدـنز و  رد  هانگ  راـثآ  رارـسا 8 -  هنیئآ  مالـسلا 7 -  هیلعنامز  ماما  تاراـیز  هیعدا و  هیداجس 6 -  هفیحـص   - 5 یبیج ) يریزو ، /)

نییآ دهاز 13 -  یضترم  خیـش  اقآ   - 12 1و2 )  ) موصعم هدراهچ  اب  ییانـشآ  ادیپ 11 -  دیـشروخ  نیرخآ  هانپ 10 -  نیرخآ  ناربج 9 - 
، تبیغ تماما ، تاهبش 17 -  هب  خساپ  یسانشمالسا و  تیالو 16 -  لالز  زا  ادخ 15 -  اب  طابترا   - 14 مراکملا ) لایکم  رصتخم   ) راظتنا

ترضح يدهم و  ماما  اضر ، ماما  قودص 20 -  خیـش  یلاما  رد  تیالو  تماما و  مالک 19 -  ملع  هاگدـید  زا  تبیغ  تماما و  روهظ 18 - 
راهب و راـظتنا  تاهبـش 23 -  هب  خساپ  یـسانشماما و  نایدا 22 -  هاگمزر  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما   - 21 یسور ) ) مالسلا مهیلعهموصعم 
زا رتـهب  تیرـشب 28 -  دادماب  مایپ 27 -  نیرخآ  رد  ماـما  نیلوا  اـب  هماـقا 26 -  ناذا و  تـیمّها  رـصاعم 25 -  ناسنا  راـظتنا و  ناراب 24 - 

ربمایپ یبلطتنوشخ 32 -  میـسیرورت و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  تیادـه 31 -  مچرپ  اونین 30 -  رادـمچرپ  كدوک 29 -  / راهب
هللا یلصمظعا  ربمایپ  دادترا 34 -  اهتیلقا و  قوقح  هلآو و  هیلع  هللا  یلصمظعا  ربمایپ  يرادهدرب 33 -  داهج و  هلآو و  هیلع  هللا  یلصمظعا 

خیرات دلج 37 -  ود  مالـسلا /  هیلعنینمؤملا  ریما  خیرات  یبلطحلص 36 -  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  نز 35 -  قوقح  هلآو و  هیلع 
دیـس خـیرات   - 39 یـسیلگنا ) ، ودرا ، یبرع ، یـسراف /) نارکمج سدـقم  دجـسم  هچخیرات  دـلج 38 -  ود  / هلآو هـیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ 

هیلعرـصع ماما  یناهنپ  ياههولج   - 42 رتفد ) راهچ   ) ناگتفایفرـشت مالـسلا 41 -  هیلعنامزلا  بحاص  هاگیلجت  مالسلا 40 -  هیلعءادهشلا 
ماما مالک  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما   / ثیدـح لهچ  مالـسلا 44 -  هیلعيدـهم  ترـضح  اب  يونعم  طابترا   / راتفگ هدراهچ  مالسلا 43 - 

تیالو 47 نابات  غورف  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  هلآو 46 -  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  زا  هدیزگرب  ثیدح  لهچ  مالسلا 45 -  هیلعیلع 
مجن رصتخم   ) بیاغ دیـشروخ   - 50 راعشا ) هعومجم   ) راعـشالا نئازخ  هعقاو 49 -  سی و  ياـههروس  مـتخ  دـیواج 48 -  ياهتمکح  - 

قیاقـش غاد  مالـسلا 54 -  هیلعنامز  ماـما  زا  ییاهناتـساد  مالــسلا 53 -  راد   - 52 راعـشا ) هعومجم   ) ییـالط ياـههشوخ   - 51 بقاثلا )
 - 58 مومهملا ) سفن  همجرت  ( ؟ تشذـگ هچ  البرک  رد  رون 57 -  يوجتسج  رد   - 56 یـسور )  ) یجنم راظتنا  رد   - 55 راعشا ) هعومجم  )
ای تعجر  يدازآ 61 -  نـید و  تسود 60 -  رادید  ترـسح  رد  هدشلد   - 59 رواشیپياهبش ) رـصتخم  ) تیالو تماما و  میرح  زا  عافد 

عجارم ینارنخس  تمحر 66 -  باحس  هسدقم 65 -  هیحان  ترایز  بیغ 64 -  ملاع  زا  ییاههنزور  كرت 63 -  لوسر  هرابود 62 -  تایح 
تحایس تاهبـش 70 -  هب  خساپ  و  تیباهو )  ) يرگیفلـس رادید 69 -  هنشت  دوخ  اّقـس  رانا 68 -  خرس  دورـس  نارکمج 67 -  دجـسم  رد 

يامیس  - 73 يدلجود ) ) مالسلا هیلعنامز  ماما  رصع  رد  ناهج  يامیـس  یبرع 72 -  رعش  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  يامیـس  برغ 71 - 
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/ باحسلا ءارو  سمش   - 75 هعلاطلا ) سومشلا  همجرت   ) هریبک هعماج  ترایز  حرـش  یسراف 74 -  رعش  هنیئآ  رد  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدهم 
 - یسیونهضیرع 80 ینمشد 79 -  یتسود و  یّلجت  اروشاع  مالسلا 78 -  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  دسریم 77 -  ارف  حبص  یبرع 76 - 

نایاپ مالـسلا و  هیلعیلع  تیالو 83 -  دیراورم  مالـسلا  هیلعیلع  یبرع 82 -  / مالـسلا هیلعرظتنملا  رابخأ  یف  رردلا  دـقع  بیس 81 -  رطع 
اهیلعهمطاف راقفلاوذ  كدف  تیباهو 87 -  هنتف  تاهبش 86 -  هب  خساپ  یسانشریدغ و   - 85 نیتال ) يرذآ  یسور ،  ) مخریدغ خیرات 84 - 

 - ربکا 93 زوف   - 92 شخپ ) ) اهيرامیب یعیبط  نامرد  گنهرف  تیبرت 91 -  گنهرف  قالخا 90 -  گنهرف  سردایرف 89 -  مالسلا 88 - 
نیدلا لامک  مالسلا 97 -  هیلعيدهم  ترـضح  ياهتمارک  مالـسلا 96 -  هیلعيدهملا  تامارک  یتیبرت 95 -  ياـههصق  سردایرف 94 - 
نامتفگ  - 100 راعـشا ) هعومجم   ) تسود رذـگهر  زا  يدرگ   - 99 راعـشا ) هعومجم   ) یلین هار  ناـشکهک   - 98 دلج ) ود   ) ۀـمعنلا مامتو 

 - بئاـغ 105 رکذـم  درفم  راونالا 104 -  ةاکـشم  اهتلیـضف 103 -  مام  تاولـص 102 -  متخ  تکرب ، روـن و  هـنیجنگ  تیودهم 101 - 
اونین روشنم  هغالبلا 108 -  جـهن  رظنم  زا  دوعوم  یجنم  گرم 107 -  زا  سپ  یگدـنز  ةرخآلا ، لزاـنم   - 106 دـلج ) ود   ) مراکملا لایکم 

هـشیدنا رد  مالـسلا  هیلعرظتنم  يدهم  تاجن 111 -  دـیما و  مّسجت  مالـسلا  هیلعيدـهم  تاهبـش 110 -  هب  خساپ  یـسانشدوعوم و   - 109
نارکیب 115 رهم  ناوجون 114 -  ردام /  زا  رتنابرهم  دلج 113 -  ود  راحب -  دلج 13  همجرت  مالسلا ، هیلعدوعوم  يدهم  یمالسا 112 - 

 - بقاثلا 118 مجن   - 117 الاگنب ) یسیلگنا ، یلوبناتسا ، یکرت  ، یسراف /) ام اب  یلو  ادیپان   - 116 سی ) لآ  ترایز  حرش   ) نارظتنم قاثیم  - 
هب یهاـگن  راـظتنا 122 -  هماـکچ  راـی و  ياـههناشن  وا 121 -  روـهظ  ياــههناشن  تیـالو 120 -  يادـن   - 119 يدـلجود )  ) بقاثلا مجن 

رترید هک  نآ  و  مالسلا 125 -  هیلعنیسح  ماما  ياههتـشون  اههتفگ و  همارکلا  جهن  بش 124 -  زامن  تاهبش 123 -  هب  خساپ  تیحیسم و 
هیده مالـسلا 129 -  اهیلعبنیز  ترـضح  ياهیگژیو  نارظتنم 128 -  فیاـظو  تاهبـش 127 -  هب  خـساپ  اروشاـع و  هعقاو  دمآ 126 - 

 - 133 راعشا ) هعومجم  ) رظن زا  بئاغ  رای  مالسلا 132 -  هیلعيدهم  دای  رظتنم 131 -  يدهم  اب  هارمه   - 130 یبیجمین ) یبیج ، /) هیدمحا
دلج جنپ  یبرع -  / ۀمکحلا عیبانی 

اه تشون  یپ 

داهن و انب  ار  نییآ  نیا  مالسلا  هیلعیسیع  دندقتعم  نایحیسم  هک  تسا  ناهانگ  زا  یکاپ  يارب  بآ  اب  يوش  تسـش و  نییآ  دیمعت : لسغ  ( 1
يدیلپ ناهانگ و  زا  يرود  هناشن  مه  راک  نیا  اریز  دنیامن ؛ ارجا  ار  دیمعت  مسارم  سدقلا  حور  رسپ و  ردپ ، مان  هب  هک  درک  رما  زین  اسیلک  هب 

رد هچرگ  دیآیم . رامـش  هب  نایحیـسم  هناگتفه  سّدقم  ياهنییآ  ای  رارـسا  زا  یکی  دـیمعت  اسیلک - . هب  یمـسر  دورو  زمر  مه  تساه و 
اهنآ ءزج  ینابر  ياشع  دـیمعت و  هک  دـنا  نآ  رب  یگمه  اما  درادـن ، دوجو  قفاوت  تیحیـسم  نوگانوگ  ياههقرف  ناـیم  اـهنییآ  نیا  دادـعت 

دای لوانت »  » ناونع اب  راک  نیا  زا  ( 2 م ] . ] دوشیم رازگرب  یتوافتم  ياهلکـش  هب  نوگانوگ  ياه  اسیلک  رد  نییآ  نیا  دندرگیم . بوسحم 
ات هتفه  هس  تّدم  هب  یگلاس  تفه  هب  ندیسر  زا  سپ  كدوک  تسا . لوادتم  دادغب  رد  هژیوهب  قرـش و  ياه  اسیلک  رد  تنـس  نیا  دوشیم .

انـشآ نوگانوگ  ياهنییآ  اب  دنیـشنب و  وا  ناجرد  تیحیـسم  ياههزومآ  ات  دوشیم  هداتـسرف  اسیلک  هب  یناتـسبات ) تالیطعت  رد   ) هاـم کـی 
شیاشخب اـب  هبوت  دـیآیم . رامـش  هب  ناـنمؤم  هعماـج  هب  هراـبود  دورو  زمر و  دوشیم ، هدـناوخ  مه  هبوت  نییآ  هاـگ  هک  فارتعا » ( 3 دوش .

نییآ نیا  دنونشب . ار  دنوادخ  یتسود  ششخب و  يادص  ات  دننکیم  تکرـش  نییآ  نیا  رد  نایحیـسم  ور ، نیمه  زا  تسا . هارمه  راگدرورپ 
زین فلتخم  ياه  اسیلک  يدرف . تروص  هب  زین  یهاـگ  ینلع و  لکـش  هب  هاـگ  تسا ؛ هدـشیم  ارجا  یتواـفتم  ياـههنوگ  هب  خـیرات  لوط  رد 

هب شیـشک  ناونع  هب  نآ  ناگتخومآ  شناد  هک  دادـغب  رد  ياهژیو  ینید  هسردـم  ( 4 دناهتـشاد . فارتعا  هلئـسم  اب  یتوافتم  ياه  ییورایور 
رد : » دیوگ ظفاح  ( 7 18 و 17 . رمز /  ( 6 تسا . دنوادخ  دنزرف  هناگی  مالسلا ، هیلعحیسم  یـسیع  هکنیا ، هب  داقتعا  ( 5 دنزادرپیم . تیلاعف 

مالـسلا هیلعحیـسم  یـسیع  هک  هنوگنامه  ( 8 تساـغوغ .» رد  ناـغف و  رد  وا  مشوـمخ و  نـم  هـک  تـسیک  منادـن  لد  هتـسخ  نـم  نوردـنا 
هژاو سّدقم ، باتک  سوماق  ( Bibel. 10 ( 9 . 3 : 3 انحوی ینیبب ». ار  ادخ  توکلم  یناوتیمن  زگره  ینکن ، ادیپ  هزات  دلوت  رگا  : » دـیامرفیم
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هتشون دناهدوب ، سدقلا  حور  تاماهلا  زا  رثأتم  هک  يرشب  ناگدنسیون  هلیسو  هب  سّدقم  باتک  هک  دندقتعم  نایحیسم  ( 11 سّدقم .» باتک  »
م] .] دـشابیمن ینایحو  نآ  ظافلا  اّما  هدوب ، یهلا  تساوخ  هک  تسا  ییاهزیچ  نامه  سّدـقم  باـتک  ياوتحم  هچرگ  نیارباـنب ، تسا ؛ هدـش 

نایدوهی جورخ  ردنکسا و  هلمح  زا  سپ  ( 14 سّدقم .» باتک   » هژاو سّدقم ، باتک  سوماق  ( 13 یبرع . همجرت  سّدقم ، باتک  همدقم  ( 12
ینانوی نابز  زا  دـندرب و  دای  زا  ار  يربع  نابز  نانآ  رتشیب  نامز ، تشذـگ  اب  دـندیزگ . تماقا  هیردنکـسا  رد  نانآ  زا  یهورگ  نیطـسلف ، زا 

هب رثا  نیا  دـندرک . همجرت  ینانوی  ناـبز  هب  ار  شیوخ  سّدـقم  ياـهباتک  هیردنکـسا ، ناـیدوهی  لاس 250 ق.م  دودـح  رد  دـنتفرگ . هرهب 
ناونع هب  اهدـعب  هک  یباتک  زا 39  شیب  باـتک  ینعی 7  دوب ؛ باـتک  دودح 46  ياراد  هدش  دای  همجرت  دـیدرگ . فورعم  هینیعبـس » همجرت  »

رارق هدافتـسا  دروم  ار  نآ  یمامت  نیتسخن ، نایحیـسم  دندناوخ . يوناث » نوناق   » ار هفاضا  ياهباتک  دـش . هتفریذـپ  نایدوهی  یمـسر  باتک 
ءزج ار  باتک  نامه 39  اهنت  ناتستورپ  نایحیـسم  اّما  دناهدنام ؛ رادافو  نآ  هب  سکودترا  کیلوتاک و  ياه  اسیلک  مه  زورما  ات  دندادیم و 

. یبرع همجرت  سّدقم ، باتک  همدقم  ( 15 62 م .   - 42  ])/ صص لشیم ، ساموت  یحیـسم ، مالک  ك : ر . . ) دنروآیم رامـش  هب  میدق  دهع 
هب همجرت  نیا  تفای . ناـیاپ  دودح 150 ق.م  هتـشگ و  زاغآ  لاس 250 ق.م  ینانوی ، نابز  هب  هینیعبـس  همجرت  راـک  ( genesis. 17 ( 16

دوب دقتعم  دوهی  تفای . ترهـش  هینیعبـس  هب  دوب ، رفن  داتفه  نامجرتم  دادـعت  هک  ور  نآ  زا  تفرگ و  تروص  رـصم  مکاح  سومیلطب  نامرف 
نآ نورد  زا  نایحیـسم  هک  نامز  نآ  ات  داقتعا ، نیا  دـننامب . رود  اطخ  دـنزگ  زا  ات  دـنکیم  ماهلا  املع  هب  دـنوادخ  همجرت ، نیا  راک  رد  هک 

میدـق دـهع  یناربع  لصا  هب  اهيدوهی  هک  دوب  نآ  زا  سپ  تشاد . همادا  دوب ، نانآ  جـیار  يارآ  اب  داضت  رد  هک  دندیـشک  نوریب  ار  یلئاسم 
exodus. 19) leviticus. 20) numbers. 21) ( 18 سدـقم ).» باتک   » هژاو سدـقم ، باـتک  سوماـق  ك : ر . . ) دـندرک عوجر 
یسوم و ترضح  تثعب  ات  میهاربا  حون و  مدآ و  ترضح  یناگدنز  زا  یطوسبم  حرش  رتسا ، باتک  ات  شیادیپ  رفـس  زا  ( numbers. 22
هب ربمغیپ  باتک  جنپ  نیا  ( 23 لباب . رد  تراسا  دوهی و  تردق  لوفا  نامیلس و  عشوی و  هلمج  زا  ناشیا  زا  دعب  يایبنا  نیطـسلف و  هب  ترجه 

یلا يدهلا  ك : ر . ( 25 تسا . لیئارساینب  يایبنا  ياهییوگشیپ  رتشیب  ییاهن  باتک  هدفه  ( 24 دزادرپیم . رعـش  تاجانم و  زردنا و  دنپ و 
نامیلـس و تمکح  باتک  دناهدوزفا : راهچ  نیا  رب  ، رگید باتک  هس  عبانم ، یخرب  رد  ( apochrypho. 27 ( 26 ص 7 . یفطصملا ، نید 
ص لشیم ، ساموت  یحیسم ، مالک  ك : ر . . ) تسا هدش  میـسقت  مود  لّوا و  هب  زین  نایباکم  باتک  نینچمه  خاریـسنب ؛ عوشی  تمکح  باتک 
(31 . 11 : 1 ناهاشداپ 3 -  لّوا  ك : ر . ( 30 . 20 : 1 شیادیپ 38 -  ك : ر . ( 29 سّدقم .» باتک   » هژاو سّدقم ، باتک  سوماق  24 م 28 ) ])/

مود ( 35 . 9 ناهاشداپ 23 : لّوا  ( 34 . 20 : 1 ایعشا 6 -  ك : ر . ( 33 . 19 : 20  - لیئومس 24 لّوا  ك : ر . ( 32 . 9 : 20 شیادیپ 25 -  ك : ر .
شراگن مالـسلا  هیلعیـسیع  جورع  زا  سپ  دیدج  دهع  یمامت  ( 38 . 26 خیراوت 9 : مود  ( 37 . 24 ناـهاشداپ 8 : مود  ( 36 . 8 خیراوت 10 :

باتک  » هژاو سّدـقم ، باتک  سوماق  ( 39 م ] . ] تسا هدوبن  یباتک  ياراد  دوخ  مالسلا ، هیلعحیـسم  ترـضح  نایحیـسم ، داقتعا  رب  انب  هتفای و 
«. سقرم  » هژاو سّدقم ، باتک  سوماق  ( mark. 43 ( 42 یتم .»  » هژاو سّدـقم ، باتک  سوماق  ك : ر . ( matthiew. 41 ( 40 سّدقم .»

انحوی ( 49 انحوی .»  » هژاو سّدـقم ، باتک  سوماق  ك : ر . ( luke. 47) jehw. 48 ( 46 . 14 : 50 سقرم 52 -  ك : ر . ( 45 نامه . ( 44
(53 دعب . هب  باب 9  نالوسر ، لامعا  ك : ر . ( 52 سلوپ .»  » هژاو سّدـقم ، باتک  سوماق  ك : ر . ( theophilus. 51 ( 50 . 19 : 26  - 27

سوماق ك : ر . ( 58 . 13 نایناربع 24 : همان  ( titus. 54) Clement of alexandria. 55) tertullian. 56) apolysis. 57
.1 سرطپ 1 : مود  همان  ( 62 . 1 نالوسر 15-22 : لامعا  ( andreas. 61 ( 60 . 2 بوقعی 14 : همان  ( 59 بوقعی .»  » هژاو سّدقم ، باتک 
ص 146. یمالسالا ، رکفلا  یف  حیسم  ك : ر . ( geis. 66 ( 65 انحوی .» لیجنا   » هژاو سّدقم ، باتک  سوماق  ك : ر . ( Jerome. 64 ( 63
Nicaea cauncil. 71) ( 70 ص 113 . ناــمه ، ( 69 ص 115 . یمالـــسالا ، رکفلا  یف  حیـــسملا  ك : ر . ( eusebius. 68 ( 67

تسناد دیاب  ( 76 . 1 : 1 اقول 3 -  ( 75 ص 105 . نامه ، ص 117 74 ) نامه ، ( Carthage cauncil. 72) gelasius pope. 73
رد هک  تسا  هتـشاد  دوجو  مه  اموت و …  سرطپ ، نایناربع ، نایرـصم ، ناینایبا ، سومیدوقین ، دـننام : يرگید ، نوگاـنوگ  ياـه  لـیجنا  هک 

لیلخ رتکد  اب ، انرب  لیجنا  همدـقم  ك : نینچمه ر . ص 152 و  یمالسالا ، رکفلا  یف  حیـسملا  ( 77 دیآیمن . نایم  هب  نخـس  اهنآ  زا  اجنیا 
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(81 لصف 1 . یتم ، ر.ك : ( 80 . 27 یتم 48 : ر.ك : ( 79 . 15 سقرم 35 : ر.ك : ( 78 اضر . دیـشر  دّمحم  اب ، انرب  لیجنا  همدقم  تداعس و 
.58 اقول 22 : ( 85 . 14 سقرم 69 : ( 84 . 26 : 71 یتم : ( 83 دالو .» ادـلو   » هژاو سّدـقم ، باتک  سوماق  ك : ر . ( 82 لصف 3 . اـقول ، ر.ك :
(92 ص 76 . نامه ، ( 91 نامه . ( andre. 90 ( 89 ص 75 . نامه ، ( 88 ص 62 . ۀیحیسملا ، یف  برق  نع  ةرظن  ( 87 . 18 انحوی 25 : ( 86
.21  - 1 : 19 نامه ، ( 96 . 1 یتم 18 : ( 95 . 1 انحوی 1-14 : ( 94 سیدوریه .»  » و حیـسم »  » هژاو سّدقم ، باتک  سوماق  ( iosevos. 93
ك: ر . ( 102 . 2 انحوی 1-11 : ك : ر . ( 101 . 4 : 1  - یتم 11 ( 100 . 51  - 2 : 41 نامه ، ( 99 . 2 : 21 نامه ، ( 98 . 38  - 1 اقول 27 : ( 97

 - اقول 51 46 ؛  - 14 سقرم 43 : 26 ؛ : 47 نامه 55 -  ( 105 . 26 : 47 نامه 56 -  ( 104 . 15 یتم 32-38 : ك : ر . ( 103 . 4 اقول 16-30 :
اقول ( 111 . 27 نالوسر 29 : لامعا  ( 110 . 23 اقول 50 : ( 109 . 18 انحوی 3 : ( 108 . 26 یتم 48 : ( 107 . 18 : 2 انحوی 9 -  ( 106 . 22 : 47

انحوی ( 116 . 24 : 1 اقول 5 -  ( 115 . 16 : 1 سقرم 5 -  ( 114 . 28 : 1 27 و 3 -  : 62 یتم 66 -  ك  ر . ( 113 . 16 سقرم 1 : ( 112 . 23 : 55
.20 : 12 انحوی 18 -  ( 121 . 24 : 4 اقول 44 -  ( 120 . 16 : 9 نامه 14 -  ( 119 . 16 سقرم 7 : ( 118 . 28 : 9 یتم 18 -  ( 117 . 12  - 20 : 1
.26 یتم 56 : 14 ؛ سقرم 51 : ك : ر . ( 125 . 21 : 1 اـنحوی 23 -  ك : ر . ( 124 . 31  - 20 نامه 30 : ( 123 . 20 : 19 نامه 29 -  ( 122

 - انحوی 13 ( 131 . 4  - 1 اقول 24 : ( 130 . 6  - 4 سقرم 16 : ( 129 . 28 : 1 یتم 3 -  ( 128 . 24 اقول 18 : ( 127 . 26 : 69 یتم 75 -  ( 126
مـالک خـیرات و  رب  يدـمآ  رد  ك : ر . ( sacrifice. 135 ( 134 . 19  - 1 نالوسر 15 : لاـمعا  ( 133 . 27 : 3 یتـم 5 -  ( 132 . 20 : 1
رکفلا یف  حیـسملا  ( 138 . 19  - 5 ناـمه 17 : ك : ر . ( 137 . 5 نایمور 12 : هماـن  ( 136 ص 166 . داژن ، ییابیز  اضر  دّـمحم  تیحیـسم ،

taanach. 144) ( 143 . 26  - 66 یتـم : ( 142 . 7 لاـیناد : ( 141 . 18 لاـیقزح 20 : ( 140 . 8 یتـم 11 : ( 139 ص 345 . یمالـسالا ،
augustine. 149) ( 148 ص37 . ۀیحیـــسملا ، یف  برق  نــع  ةرظن  ( tertullian. 145) athanasius. 146) arius. 147
ر. ( 153 . 11 : 25 سقرم 26 -  5 ؛ : 16 10 ؛ : 30 یتم ك : ر . ( 152 . 12 : 29 سقرم ( 151 . 4 هینثت 6 : ( Chalcedon council. 150

دوب دای  دیع  (: pentecost  ) تساکیطنپ دیع  ( 156 . 10 : 37 9 ؛ انحوی 35 : ( 155 . 5 : 45 5 ؛ یتم 9 : ( 154 . 27  - 11 یتم 25 : ك :
لّوا ( 158 . 28 یتم 19 : م 157 ) . ] دوشیم اپ  رب  حصف  دیع  زا  سپ  زور  هاجنپ  هک  مالسلا  هیلعحیسم  نادرگاش  رب  تسا  سدقلا  حور  لولح 

ص 904. سّدقم ، باتک  سوماق  ( 161 ص 164 . یحیـسملا ، نامیالا  مجعم  ك : ر . ( 160 . 13 نایتنرق 14 : مود  همان  ( 159 . 5 انحوی 7 :

ص 38. ۀیحیـسملا ، یف  برق  نع  ةرظن  ( 165 ص 272 . نامه ، ( 164 ص 312 . یمالسالا ، رکفلا  یف  حیـسملا  ( 163 . 1 انحوی 14 : ( 162
(172 . 8 نایتنرق 6 : لّوا  همان  ( 171 . 24 نامه 37 : ( 170 . 11 یتم 27 : ( 169 . 31 ایعشا 3 : ( 168 . 11 عشوه 9 : ( 167 . 41 ایعشا 4 : ( 166
20 و اقول 35 : ( 178 . 5 نامه 9 : ( 177 6 و 15 . نامه 14 : ( 176 . 6 نامه 9 : ( 175 . 6 یتم 1 : ( 174 . 14 نامه 28 : ( 173 . 5 انحوی 19 :
یتم 19: ( 183 . 2 نالوسر 22 : لامعا  ( 182 . 11 اقول 20 : ( 181 . 5 انحوی 30 : ( 180 ص 236 . یمالسالا ، رکفلا  یف  حیـسملا  ( 179 . 36
(188 ص 34 . ۀیحیـسملا ، یف  برق  نع  ةرظن  ( 187 . 11 نالوسر 16 : لامعا  ( 186 . 24 اقول 47 : ( 185 16 و 15 . سقرم 14 : ( 184 . 28

سوماق ك : ر . ( 193 . 17  - 20 نامه 2 : ( 192 . 11 نامه 6 : ( 191 . 12 ناـمه 16 : ك : ر . ( 190 . 19 نامه 17 : ( 189 . 13 یتم 57 :
 - 5 یتم 17 : ( 198 . 19 دادعا 11 : ( 197 . 8 نامه 20 : ( 196 . 38 نامه 24 : ( 195 . 8 شیادیپ 6 : ( 194 تعیرش .»  » هژاو سّدقم ، باتک 

هژاو سّدقم ، باتک  سوماق  ك : ر . ( 203 . 17 یتم 24 : ( 202 . 23  - 2 اقول 21 : ( 201 . 23 نامه 21 : ( 200 . 3  - 23 نامه 1 : ( 199 . 19
.21  - 15 نامه 19 : ( 208 . 11  - 15 نامه 17 : ( 207 . 15 نامه 5 : ( 206 . 15 نامه 2 : ( 205 . 11 نالوسر 3 : لامعا  ( 204 تعیرش .» »
(215 . 3 نامه 13 : ( 214 . 10 نامه : ( 213 . 2 نامه 16 : ( 212 . 2 نامه 14 : ( 211 . 13  - 2 نامه 11 : ( 210 . 10  - 2 نایطالغ 1 : ( 209
.4  - 7 نایمور 1 : ( 220 . 24  - 3 نایطالغ 23 : ( 219 . 7 نامه 14 : ( 218 . 7 نامه 7 : ( 217 . 14  - 7 نایمور 12 : ( 216 . 3 نامه 19 :

يراک نینچ  زورما ، نایحیسم  هک  یلاح  رد  درک ؛ هنتخ  تعیرـش ، نامرف  ربانب  یگزور  تشه  رد  مالـسلا ، هیلعحیـسم  لاثم ، ناونع  هب  ( 221
ادـخ لوبقم  دـیناوتیم  یبهذـم  ماکحا  ماجنا  ندـش و  هنتخ  اـب  هک  دـینکیم  روصت  رگا  : » تسا سلوپ  هتفگ  نیا  اـهنآ  دنتـسم  دـننکیمن .

ص ۀیحیـسملا ، یف  برق  نع  ةرظن  ( 222 . 5 نایطالغ 2 : ك : ر . دزاس ». راگتسر  ار  امـش  دناوتیمن  رگید  حیـسم  تروص  نآ  رد  دیدرگ ،
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8 نامه 21 : ( 228 . 8 : 21 انحوی 23 -  ( 227 . 8 انحوی 59 : ( 226 . 3  - 1 اقول 1 : ( 225 . 27 یتم 46 : ( 224 . 10  - 2 انحوی 1 : ( 223 . 74
ص 210. ج 16 ، راونالاراحب ، ([. 233 . 107 ایبنا /  ( 232 . 2 سوئاتومیت 8 : مود  همان  ( 231 . 23 اقول 54 : ( 230 . 12 یتم 40 : ( 229 . 23 - 
ص 90. نامه ، ( 238 ص 78 . ج 1 ، یبلح ، هریـس  ( 237 ص 248 . ج 15 ، راونالاراحب ، ( 236 . 56 صـصق /  ( 235 . 56 صـصق /  ( 234
زا فده  ( 242 ص 231 . ج 1 ، یبلح ، هریس  ص 519 ؛ ج 1 ، يربط ، خیرات  ( 241 ص 49 . یفطصملا ، ةریس  ( 240 ص 89 . نامه ، ( 239

هناخ رد  : » دومرف تثعب  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوب . نارگمتـس  ربارب  رد  یگداتـسیا  ناگدیدمتـس و  قوقح  زا  عاـفد  ناـمیپ ، نیا 
(244 ص 5 . ج 16 ، راونالاراحب ، ( 243 مریذپیم ». موش ، هدناوخ  ینامیپ  نینچ  هب  رگا  مه  زورما  میتسب . ار  نامیپ  نیا  ناعدج  نب  هَّللادبع 

ةریس ص 31 ؛ ج 1 ، ۀتـسلا ، حاحـصلا  نـم  سمخلا  لـئاضفلا  ( 246 ص 278 . ج 1 ، نیلـسرملا ، دّیـس  ( 245 ص 59 . یفطـصملا ، ةریس 
زاین نامز  هقیقد  یس  هب  ارح ، راغ  هب  دوعـص  تسا . هّکم  لامـش  رد  دشابیم ، عقاو  نآ  رد  ارح  راغ  هک  رون  هوک  ( 247 ص 91 . یفطصملا ،

.94 رجح /  ( 249 . 5  - 2 قلع /  ( 248 دـنوریم . اجنآ  هب  ترایز  نتـسج و  كربت  يارب  هدرمـش ، سّدـقم  ار  ناکم  نآ  ناناملـسم ، دراد .

ص 85. یتیآ ، میهاربا  دّـمحم  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  خـیرات  ( 252 ص 542 . ج 1 ، يربط ، خـیرات  ( 251 . 214 ءارعـش /  ( 250
 - 82 هدئام /  ( 257 . 146 هرقب /  ( 256 . 157 فارعا /  ( 255 ص 134 . مالـسا ، ربمایپ  خیرات  ( 254 ص 549 . ج 1 ، يربط ، خیرات  ( 253

نامه 13: ( 263 . 11  - 16 نامه 7 : ( 262 . 27  - 15 نامه 26 : ( 261 . 14 نامه 26 : ( 260 . 14 انحوی 26 : ( 259 . 6 فص /  ( 258 . 83
يارب ار  قداص  دّمحم  مان  ندروآ ، مالسا  زا  سپ  يو  تسا . هدوب  هیمورا  دلوتم  و  ناتستورپ )  ) یناریا یشیشک  باتک ، هدنـسیون  ( 264 . 16

10؛ یتم 11 : ك : ر . ( 266 . 4  - 2 1 و 1 : نالوسر 5 : لامعا  ( 265 دروآرد . شراگن  هب  دلج  شـش  رد  ار  هدش  دای  باتک  دیزگرب و  دوخ 
تیناحور تاجرد  زا  یکی  فقـسا  ( 268 . 172 ص 139 -  ج 5 ، قداص ، دّمحم  مالـسالا ، ةرـصن  یف  مالعالا  سینا  ( 267 . 10 اقول 11 :

صوصنلاب ةادهلا  تابثا  : » ر.ك ( 270 . 19 ص 6 -  ج 1 ، مالسالا ، ةرـصن  یف  مالعالا  سینا  ك : ر . ( 269 نیعم . گنهرف  ك : ر . اـسیلک .
هلیسو هب  ربیخ  گنج  نایرج  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما  درد  مشچ  يافش  دننام  ( 271 دلج . رد 3  1104ه.ق )  ) یلماع رح  خیش  تازجعملاو ،

رگا دنتفگ : هتفرگ ، ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  درگ  ناکرشم  ناتساد : نیا  زا  هاتوک  یشرازگ  ( 272 هلآو . هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ 
، هلب دنتفگ : دـیروآیم ؟ نامیا  مهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نک ! مین  ود  ام  يارب  ار  هام  ییوگیم  تسار 

دنوادـخ زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوب . تسا ) لماک  نآ  رد  هاـم  صرق  هک  ییاـهبش  زا  یکی   ) ردـب بش  بش ، نآ  میروآیم . ناـمیا 
هک درکیم  ادن  یپ  رد  یپ  دادیور ، نیا  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دش و  مین  ود  هام  دـهدب . وا  هب  دـنیوگیم ، هک  ار  هچنآ  تساوخ 

.44 نارمع /  لآ  ([. 274 . 82 ءاسن /  ( 273 تسا ). هدـش  تیاور  یخیرات  ياهباتک  رتشیب  رد  هثداح  نیا  ! ) دیـشاب هاوگ  ینالف ! يا  ینالف !
ظفاح ( 276 هدـش . دای  تایآ  لـیذ  نازیملا ، ریـسفت  ص 415 ؛ ج 3 ، تاـیهلالا ، ك : ر . ناتــساد ، زا  یهاـگآ  يارب  . 6  - 2 مور /  ( 275

يرادراب ماگنه  هب  میرم  رداـم  ( 277 م ] . ] دش سردـم  دـص  زومآ  هلئـسم  هزمغ  هب  تشونن  طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راگن  دـیوگیم :
 / میرم ( 280 . 37 نامه /  ( 279 . 36  - 35 نارمع /  لآ  ( 278 داد . دهاوخ  رارق  دجسم  مداخ  دراد ، مکش  رد  هک  ار  ياهچب  دوب  هدرک  رذن 

هدئام ( 286 . 14 نامه /  ( 285 . 6 فص /  ( 284 . 51  - 49 نارمع /  لآ  ( 283 . 33  - 27 نامه /  ( 282 . 26  - 22 نامه /  ( 281 . 21  - 16
 / میرم ( 292 . 91 ءایبنا /  ( 291 . 45 نامه /  ( 290 . 37 نامه /  ( 289 . 42 نارمع /  لآ  ( 288 . 158  - 157 ءاسن /  ( 287 . 114  - 112 / 

.87  - 85 ماعنا /  ( 298 . 171 ءاسن /  ( 297 . 45 نارمع /  لآ  ( 296 . 46 هدئام /  ( 295 . 13 يروش /  ( 294 . 49 نارمع /  لآ  ( 293 . 30
همّالع نازیملا ، ( 304 . 119  - 116 هدئام /  ( 303 . 6 فص /  ( 302 . 48 نارمع /  لآ  ( 301 . 33 مـیرم /  ( 300 . 32  - 31 مـیرم /  ( 299

(308 . 15 نامه 4 : ( 307 . 50  - 12 یتم 46 : ( 306 . 11  - 2 انحوی 1 : ( 305 هدـئام . هروس   119 تایآ 116 -  لـیذ  ج 6 ، ییابطابط ،
26 یتم 37 : ( 313 . 52  - 12 اقول 49 : ( 312 . 36  - 10 یتم 34 : ( 311 . 8  - 12 انحوی 3 : ( 310 . 39  - 7 اقول 36 : ( 309 . 3 نایطالغ 13 :

هدنناوخ دوب . لیجانا  رد  مالسلا  هیلعحیسم  تیصخش  زا  هاتوک  یـشرازگ  دمآ ، هچنآ  ( 316 . 6 هعمج /  ( 315 . 27 نامه 46 : ( 314 . 39 - 
رتشیب هک  ماهدرک  یگدنز  يروشک  رد  نم  هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب  ( 317 دبای . تسد  يرتشیب  دراوم  هب  دیدج ، دهع  هب  هعجارم  اب  دناوتیم 
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ك: ر . ( 319 . 29  - 9 سقرم 14 : ( 318 دشیم . عقاو  ام  يازهتسا  دروم  نانآ ، ياهتدابع  دراوم ، بلغا  رد  دنتـسه و  ناملـسم  نآ  مدرم 
.27  - 20 سی /  ( 320 . 26 یتم 39 :

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
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هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 
یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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