
پایگاه اطالع رسانی دفرت فقیه اهل البیت

 

حرضت آیت الله سید محسن حجت دام ظله

www.hojjat.org

http://www.ghaemiyeh.com






َ؟ تسیک هعیشو  تسیچ ؟ ّعیشت 

: هدنسیون

تجح نسحم  دیس 

: یپاچ رشان 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفرت انتشارات اسالمی

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

َ؟ تسیک هعیشو  تسیچ ؟ 11ّعیشت 

باتک 11تاصخشم 

لاق هیلع  یلع  11ْنَع 

11راتفگشپ

؟ تسیچ عّیشت  لّوا : 13شخب 

تّنس باتک و  زا  يوریپ  ع )  ) تیب لها  زا  يوریپ  لّوا : 13لصف 

عّیشت 13يانعم 

؟ دنشاب یم  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  یناسک  14هچ 

15لاکشا

16باوج

ع)  ) تیب لها  19تمصع 

ریهطت هیآ  هراب  رد  هر )  ) یفجن یشعرم  هّللا  ۀیآ  19هاگدید 

ع)  ) تیب لها  زا  يوریپ  بوجو  تّدوم و  20هیآ 

میهدب رارق  یسررب  ثحب و  دروم  ار  يروما  میریزگان  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يوریپ  بوجو  رب  هیآ  تلالد  نایب  20يارب 

تّدوم هیآ  نوماریپ  تّنس  لها  نادنمشناد  ياههاگدید  - 120

نآ موزل  لیلد  و  ع )  ) تیب لها  تّدوم  يانعم   - 220

مالسا ياقب  زمر  و  (ص ) ربمایپ تلاسر  دزم  ع ،)  ) تیب لها  یتسود  تّدوم و   - 322

تّنس لهاعبانم  تایاور و  رظن  زا  ع )  ) تیب لها  یتسود  تّدوم و   - 423

تّنس لها  ياملع  نیلقث و  ثیدح  - 524

ع)  ) ماما هدزاود  زا  يوریپ  تّنس و  26لها 

هناگ هدزاود  يافلخ  تّنس و  لها  مّود : 29لصف 

يرصم رصاعم  نادنمشناد  زا  29یکی 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


تّنس لها  یثیدح  بتک  رد  ناماما  31یماسا 

لوا 31تمسق 

مود 34تمسق 

موس 37تمسق 

مراهچ 41تمسق 

ءابس نب  هّللادبع  هناسفا  مّوس : 44لصف 

هناسفا نیا  تحص  هرابرد  44قیقحت 

ص)  ) مرکا لوسر  نامز  رد  عّیشت  47شیادیپ 

لوا 47تمسق 

مود 50تمسق 

عّیشت نداد  هولج  هنوراو  51نیقرشتسم و 

؟ تسیک هعیش  مّود : 54شخب 

هعیش تخانش  لّوا : 54لصف 

هعیش 54يانعم 

تفرگ ارف  (ص ) ربمایپ زا  دیاب  ار  56نید 

ص)  ) ربمایپ تّنس  ندروآ  تسد  هب  57هار 

ع)  ) یلع زا  سپ  تماما  مّود : 59لصف 

مالسلا هیلع  یلع  زا  سپ  ام  59هفیظو 

(ص) ادخ لوسر  زا  يوریپ  61هعیش و 

64خساپ

64ًالوا

64ًایناث

64ًاثلاث

ربمایپ زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياه  68لاؤس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


68همدقم

باحصا يدنب  68هتسد 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هب  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  لوسر  عاجرا  تاهج  زا  68یکی 

71شسرپ

71خساپ

نید لوصا  هعیش و  مّوس : 72لصف 

؟ تسیچ نید  72لوصا 

دیحوت - 173

76لاکشا

76باوج

لدع - 278

لوا 78تمسق 

مود 82تمسق 

توبن -382

ناربمایپ 82عاونا 

تسا تهج  ود  رد  طقف  ینس  هعیش و  نیب  یساسا  فالتخا  توبن ))  )) ثحب 83رد 

دومن لالدتسا  دوش  یم  قیرط  ود  هب  ایبنا  رد  تمصع  تابثا  83يارب 

(1  ) 83لالدتسا

(2  ) 85لالدتسا

باوج کنیا  87و 

دنناد یمن  موصعم  ًالقع  ار  ایبنا  ننست  90لها 

90هراشا

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ندوب  91بیاغ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ندوبن  ای  ندوب  بیغ  دروم  رد  ننست  لها  92رظن 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


يرصم دنمشناد  نیا  93باوج 

تماما - 494

ینس هعیش و  رظن  زا  94تماما 

لوا 95تمسق 

مود 98تمسق 

الومو ریما  98يانعم 

تسا فالتخا  دروم  زین  نآ  تحص  تسا ، دحاو  ربخ  هک  یلاح  نیع  رد  ثیدح  نیا  102سپ 

دنتسه موصعم  ع )  ) 106ناماما

مالّسلا مهیلع  هّمئا  107یماسا 

لوا 107تمسق 

مود 110تمسق 

: درک هراشا  ریز  بتک  هب  ناوت  یم  تسا ، هدش  هتشون  ترضح  نآ  اب  هطبار  رد  ًالقتسم  هک  ییاهباتک  زا  111اما 

مزال 114رکذت 

لوا 114تمسق 

مود 116تمسق 

داعم - 5118

هعیش یتدیقع  119ینابم 

نآرق هعیش و  119فل - 

ءادب هعیش و  120ب - 

لوا 120تمسق 

مود 123تمسق 

هّیقت 125هعیش و 

تّنس 127هعیش و 

؟ تسیک تّنس  129لها 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


ص)  ) ربمایپ تّنس  زا  يوریپ  هلءاسم  تّنس و  130لها 

هباحص 132هعیش و 

لوا 132تمسق 

مود 135تمسق 

تعجر 137هعیش و 

( هعتم  ) تقوم دقع  هعیش و  140ج - 

نید عورف  هعیش و  مراهچ : 141لصف 

دوش یم  هدیمان  نید )) عورف   )) دنک لمع  نآ  هب  دیاب  هک  ار  هچنآ  دنیوگ و  یم  نید )) لوصا   )) دشاب دقتعم  نآ  هب  دیاب  ناملسم  ناسنا  هک  ار  141هچنآ 

ماکحا كرادم  143هعیش و 

؟ تسا هدومن  رداص  یماکحا  زین  دوخ  داهتجا  قبط  (ص ) ربمایپ 144ایآ 

نآ تیّجح  147عامجا و 

رما ود  رب  تسا  فقوتم  یعرش ، ماکحا  يارب  عامجا  147تیجح 

نآ تیّجح  148لقع و 

سایق تیّجح  مدع  149هعیش و 

153شسرپ

153خساپ

داهتجا 154هعیش و 

داهتجا هراب  رد  تّنس  لها  ياملع  زا  یضعب  ياه  156هاگدید 

ذخآم عبانم و  160تسرهف 

اهتشون 162یپ 

116 ات 1162

260 ات 117165

401 ات 261167

542 ات 402169

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


648 ات 543171

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


تشیّع چیست؟ وشیعه کیستَ؟

مشخصات کتاب

نویسنده : سید محسن حجت ناشر : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفرت انتشارات اسالمی 

َعْن علی علیه قال
، ضرالا لهال  ناما  یتیب  لهاو  ءامـسلا ؛ لها  بهذ  موجنلا ، تبهذ  اذاف  ءامّـسلا  لهال  ناـما  موجنلا  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاـق  )
هک دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ص 17 ) یبقعلا ، رئاخذ  ( ) ضرالا لها  بهذ  یتیب ، لها  بهذ  اذاف 
نم تیب  لهاو  دنور . یم  نیب  زا  مه  نامسآ  لها  دشابن ، يا  هراتس  یتقو  نامسآ و  لها  يارب  دنتسه  ناما  ناگراتـس ، دومرف : ترـضح  نآ 

دنهاوخ دوبان  زین  نیمز  نانکاس  دشابن ، نیمز  يور  رد  یسک  نم ، تیب  لها  زا  هک  ینامز  سپ  نآ ، نانکاس  نیمز و  لها  يارب  دنتسه  ناما 
((. دش

راتفگشپ

زا دنونش و  یم  ار  نانخـس  هک  یناسک  نامه  هد  تراشب  ارم  ناگدنب  سپ  ( )) 1 ...(.) ُهَنَسْحَءا َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا  ِداَبِع  ْرِّشَبَف  )... 
یقاب لاونم  کی  هب  هشیمه  تسا  هدرک  دـشر  هدـمآ و  دوجو  هب  یناسنا  عماوج  نایم  رد  هک  یبتکم  ره  دـننک .)) یم  يوریپ  اهنآ  نیرتوکین 
ینید یسایس ، يداصتقا ، يرنه ، بتاکم  نیب  یقرف  تهج  نیا  زا  تسا و  هدش  فلتخم  ياه  هبعش  اه و  هتسد  اه ، هخاش  ياراد  هکلب  هدنامن 

سدـقم نید  تشاد . دـهاوخن  هتـشادن و  هیـضق  نیا  رد  یتلاخد  زین  بتکم  ندوب  لطاب  ای  ندوب  حیحـص  هچناـنچ  درادـن ؛ دوجو  یبهذـم  و 
لوط رد  دشاب و  یم  فلتخم  ياه  هتـسدواه  هقرف  ياراد  هکلب  هدوبن  ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  تسا  ینید  یهلا و  یبتکم  دوخ  هک  مه  مالـسا 

یهقف دعب  رد  اهنت  اه  هقرف  شیادیپ  نیا  تسا . هدید  دوخ  هب  ار  يدایز  تالوحت  درذـگ ، یم  شرمع  زا  هک  يدـناو  لاس  دـص  راهچ  ورازه 
یمالک برشم  رظن  زا  ناناملسم  ًالثم  تسا ؛ دوهشم  ًالماک  نآ  ریغ  و  یعامتجا ، یگنهرف ، یـسایس ، يداقتعا ، فلتخم  داعبا  رد  هکلب  هدوبن 

بتاـکم و ياراد  یهقف ، دـُعب  زا  و  دـنوش . یم  میـسقت  هعیـش )) هلزتـعم و   )) هب هیلدـع  سپـس  میـسقت و  هیلدـع )) هرعاـشا و   )) بتکم ود  هب 
دعب هدش و  مسقنم  دشاب  نّنست )) عّیشت و   )) بتکم هک  گرزب  هتسد  ود  هب  لوا  هجرد  رد  مالسا  رگید : ریبعت  هب  و  دنتسه . یفلتخم  ياهـشنم 

یکلام و یعفاش ، یفنح ، هقرف  راهچ  هب  نّنـست  لها  رـضاح ، رـصع  رد  دنتـسه . ییاـه  هقرف  تامیـسقت و  ياراد  بتکم  ود  نیا  زا  مادـک  ره 
کی طقف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنا . هدش  میـسقت  هیلیعامـسا  هیدیز و  هیماما ، هب  زین  نایعیـش  یلبنح و 

و دننک . یـشم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  یـشم  قباطم  ات  دندش  روم  أم  زین  ناناملـسم  دروآ و  مدرم  يارب  ار  هشیدـنا  کی  شور و 
ُْهنَع ْمُکلَهَن  اَمَو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکَلتاَء  آَم  دـنک ...( . یم  رما  بلطم  نیمه  هب  ار  ام  مه  لاـعتم  يادـخ  هچناـنچ  دـنورن ؛ وا  هار  زا  ریغ  یهار 

يرود هدرک  یهن  نآ  زا  ار  امـش  وا  هچ  ره  زا  و  دینک ) ارجا  و   ) دیریگب هدروآ  دنوادخ  بناج  زا  امـش  يارب  لوسر  هچره  ( )) 2 ...(.) ْاوُهَتناَف
مالسا زا  ریغ  سک  ره  ( )) 3 (.) َنیِرِسَْخلا َنِم  ِةَرِخالا  ِیف  َوُهَو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  اًنیِد  ِمَلْسِْالا  َْریَغ  ِغَْتبَی  نَمَو  : ) دیامرف یم  زاب  و  دینک .)) بانتجا  و 

سپ دیدرگ .)) دـهاوخ  بوسحم  ناراکنایز  زا  زین  ترخآ ، رد  هدـشن و  هتفریذـپ  وا  زا  زگره  دـنک ، باختنا  شیوخ  يارب  ار  يرگید  نید 
، تسین اهنآ  مامت  هدنروآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اریز  دنـشاب ؛ تسرد  قح و  دنناوت  یمن  اه  هقرف  بهاذم و  همه  هک  میریگ  یم  هجیتن 
مینک و یـشم  شور ، قیرط و  ناـمه  قبط  میتسه  فّلکم  مه  اـم  تسا و  هدروآ  دـنوادخ  بناـج  زا  ار  هقیرط  کـی  شور و  کـی  طـقف  وا 

دننک تباث  ات  دنا  هدومن  شـشوک  نورق ، راصعا و  لوط  رد  فلتخم  بهاذم  ناوریپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  میهدـن . ماجنا  ار  نآ  فالخ 
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يا هیاـپ  ساـسا و  بهاذـم ، رگید  هدوب و  نآ  نّیبـم  غّلبم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  یبهذـم  ناـمه  ناـنآ  بهذـم  هک 
یم ناهج  ناناملـسم  نایم  رد  فالتخا  ندش  ادیپ  هدمع  یـساسا و  ياهتلع  زا  یکی  دوش . هدیـشک  اهنآ  رب  نالطب  طخ  دـیاب  هکلب  دـنرادن ،

رد هدرک و  هدافتـسا  دوخ  عفن  هب  فعـض  هطقن  نیمه  زا  زین  ناناملـسم  مالـسا و  هدروخ  مسق  نانمـشد  و  دشاب . هل  أسم  نیمه  تسرد  دناوت 
ّدر اب  زین  نطاب  روک  نابصعتم  ای  هاگآان  ناناملسم  نایم  نیا  رد  دنا . هدومن  دراو  مالسا  رکیپ  رب  يراک ، یساسا و  ياه  هبرـض  بسانم  عقاوم 

دوخان ای  هاگآ  دوخ  هدـش و  هکرعم  رایب  شتآ  بهاذـم ، رگید  ناوریپ  ریفکت  یتح  اهنآ و  رب  ندرک  دراو  لاکـشا  رگید و  بهاذـم  ندومن 
رب هتـشذگ  نورق  لبق و  ياهنامز  هب  رگا  هتبلا  دنا . هدومن  کمک  يرای و  دنراد ، هک  یموش  فادـها  اب  هطبار  رد  ار  یناهج  رابکتـسا  هاگآ ،
مه دـنراد  دـحاو  یمالک  بتکم  دـیاقع و  لوصا  ًابیرقت  هک  بهاذـم  زا  هتـسد  نآ  نیب  یتح  يزیرنوخ  قافن و  شتآ  هک  مینیب  یم  میدرگ ،

، دینک هعجارم  یخیرات  بتک  هب  رگا  امـش  تسا . هدمآ  دوجو  هب  فالتخا  قافن و  نیا  رثا  رد  هک  اهیـشکردارب  اه و  هنتف  هچ  هتـشاد و  دوجو 
: هتفگ هک  تسا  هدـش  لقن  یلبنح  متاحوبا  خیـش  زا  ًالثم  تسا . هدـش  هتـشون  اه  هچ  تابـصعت ، اه و  ییارگ  هقرف  اهگنج و  زا  هک  دـینیب  یم 
رد تسرد  دادغب  عماج  ظعاو  يرقم ، رکبوبا  خیش  و  تسین .)) ناملسم  دشابن  یلبنح  هک  یسک  ( )) 4 (؛)) ملسمب سیلف  ًایلبنح  نکی  مل  نم  ))
هک تسا  هدمآ  مجعلا  ۀیمال  حرش  یف  مجـسملا  ثیغلا  باتک  رد  ( 5 .) درک اه  یلبنح  مامت  رفک  هب  مکح  هتفرگ و  رارق  متاحوبا  خیـش  لباقم 

و دوب . ایند  رد  هفینحوبا  ام  ماما  ات  تشادـن ، ار  ایند  هب  ندـمآ  تءارج  یعفاـش  سیردا  نب  دـمحم  امـش  ماـما  دـنتفگ : یم  هیعفاـش  هب  هیفنح 
راپسهر رگید  ملاع  هب  ملاع  نیا  زا  هداد و  حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  ام ، ماما  ندمآ  زا  لبق  هک  دوب  امش  ماما  نیا  دنتفگ : یم  باوج  رد  هیعفاش 

زین یعفاش  یـسوط  رفظم  زا  تسا . هدوب  هفینحوبا  ینعی  مظعا  ماما  تافو  لاس  رد  یعفاش  ماـما  تدـالو  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  (. 6) دیدرگ
یسوم نب  دمحم  زا  یبهذ  ار  بلطم  نیمه  نیع  تسرد  و  ( 7 .) متفرگ یم  هیزج  اه  یلبنح  زا  متـشاد  تردق  رگا  هتفگ : هک  تسا  هدش  لقن 

نیرتـشیب مدرک . یم  راـتفر  راّـفک  دـننام  ناـنآ  اـب  ینعی  متفرگ ؛ یم  هیزج  اـهیعفاش  زا  متـشاد  تردـق  رگا  هتفگ : هک  دـنک  یم  لـقن  یفنح 
بلغت نب  نابا  اب  هطبار  رد  یبهذ ، ًالثم  تسا ؛ لیبق  نیمه  زا  زین  هدش  دراو  عّیـشت  بهذم  رب  رگید  بهاذم  فرط  زا  هک  اهریفکت  تاماهتا و 

هعیش بلغت  نب  نابا  (. )) 8 (() هتعدب هیلع  هقدص و  انلف  قودص  هّنکل  دلج ، یعیش  : )) دیوگ یم  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  صاوخ  زا  هک 
وا اب  هطبار  رد  يدع  نبا  ًالثم  ای  دشاب .)) شدوخ  يارب  شتعدـب  ام و  زا  وا  قدـص  سپ  دـشاب ، یم  وگتـسار  رایـسب  وا  اما  تسا ، مکحم  يا 
رد یتسار  قدـص و  لـها  بلغت ) نب  ناـبا   ) وا ( )) 9 ((.) ۀعیـشلا بهذـم  هبهذـم  ناک  نا  تایاورلا و  یف  قدـصلا  لها  نم  وه  : )) دـیوگ یم 

عنام لاح  نیع  رد  هدش و  بوسحم  هانگ  بیع و  ندوب  هعیـش  هکنیا  لثم  تسا .)) هعیـش  بهذم  وا  بهذم  هچ  رگا  تسا ، تیاور  ثیدح و 
اودرفنا هقفو  اهوعدـتبا  بهاذـمب  تیبلا  لها  ّذـش  و  : )) دـیوگ یم  هتـشاذگ و  دـح  نیا  زا  رتارف  ار  اـپ  نودـلخ  نبا  دوش . یمن  تیاور  لوبق 

، هلمج نیا  اب  و  دنتـسه .)) نآ  هب  درفنم  هک  یهقف  رد  دندرک و  عادتبا  هک  یبهاذم  رد  دنوش  یم  ادـج  مدرم  رگید  زا  تیب  لها  ( )) 10 ((.) هب
بهاذم نایم  رد  قافن  شتآ  مک  مک  یلو  دهد . یم  تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تیب  لها  هب  ار  تعدب  نیملـسم و  عامتجا  زا  يرود 

ریفکت ار  اه  یعفاش  اه  یلبنح  رگید  اذل  تفر و  نیب  زا  دـندوب  دـحاو  يداقتعا  لوصا  یمالک و  بتکم  ياراد  ًابیرقت  هک  یهقف  ياهـشور  و 
یم دحاو  فص  کی  رد  هتسناد و  ناملسم  ار  رگیدمه  همه  هکلب  دنناد ، یمن  مالسا  زا  جراخ  ار  مظعا  ماما  ناوریپ  اه  یکلام  دننک و  یمن 

، هتـسناد زیاج  ار  رگید  بهذم  هب  یبهذم  زا  لودع  دنراد ، دـیاقع  لوصا  رد  ًانایحا  هقف و  لوصا  هقف و  رد  هک  فالتخا  همه  نآ  اب  دـننیب و 
لماک اـما  تساـجب  بوخ و  يدودـح  اـت  بلطم  نیا  هتبلا  دـنناد . یم  هّمذ  ءربم  حیحـص و  تسرد و  ار  هعبرا  بهاذـم  زا  مادـک  ره  يوریپ 

بهذـم ناوریپ  هجوتم  ار  اهریفکت  اهداقتنا و  زیت  هبل  دنتـشادرب ، رگیدـمه  هیلع  عازن  همـصاخم و  زا  تسد  هکنآ  زا  سپ  ناـنآ  اریز  تسین ؛
هعیش بهذم  قح و  ار  تنس  لها  بهاذم  مامت  نانآ  تسا ، یقاب  دوخ  تّوق  هب  هتشاد و  همادا  مه  زورما  هب  ات  دندومن و  نایعیش  تیب و  لها 
راهچ هن  تشاد ، یـشم  طخ  شور و  کی  طقف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  میداد  رکذت  ًالبق  هک  یلاح  رد  دنناد ! یم  لطاب  ار  يرفعج 
باتک نیا  ات  دـش  هتفرگ  میمـصت  ظاحل  نیمه  يور  ( 11 .) بهذم کی  ّالا  تسا  حیحـص  بهاذـم  مامت  هک  دوش  مکح  دـعب  ات  رتشیب ، ای  ات 

ناشدوخ دیاقع  زا  دنناوتب  نایعیش  مه  ات  دریگب  رارق  مومع  سرتسد  رد  پاچ و  هتشاگن ، تسیک ))؟ هعیش  و  تسیچ ؟ عیـشت   )) ناونع تحت 
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زا جراخ  ناونع  چیه  هب  بتکم  نیا  هک  دننادب  هدش و  عّیشت  تیعقاو  تقیقح و  هجوتم  نآ  هعلاطم  اب  ام  نّنست  لها  ناردارب  مه  دننک و  عافد 
یـضارتعا هنوگ  چـیه  هدـش و  عافد  عّیـشت  هعیـش و  زا  طقف  باتک  نیا  رد  هک  تسا  رکذ  لباق  تسا . مالـسا  نیع  دوخ ، هکلب  هدوبن ، مالـسا 

رب داریا ، ّدر و  هچنانچ  رگا  هدـمآ و  رد  ریرحت  هتـشر  هب  فالتخا  عفر  يارب  باتک  نیا  اریز  تسا ؛ هدـشن  هتـشاگن  رگید  بهاذـم  هب  تبـسن 
ناوریپ رگید و  بهاذم  ام  هکنآ : هصالخ  دش . دهاوخ  زین  نآ  بجوم  هکلب  هدوبن  فالتخا  عفار  اهنت  هن  دشاب ، هتشادرب  رد  ار  رگید  بهاذم 

، ناج ضرِع ، میرادن ، نانآ  اب  مه  همـصاخم  عازن و  هنوگ  چیه  میناد و  یم  دوخ  ینید  ناردارب  ار  نانآ  هتـسنادن و  جراخ  مالـسا  زا  ار  اهنآ 
ّتیناقح تابثا  ددـص  رد  طقف  هکلب  میناد . یم  مارح  ار  نانآ  هب  تبـسن  زواـجت  يدـعت و  هنوگره  هتـسناد ، مرتحم  ار  ناـنآ  سوماـن  لاـم و 

یمالـسا یبتکم  عّیـشت  دننک  یم  لایخ  هدش و  هبتـشم  ناشدزن  رد  رما ، هک  یناردارب  نآ  هب  ات  میتسه  دشاب  عّیـشت  بهذـم  هک  دوخ  بهذـم 
تهج نیدب  دراد . رارق  مالسا  نتم  رد  بتکم  نیا  هک  دننادب  ات  دوش  نشور  هیضق  تسا ، هدرک  ذوفن  نآ  لخاد  هب  مالسا  جراخ  زا  تسین و 

یم داهـشتسا  تسا ، هدـمآ  ام  ّتنـس  لها  ناردارب  یخیرات  یثیدـح و  نوتم  بتک و  رد  هچنآ  هب  طقف  عّیـشت  بتکم  ّتیناقح  تابثا  يارب  ام 
اب ار  رـضاح  باتک  هک  دراد  اّنمت  یمارگ  زیزع و  ناگدـنناوخ  زا  هدـنراگن  دـنامن . یقاب  یـسک  يارب  يا  ههبـش  کش و  ياج  رگید  ات  مینک 

ییاج ناـشیا  رظن  هب  رگا  دـنزاس و  اّربم  كاـپ و  تجاـجل  بصعت و  هنوگره  زا  ار  دوخ  هعلاـطم  عقوم  رد  دـنیامن و  هعلاـطم  فاـصنا  مشچ 
ناتسمز 1376  - مق يدهلا  عبتا  نم  یلع  مالسلاو  دنراذگب . نایرج  رد  ار  ریقح  نیا  هدومن  يراوگرزب  درک ، هولج  عقاو ، فالخ  ای  هابتشا و 

تّجح نسحم  دّیس 

؟ تسیچ عّیشت  لّوا : شخب 

تّنس باتک و  زا  يوریپ  ع )  ) تیب لها  زا  يوریپ  ّلوا : لصف 

عّیشت يانعم 

رظن زا  عّیشت )) . )) مینادب حالطصا  تغل و  رظن  زا  ار  عّیـشت ))  )) يانعم تسا  مزال  تسخن  عّیـشت ، تقیقح  نایب  ثحب و  نیا  رد  دورو  زا  لبق 
يات لّعفت و  باب  زا  هیف و  دیزم  یثالث  ردصم  هک  عّیشت  نیاربانب ، تسا . يوریپ  تعباتم و  يانعم  هب  هک  هدش  هتفرگ  عیـش ))  )) هدام زا  يوغل 
لها زا  يوریپ  هک  دوش  یم  هتفگ  یبهذم  بتکم و  هب  ًاحالطصا  اما  تسا . تعاطا )) يوریپ و  لوبق   )) يانعم هب  دشاب ، یم  هعواطم  يات  نآ 

رد یّتـح  يداـبع و  لـئاسم  يداـصتقا ، یگنهرف ، یـسایس ، يداـقتعا ، زا  معا  مالـسا ، داـعبا  عیمج  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تیب 
ّتنس نآرق و  عّیشت ، بتکم  رد  هک  تسین  نیا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  يوریپ  زا  دارم  دناد . یم  مزال  بجاو و  یعامتجا ، يدرف و  یگدنز 

ود نآ  هب  یهگناو  هدـش ، هدروآ  تسد  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  قیرط  زا  دـیاب  ّتنـس ، نآرق و  هک  تسا  نآ  دارم  هکلب  دوش ، یمن  لمع 
قلطم و صاخ ، ماـع و  خوسنم ، خـسان و  رب  لمتـشم  تسا  یباـتک  نآرق ))  )) هک دـنناد  یم  همه  میرک ، نآرق  اـب  هطبار  رد  اـما  دوش . لـمع 

نآرق مهف  هکلب  هدوبن  ناسآ  مدرم  مومع  يارب  نآ  مهف  هک  لـیبق  نیا  زا  يدراوم  رهاـظ و  ّصن و  هباـشتم ، مکحم و  نّیبم ، لـمجم و  دـیقم ،
دهاوخن جارختسا  لماک  روط  هب  نآ  زا  یهلا  ماکحا  زا  یمکح  چیه  سب ، دشاب و  نآرق  طقف  رگا  تسا و  لکـشم  رایـسب  مدرم  مومع  يارب 

زا دیاب  هدعاق ، لصا و  ناونع  هب  هک  تاّیلک  هلسلس  کی  رب  لمتشم  تسا  یباتک  نآرق ، هکلب  دراد ، ریسفت  لیوءات و  هب  زاین  اهنت  هن  اریز  دش ؛
نآرق دوخ  ّصن  قبط  هکلب  تسین ، يداـع  ناـسنا  راـک  قیداـصم ، ناـیب  یئزج و  دراوم  رب  دـعاوق  لوصا و  نآ  قیبـطت  و  دوـش . هدافتـسا  نآ 

دراد ياج  یظوفحم  باتک  رد  هک  تسا  یمیرک  نآرق  نآ  هک  ( )) 12 (.) َنوُرَّهَطُْملا الِإ  ُهُّسَمَی  ٍنُونْکَّم ال  ٍبَتِک  ِیف  ٌمیِرَک  ٌناَءْرَُقل  ُهَّنِإ  : ) میرک
زا هک  دننک  نایب  هدـیمهف و  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  دـنناوت  یم  یناسک  اهنت  دـنبای .))] تسد  دـننز [  تسد  نآ  هب  دـنناوت  یمن  ناکاپ  زج  و 

تسا یهن  يانعم  هب  ربخ  اجنیا  هک  دنا  هتفگ  نیرسفم  زا  یضعب  هتبلا  دنشاب . رهطم  كاپ و  يرهاظ ، ینطاب و  ياهیکاپان  ساجرا و  ساجنا و 
ود ره  هک  دنا  هتفگ  هکئالم ))  )) ار نورهطم ))  )) زا دارم  مه  یـضعب  و  دـشاب . یم  بنج  ثدـحم و  يارب  نآرق  سم  تمرح  هیآ ، زا  دارم  و 
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بنج ثدـحم و  يارب  سم  تمرح  هدافتـسا  هکرابم  هیآ  زا  میهاوخب  میریگب و  هیفان  یتح  ای  هیهان  ار  ـال ))  )) رگا نوچ  تسا ؛ هجوـالب  رظن 
نیمه يانعم  هب  ار  نونکم )) باتک  یف  : )) ًایناث و  مینادـب . لّعفت  باب  زا  و  نورهطتم ))  )) يانعم هب  ار  نورهطم ))  )) هملک ًالّوا : دـیاب  میئاـمنب 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  دـنوادخ  ًایناث : دـشاب و  یم  شدوخ  يانعم  رد  هملک  ره  روهظ  لصا ، ًالوا : هک  یلاح  رد  میریگب ، دوجوم  باتک 
هنیرق هب  و  تسا .)) هدوب  ظوفحم  حوـل  رد  هک  تسا  يدـیجم  نآرق  ناـمه  نآرق  نیا  هکلب  ( )) 13 (.) ٍظوُفْحَّم ٍحَْول  ِیف  ٌدـیِجَّم  ٌناَءُْرق  َوُه  َْلب  )

یم يداع  مدرم  دید  زا  روتسم ، نونکم و  باتک  رد  هک  تسا  میرک  نآرق  نامه  نآرق  نیا  : )) مینک یم  انعم  نینچ  زین  ار  لبق  هیآ  هیآ ، نیا 
نورهطم زا  دارم  رگا  و  دـنکاپ .)) رهطم و  هک  یناـسک  رگم  ار  نآرق  نیا  دـنناد  یمن  هک  تسا  هدوـب  فـیرحت  هابتـشا و  زا  نوـصم  دـشاب و 

مه هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  میوش  لیاق  یّتح  هدرک و  نانآ  هب  رصحنم  ار  نآرق  كرد  مهف و  دیاب  تقو  نآ  دشاب ، هکئالم )) ))
زا معا  نورهطم ))  )) زا دارم  دـیاب  سپ  تسا . طـلغ  تسرداـن و  هکلب  لکـشم  نآ  هب  مازتـلا  هک  تسا  یبـلطم  نـیا  هدـیمهف و  یمن  ار  نآرق 

يارب هک  تسا  یباتک  نآرق  اریز  دوش ؛ یمن  لماش  ار  هکئالم  نورهطم  ًاساسا  هکلب  دـشاب ، دـنرهطم  دارفا  زا  ترابع  هک  نانآ  ریغ  هکئالم و 
: دنک یم  انعم  نینچ  ار  هیآ  رهط ))  )) هّدام رد  تادرفم ، باتک  رد  بغار ، نآ . نیبم  هن  دنتـسه  نآ  هدنروآ  طقف  هکئالمو  هدش  لزان  اهناسنا 

یمن یپ  نآرق  تفرعم  قیاقح  هب  ( )) 14 ((.) داسفلا ِنَرَد  نم  یّقنت  هسفن و  رّهط  نم  ّالا  هتفرعم  قئاقح  غلبی  ّهنا ال  يا  نورهطملا  ّالا  هّسمی  ال  ))
نایم رد  هک  یناسک  اهنت  میرک  نآرق  ّصن  هب  و  تسا .)) هدودز  نآ  زا  ار  داسف  ياهیگدولآ  هدومن و  كاـپ  ار  شـسفن  هک  یـسک  رگم  درب ،

یم نانآ  هرابرد  لاعتم  يادـخ  اریز  دنتـسه ؛ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب  لـها  دـنا ، هدـش  رهطم ))  )) فصو هب  فصتم  یمالـسا  تما 
لها امش  زا  اهنت  هک  تسا  هدومرف  هدارا  دنوادخ  ( )) 15 (؛) اًریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَءا  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  دیامرف ...( :

هک دش  میهاوخ  هجوتم  لوا ، هیآ  رانک  رد  مود  هیآ  نتـشاذگ  اب  دـنادرگب .)) رّهَطُم  كاپ و  ار  امـش  هدومن و  رود  ار  يدـیلپ  سجر و  تیب ،
و ددرگ . یم  بوسحم  نانآ  وزج  زین  ترـضح  نآ  دوخ  هک  دنـشاب  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب  لها  لبق  هیآ  رد  نورّهطم  زا  دارم 

تبسن اما  و  دوش . هعجارم  نانآ  هب  نآ ، زا  ادخ  ماکحا  طابنتسا  نآرق و  يانعم  مهف  رد  دیاب  سپ  سب ، دنناد و  یم  اهنیا  طقف  ار  نآرق  نوچ 
، ّتنس يوغل  يانعم  اریز  تفرگ ؛ مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  دیاب  ار  تنـس  هک  تسا  حضاو  رپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  ّتنـس  هب 

هتفگ هک  روطنامه  ًالّوا : نوچ  دوب ؛ دهاوخن  حـضاو  نشور و  وا  تیب  لها  ریغ  يارب  لماک  روط  هب  مدرم  رثکا  شور  تسا و  شور  هقیرط و 
دهاوخ ًادـعب  هک  يا  هلدا  تایاور و  زا  ًایناث : درذـگ .)) یم  هناخ  رد  هچنآ  زا  دـنرتهاگآ  هناخ  لها  تیبلا ؛ یف  امب  يردا  تیبلا  لـها  : )) دـنا

بجاو و ار  شیوخ  شورو  نید  مهف  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  عوجر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دـمآ ،
میرک نآرق  كرد  هک  يروطنامه  ًاثلاث : تسا . هدومرف  یفرعم  یمالسا  تما  يداه  امنهار و  دوخ ، زا  دعب  ار  نانآ  اریز  تسا ؛ هتـسناد  مزال 

یم ادیپ  نیبم ))  )) هب زاین  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  دوب . دهاوخ  لکشم  نانآ  يارب  زین  ّتنس  مهف  كرد و  تسا ، لکـشم  يداع  مدرم  يارب 
كاپ اهیدیلپ  ساجرا و  زا  هک  یناسک  اهنت  میرک  نآرق  صن  هب  و  دشاب . اهیدیلپ  ساجرا و  زا  رهطم  دیاب  نآرق  نیبم  لثم  ّتنس  نیبم  دوش و 

. دنشاب یم  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  دنتسه ،

؟ دنشاب یم  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  یناسک  هچ 

هب تیب  لها  تغل ، رظن  زا  تسا ؟ هدش  هدارا  نآ  زا  یناسک  هچ  هکرابم  هیآ  نیا  رد  دوش و  یم  هتفگ  یناسک  هچ  هب  تیب ، لها  هک  دید  دـیاب 
لثم كرـشم  دارفا  یتح  نانآ  نیب  رد  اریز  تسین ؛ ربمایپ  يابرقا  عیمج  هیآ ، زا  دارم  ًامّلـسم  یلو  دوش ، یم  قالطا  ناـسنا  ياـبرقا  هریـشع و 

هیآ نیا  رد  هک  یناسک  ینعی  تیب ؛ لها  نتخانـش  يارب  دیاب  سپ  دش ، دـهاوخن  نانآ  لماش  هکرابم  هیآ  ًانیقی  هک  دنتـشاد  دوجو  اه  بهلوبا 
(( یعفاش ّربلادبع  نبا  : )) تیاور دنچ  کنیا  درک و  هعجارم  تسا  هدش  دراو  هیآ  ریـسفت  رد  هک  یتایاور  هب  دنا ، هدش  یفّرعم  رهطم  هکرابم ،

دناوخ دوخ  دزن  ار  مالّسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع ، همطاف ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دش ، لزان  ریهطت  هکرابم  هیآ  یتقو  دیوگ : یم 
، دننم تیب  لها  نانیا  ادـنوادخ ! (16 ؛) ًاریهطت مهرّهط  سجرلا و  مهنع  بهذاف  یتیب  لـها  ءـال  ؤه  مهّللا  : )) درک ضرع  لاـعتم  يادـخ  هب  و 
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دعاوقل لیزنتلا  دـهاوش   )) باتک رد  يروباشین )) یفنح  یناکـسح  ظفاح  ((. )) نادرگب رهطم  كاپ و  ار  نانآ  رود و  ار  سجر  نانآ  زا  سپ 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  كرابمدوجو  لماش  طقف  هکراـبم  هیآ  هک  دـنک  یم  رکذ  تیاور  قیرط و  تسیود  زا  شیب  ( 17 ((،) لیضفتلا

نیا هک  دننآ  رب  نیرـسفم  رثکا  دـیوگ : یم  قعاوص ))  )) رد رجح )) نبا  . )) سبودوش یم  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، هلآ ،
باب رد  ملـسم  ( 18 .) تسا رکذـم  مکنع ))  )) ریمـض نوچ  تسا ؛ هدـش  لزاـن  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف ، یلع ، نءاـش  رد  هیآ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ُّیبنلا  جرخ  : )) تفگ هک  دنک  یم  تیاور  هشیاع  نینم  ؤملا  ما  زا  هبیـش  تنب  هیفـص  زا  مالّـسلاامهیلع  نینـسح  لیاضف 
ءاج ّمث  اهلخداف . ۀـمطاف  تءاج  ّمث  هعم . لخدـف  ُْنیَـسُحلا  ءاج  ّمث  هلخداف  یلع  ُنب  نسحلا  ءاجف  دوسا . رعـش  نم  لَّحرم ، طرم  هیلع  ًةادـغ و 
هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  حبص  زور  کی  ( )) 19 ((.) اًریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَءا  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  : ) لاق ّمث  هلخداف . ُّیلع 

نآ رب  یلع  نب  نسح  سپ  تشاد  كراـبم  شود  رب  هایـس  مشپ  زا  هدـش  هتفاـب  ییاـبع  اـسک و  ترـضح  نآ  هک  یلاـح  رد  تساـخرب ، هلآ  و 
لخاد يو  رب  همطاف  هاگنآ  تفر ، ابع  ریز  هب  ترـضح  نآ  اب  دـش و  دراو  نیـسح  دـعب  درب ، اـبع  ریز  هب  ار  وا  ترـضح  دـش ، دراو  ترـضح 

هدومرف هدارا  دنوادخ ، دومرف : درب و  ابع  لخاد  زین  ار  وا  ترضح  دمآ ، مالّسلا  هیلع  یلع  سپس  درب و  ابع  ریز  هب  زین  ار  وا  ترضح  دیدرگ ،
نبا یقهیب و  مکاح ، ار  ثیدـح  نیا  دـیامن .)) رهطم  كاپ و  ار  امـش  دـنادرگ و  رود  ار  يدـیلپ  سجر و  تیب ، لها  امـش  زا  اـهنت  هک  تسا 

رد یطویس  ( 21 .) تسا حیحص  ملـسم  يراخب و  طرـش  هب  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  ثیدح  لقن  زا  دعب  مکاح  (، 20) دننک یم  لقن  زین  ریرج 
ار تیاور  نیا  زین  متاح ، یبا  دمحا و  هبیـش و  یبا  نبا  دیوگ : یم  هدومن  رکذ  ار  قوف  تیاور  ریهطت  هکرابم  هیآ  لیذ  رد  ( 22) روثنملا ردلا 

لقن هملس  ما  زا  بشوح  نب  رهش  زا  رگید  دنس  هب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  بیبر  هملـس ، یبا  نب  رمع  زا  يذمرت  دنا . هدومن  لقن 
، هدناوخ دوخ  دزن  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دش ، لزان  هیآ  نیا  یتقو  هک  دنک  یم 
سجرلا و مهنع  بهذا  یتصاخ  یتیب و  لها  ءال  ؤه  مهللا  : )) درک ضرع  لاـعتم  يادـخ  هب  باـطخ  دـعب  دـیناشوپ . اـبع )  ) اـسک اـب  ار  ناـنآ 

ناـشرهطم كاـپ و  هدرک و  رود  ناـنآ  زا  ار  سجر  سپ  دنتـسه  نـم  صاوـخ  تـیب و  لـها  ناـشیا  اراـگدرورپ ! ( )) 23 ((.) اریهطت مهرّهط 
يارب یتقو  لصتم  هام  شش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  دنک  یم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  شدوخ  دنـس  هب  يذمرت  نادرگب .))

هّللا دـیری  اّمنا  تیبلا  لها  ای  ةالـصلا  : )) دومرف یم  دیـسر ، یم  هک  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  هناـخ  رد  هب  دـمآ ، یم  نوریب  لزنم  زا  حبـص  زاـمن 
زا ار  امـش  هک  تسا  هدومرف  هدارا  دنوادخ  تسا ، زامن  عقوم  تیب ! لها  يا  (. )) 24 (() ًاریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل 

نیا تفگ : هک  دنک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هجوز  هملس  ما  زا  شدنـس  هب  مکاح  دنادرگب .)) رهطم  كاپ و  يدیلپ  سجر و 
همه یتقو  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، لابند  داتسرف  ار  یـسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  سپ  دش ، لزان  نم  هناخ  رد  هیآ 
تیب لها  زا  نم  ایآ  مدرک ، ضرع  دیوگ : یم  هملس  ما  دنتسه ،)) نم  تیب  لها  اهنیا  ایادخ ! : )) درک ضرع  دنوادخ  هب  باطخ  دندش ، عمج 
دعب مکاح  (. 25) دنتسه نم  تیب  لها  ناشیا  اما  تسوکین ، وت  تبقاع  یتسه و  یبوخ  ناسنا  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  متـسین ،
هملـس ما  زا  هکرابم ، هیآ  لیذ  رد  ( 26) روثنملاردلا رد  یطویس  تسا . حیحـص  يراخب  طرـش  هب  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  ثیدح  نیا  لقن  زا 
نیـسح نسح و  همطاف ، یلع ، لیئاکیم ، لیئربج ، دندوب ، رفن  تفه  هناخ  رد  و  دـش ، لزان  نم  هناخ  رد  هیآ  نیا  تفگ : هک  دـنک  یم  تیاور 

وت دومرف  متـسین ، امـش  تیب  لها  زا  نم  هلآ ! هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ای  مدرک : ضرع  مدوب ، هناخ  برد  کـیدزن  نم  مالّـسلا و  مهیلع 
زامن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اب  هام  هدـفه  تفگ : هک  دـنک  یم  لـقن  هزرب  یبا  زا  یمثیه  یتسه . یبن  نارـسمه  زا  يراد و  وکین  تبقاـع 

: دومرف یمو  مالّسلا  اهیلع  همطاف  لزنم  رد  تشپ  دمآ  یم  دش ، یم  جراخ  لزنم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ترـضح  نآ  هک  تقوره  مدناوخ ،
(. 28 ( ) 27 ...(() بهذیل هّللا  دیری  اّمنا  مکیلع  ةالصلا  ))

لاکشا

طـسو رد  هیآ  هکنیا  تهج  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارـسمه  هب  دنهد  یم  صاصتخا  ار  قوف  هیآ  ّتنـس ، لها  نیرـسفم  زا  يا  هدـع 
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ًالیِمَج اًحاَرَس  َّنُکْحِّرَـسُءاَو  زا : دنترابع  تایآ  نآ  و  دنا . هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تاجوز  اب  هطبار  رد  هک  تسا  هدمآ  یتایآ 
ِیَبُّم ٍۀَنّ ٍۀَشِح  َِفب  َّنُکنِم  ِتْءاَی  نَم  ِِّیبَّنلا  َءآَِسن  َي  امًیِظَع  اًرْجَءا  َّنُکنِم  ِت  َنِسْحُْمِلل  َّدَعَءا  َهَّللا  َّنِإَف  َةَرِخالا  َراَّدـلاَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنْدُِرت  َُّنتنُک  ْنِإَو 

َعَمْطَیَف ِلْوَْقلِاب  َنْعَـضَْخت  َالَف  َُّنْتیَقَّتا  ِنِإ  ِنلا  ِءآَسّ ِم  َنّ ٍدَـحَءاَک  َُّنتَْـسل  ِِّیبَّنلا  َءآَِسنَی  اًمیِرَک  اًقْزِر  اََهل  اَنْدَـتْعَءاَو  ِْنیَتَّرَم  اَهَرْجَءا  آَِهتْؤُّن  اََـهل  ْفَع  َُضی 
ْمُکَرِّهَُطیَو ِْتیَْبلا  َلْهَءا  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اَـمَّنِإ  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنْعِطَءاَو  َة  ِیف  َنْرَقَو  اًـفوُْرعَّم  ـالْوَق  َْنُلقَو  ٌضَرَم  یِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا 

هک هاگنآ  : ) وگب تنارـسمه  هب  ربمایپ ! يا  (. )) 29 () اًرِیبَخ اًفیَِطل  َناَـک  َهَّللا  َّنِإ  ِۀَـمْکِْحلاَو  ِهَّللا  ِتَیاَء  ْنِم  َّنُِکتُوُیب  ِیف  یَْلُتی  اَـم  َنْرُکْذاَو  اًریِهْطَت 
سپ دیهاوخ  یم  ار  يدام  ياهتنیز  ایند و  یگدنز  امش  رگا  دنتـساوخ ) یم  هقفن  يدایز  تالمجت و  یتنیز و  ياهـسابل  ادخ  لوسر  زا  نانآ 

یم هک  هچنآ  هب  ات   ) منادرگ دازآ  تیجوز ) دیق  زا   ) وکین وحن  هب  و  هتخادرپ ) ار  امـش  ياهرهم   ) مزاس دنم  هرهب  ار  امـش  يا  هیدـه  اب  دـییایب 
رظن رد  میظع  يرجا  امـش  ناراکوکین  يارب  دنوادخ  هک  دـینادب  سپ  دـیهاوخ ، یم  ار  ترخآ  شربمایپ و  ادـخ و  رگااما  دیـسرب ) دـیهاوخ 

( نارگید باذع   ) ربارب ود  وا  باذع  دوش ، بکترم  اراکـشآ  ار  یتشز  راک  امـش  زا  یکی  رگا  هک  دـینادب  ربمایپ ! نارـسمه  يا  تسا . هتفرگ 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ادخ و  ياضر  بلج  رطاخب  امـش  زا  یکی  رگا  و  تسا . ناسآ  لهـس و  دـنوادخ  يارب  راک  نیا  و  دوب ، دـهاوخ 
رد  ) وا يارب  و  داد . میهاوخ  ربارب  ود  ار  وا  شاداپ  رجا و  ام  دهد ، ماجنا  حلاص  لمع  هدش ،) تعاط  تدابع و  اعد و  لوغـشم   ) دـنک عوضخ 

دینادب هلآ ! هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نارسمه  يا  درک . میهاوخ  هدامآ  دشاب ) هتشادن  لابند  هب  یتحاران  هنوگ  چیه  هک   ) میرک یقزر  تشهب )
ادخ تیصعم  زا  رگا  دیا ) هدمآ  لیان  گرزب  تلیضف  نیا  هب  دیربمایپ و  نانز  امـش  هک  ارچ   ) دیتسین یلومعم )  ) نانز زا  یکی  نوچ  امـش  هک 

هک یـسک  ات  دـییوگن ) نخـس  زیگنا  سوه  يا  هنوگ  هب  مرحمان  ربارب  رد   ) دیـشاب هتـشادن  راـتفگ  رد  عوضخ  سپ  دـینک . زیهرپ  وا  لوسر  و 
ات دشابن  كزان  مرن و  هک  يروط   ) دییوگب نخس  يداع  ندرک ، تبحص  عقوم  دنک ، عمط  امش  هب  تبـسن  تسا  ضیرم  هدولآ و  حور  ياراد 
ار ناتیاهتنیز   ) دیوشن رهاظ  ّتیعمج  نایم  رد  دـینامب و  ناتیاه  هناخ  رد  و  دـییوگب ! هتـسیاش  نخـس  و  دوش ) ضیرم  ياهلد  شـشک  بجوم 
دشاب و یم  حون  مدآ و  نیب  ام  ای  میهاربا  ترـضح  تدالو  نامز  هک   ) یلوا تیلهاج  نامز  نانز  لثم  دـینکن )، راکـشآ  مرحمان  نادرم  يارب 
زا رفک و  تیلهاج  یلوا  تیلهاج  زا  دارم  هک  هدش  هتفگ  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دَّمحم  مالّـسلا و  هیلع  یـسیع  نیب  ام  يرخا  تیلهاج 

طقف دنوادخ  دینک ، تعاطا  ار  وا  لوسر  دـنوادخ و  دـیزادرپب و  ار  تاکز  دـیراد و  ياپب  ار  زامن  و  تسا ) مالـسا  رد  قسف  تیلهاج  يرخا 
دوش یم  هدناوخ  هک  ار  هچنآ  دینک  دای  و  دـنادرگب . رهطم  كاپ و  ار  امـش  هدومن و  رود  نادـناخ  امـش  زا  ار  سجر  هک  تسا  هدومرف  هدارا 

فیطل لاعتم  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  دـینک ) تقد  نآرق  هکرابم  تایآ  هب   ) زیمآ تمکح  بلاطم  دـنوادخ و  تایآ  زا  امـش  ياـه  هناـخ  رد 
، تیب لـها  زا  دارم  سپ  هدـش  رکذ  تاـیآ  نیا  نیب  ریهطت )) هیآ   )) نوچ ناـنآ .)) حـلاصم  هب  تبـسن   ) تسا ریبـخ  و  قلخ ) ریبدـت  رد   ) تسا

. مالّسلا مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، هن  دنشاب  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نارسمه 

باوج

مه نیودت  عقومرد  هدـش و  لزان  ( 30  ) یموجن نآرق  تایآ  هک  دـنناد  یم  دـنراد ، راک  رـس و  ینآرق  مولع  نآرق و  اب  هک  یناـسک  همه   - 1
هروس رد  یکم  تایآ  یـضعب  هدیدرگ و  جرد  تسا  یکم  هک  يا  هروس  رد  یندم  تایآ  یخرب  هکلب  تسا ، هدـشن  نیودـت  لوزن ، ساسارب 

هّللا یّلـص  ربمایپ  رب  عادولا  ۀجح  رد  ینم و  رد  هک  هیآ 281  زج  تسا  یندم  شتایآ  همه  هرقب  هروس  لاثم  باب  زا  تسا ، هدـش  تبث  یندـم 
هدش لزان  هنیدـم  رد  نآ  ات 70  تاـیآ 68  دراد ، هیآ  تسا و 77  یکم  هروس  کی  هک  ناقرف  هروس  ًـالثم  اـی  تسا ، هدـش  لزاـن  هلآ  هیلع و 

لمتـشم هک  بازحا  هروس  نیمه  ًالثم  تسا ، هدش  نیودت  هروس  نآ  زا  دـعب  نآرق  رد  هدـش  لزان  رگید  هروس  زا  لبق  هک  يا  هروس  ای  تسا ،
کچوک ياه  هروس  زا  یلیخ  اـی  تسا  هدـیدرگ  جرد  نآرق  رد  هروس 33  ناونع  هب  اما  هدـش  لزان  نارمع  لآ  زا  دـعب  تسا ، تاـیآ  نیا  رب 

سپ دنا . هدش  هدروآ  نآرق  رخآ  رد  اما  دـندوب  یم  نآرق  لوا  رد  دـیاب  دنتـسه و  یکم  ياه  هروس  دـنراد ، رارق  ریخا  ءزج  ود  رد  هک  نآرق 
یم تسردان  دـمآ ، دـهاوخ  هکنانچ  یبدا  رظن  زا  هکلب  لکـشم  هدـش  لزان  هروکذـم  تایآ  نیب  مه  لوزن  عقوم  رد  ریهطت  هیآ  هکنیا  تاـبثا 
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یطسو هلمج  هک  یلاح  رد  دوش  یم  عقاو  مه  اب  طبترم  هلمج  ود  نیب  ضارتعا ، دارطتـسا و  ناونع  هب  يا  هلمج  یهاگ  رگید  یفرط  زا  دشاب .
يِرِفْغَتْـساَو اَذَـه  ْنَع  ْضِرْعَءا  ُفُسُوی  ٌمیِظَع  َّنُکَدـْیَک  َّنِإ  َّنُکِدـْیَک  نِم  ُهَّنِإ  هکراـبم ...(  هیآ  لـثم  درادـن  یطاـبترا  دـعب  لـبق و  هلمج  ود  هب 

نانز امـش  رکم  هک  یتسرد  هب  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  امـش  رکم  دـیک و  زا  راک  نیا  تفگ : شرـسمه  هب  رـصم  زیزع  (( ؛) 31 ...() ِِکبنَِذل
رد دـینیب  یم  نک .)) رافغتـسا  يا  هدـش  بکترم  هک  یهاـنگ  زا  اـخیلز )  ) نز يا  وت  شاـبم و  ریگلد  عوضوم  نیا  زا  فسوی ! تسا ، گرزب 
رد دشابن ، وغل  ات  دشاب  هتـشاد  زین  يا  هدیاف  دـیاب  دارطتـسا  نوچ  و  دوش . یم  فسوی  هجوتم  باطخ  هبترم  کی  اخیلز  اب  نتفگ  نخـس  عقوم 

هانگ و زا  موصعم  نانآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  باطخ  زا  دنتـسه و  یهلا  باطخ  هب  بطاخم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ناـنز  نوچ  اـجنیا 
هّللا یّلص  ربمایپ  تاجوز  هجوتم  طقف  تایآ  رد  یهن  رما و  باطخ  هک  دنوش  هجوتم  ناناملسم  هکنآ  يارب  دنتسین . يدیلپ  سجر و  زا  رهطم 

ادـج و ناشریغ  زا  هبّیط  هسمخ  باسح  ات  دوش  یم  رکذ  قوف  تایآ  طسو  ریهطت  هکراـبم  هیآ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هن  تسا  هلآ  هیلع و 
ای تسا  حـناوج  بولق و  تراـهط  دارم  اـیآ  تسا . یتراـهط  عون  هچ  هکراـبم  هیآ  رد  تراـهط ))  )) زا دارم  دـید  دـیاب   - 2 دشاب . صخـشم 

هملک تادرفم  رد  بـغار  هکناـنچ  تـسا ؛ بوـلق  تراـهط  اـجنیا  رد  تراـهط ))  )) زا دارم  هـک  تـسین  یکـش  حراوـج ؟ اـضعا و  تراـهط 
ۀماـع اـمهیلع  لـمح  سفن و  ةراـهط  مسج و  ةراـهط  نابرـض  ةراـهطلاو  : )) دـیوگ یم  وا  دـنک ، یم  لـمح  اـنعم  نیمه  هـب  زین  ار  ریهطت )) ))

یم لمح  انعم  ود  نیا  زا  یکی  هب  نآرق  تایآ  رد  تراهط  هملک  بلق و  تراهط  مسج و  تراهط  تسا ؛ مسق  ود  تراهط  (. )) 32 (() تایالا
: دـیامرف یم  هک  ادـخ  سفنلا )) ریهطت  ینعی  ّهناـف  نیرهطتملا  بحی  هّللاو  : )) دـیوگ یم  دـعب  هحفـص  رد  و  درادـن .)) یموس  ياـنعم  دوـش و 

مکرهطی و   )) هلمج دـنک . یم  لمح  انعم  نیمه  هب  دنتـسه و  هزیکاپ  هبیط و  سفن  ياراد  هک  یناـسک  ینعی  دراد ، یم  تسود  ار  اـه  هزیکاـپ 
نآ رـصح  دشاب ، مسج  رهاظ و  تراهط  هکرابم  هیآ  نیا  رد  تراهط  زا  دارم  رگا  یهگناو  ( 33 .) تسا هدمآ  ریهطت  هیآ  رد  هک  ار  ًاریهطت ))

هدرک هدارا  همه  يارب  دهاوخ و  یم  همه  زا  ار  تراهط  نیا  لاعتم  يادـخ  نوچ  تسین ؛ تسرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تاجوز  يارب 
ار یتلیـضف  هیآ  نیا  تقو  نآ  دوشن ، تباث  تیارد  ملع و  يور  زا  تساجن  هک  یمادام  تسا  تراـهط  رب  مه  ایـشا  رهاـظ  هکنیا  اـمک  تسا ،
، دارم رگا  و  تشاد . دـهاوخن  دوجو  یقرف  ناشریغ  اهنآ و  نیب  تهج  نیا  زا  اریز  دـنک ؛ یمن  تباث  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ناـنز  يارب 
، دنامب رود  يدیلپ  سجر و  زا  هدوب و  رهطم  نانآ  حاورا  اهلد و  هک  تسا  هدومرف  هدارا  دنوادخ  هک  انعم  نیا  هب  دشاب  بلق  نطاب و  تراهط 

مرکا ربمایپ  صخـش  دوخ  هلمج  زا  تسا . هداد  رارق  رهطم  زین  ار  يرگید  ناسک  لاعتم  دـنوادخ  نوچ  درادـن ؛ انعم  اّمنا ))  )) هملک اـب  رـصح 
ًانمـض دـش . دـهاوخن  لماش  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  دوخ  دوش ، تاجوز  هب  ّصتخم  هیآ  نیا  رگا  هک  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

تروص رد  هک  یلاح  رد  درک  دـهاوخ  لضف  بسک  یلوا  قیرط  هب  دـنزرف  دـنک ، لضف  بسک  جوز  زا  تیجوز  رطاخب  هجوز  دـشاب  انب  رگا 
هدومرف هدارا  لاعتم  يادخ  هک  دوش  یم  نیا  نآ  يانعم  دش و  دهاوخن  مالّسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  لماش  هیآ  تاجوز ، هب  صاصتخا 

رگا هّیعیرـشت ؟ ای  تسا  هّینیوکت  ریهطت ، هکرابم  هیآ  رد  هدارا  ایآ   - 3 سب . دنشاب و  رهطم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تاجوز  طقف  تسا ،
هّللا یّلص  ربمایپ  نید و  لاعتم  يادخ  اریز  تسا ؛ هجوالب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ياهنز  هب  تراهط  صاصتخا  زاب  دشاب  هّیعیرشت  هدارا ،

ار دوخ  هک  دنا  فلکم  مه  مدرم  مامت  دنک ، توعد  حالص  ریخ و  يوس  هب  ار  همه  ات  تسا ، هدومرف  لاسرا  مدرم  مومع  يارب  ار  هلآ  هیلع و 
ُهَتَمِْعن َّمـُِتِیلَو  ْمُـکَرِّهَُطِیل  ُدـیُِری  نَِـکلَو  دـیامرف ...( : یم  دـنوادخ  مّـمیت  وـضو و  تاـیآ  لـیذ  رد  ًـالثم  دـننادرگب . كاـپ  يدـیلپ  سجر و  زا 

دوخ تمعن  هدومن و  كاپ  ار  امش  ات  تسا  هدومرف  هدارا  دیامرف ،) یم  وضو  هلمج  زا  تدابع  هب  رما  ار  امش  رگا  دنوادخ  (( ؛) 34 ...() ْمُْکیَلَع
هقدص نانآ  لاوما  زا  (( ؛) 35 ...() اَِهب مِهیِّکَُزتَو  ْمُهُرِّهَُطت  ًۀَقَدَص  ْمِِهلاَْومَءا  ْنِم  ْذُخ  : ) دیامرف یم  تاکز  اب  هطبار  رد  ای  دنک .)) مامت  امش  رب  ار 

: ًـالوا تسه ؛ هک  دـشاب  هّینیوکت  هدارا  دارم ، رگا  و  یهد .))! شرورپ  يزاـس و  كاـپ  ار  اـهنآ  نآ ، هلیـسوب  اـت  ریگب  تاـکز ) ناونع  هب   ) يا
: ًایناث و  دنتـسه . تیب  لها  ءزج  مه  اهنآ  زا  ریغ  رگید  یناسک  نوچ  درادـن ؛ انعم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ياهنز  هب  تبـسن  نآ  راـصحنا 

نینچ رگا  نوچ  دنـشاب ؛ هانگ  زا  تمـصع  شناد و  ملع و  اوقت و  دهز و  زا  حطـس  کی  رد  همه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تاجوز  دـیاب 
همه ام ، ّتنـس  لها  ناردارب  هک  یلاح  رد  تسا ، لاحم  دارم  زا  هدارا  فلخت  هینیوکت  هدارا  رد  هدـمآ و  مزـال  دارم  زا  هدارا  فّلخت  دـشابن ،
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رگید يوس  زا  دـنناد و  یم  تاجوز  رگید  زا  رتالاب  ًالثم  ار  هشیاع  هکلب  دـنناد ، یمن  حطـس  کی  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ياهنز 
زا هانگ  یتح  اطخ و  رودص  رب  تلالد  هک  تسا  هدـش  لقن  ناشیاهباتک  رد  يدراوم  هکلب  هتـسنادن  هابتـشا  اطخ و  هانگ و  زا  موصعم  ار  نانآ 

؛ میرحت هروس  زا  تایآ  نیا  ریـسفت  رد  ( 36  ) يرـشخمز میوش . یم  رکذـتم  ار  تایاور  نآ  زا  ات  ود  یکی  هنومن  ناونع  هب  اـم  دراد و  ناـنآ 
حون نز  راّفک ، يارب  دنوادخ  (( ؛) 37 ...() ِْنیَِحلَص اَنِداَبِع  ْنِم  ِْنیَْدبَع  َتَْحت  اَتَناَک  ٍطُول  َتَءاَْرماَو  ٍحُون  َتَءاَْرما  ْاوُرَفَک  َنیِذَّّلِل  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  )

جاودزا دنوادخ  حلاص  ناگدنب  زا  رفن  ود  اب   ) دندوب ام  حلاص  ناگدنب  زا  هدنب  ود  یتسرپرـس  تحت  ود  ره  هک  تسا  هدز  لثم  ار  طول  نز  و 
هیـضق هک  هصفح  نینم  ؤملا  ما  هشیاع و  نینم  ؤملا  ما  هب  تبـسن  تسا  هیانک  ضیرعت و  لیثمت ، ود  نیا  نمـض  رد  دیوگ : یم  دندوب )) هدرک 

دندش بکترم  ربمایپ  هب  تبسن  ود  نآ  هچنآ  و  38 ؛) ...() اًثیِدَح یِهِجاَوْزَءا  ِضَْعب  َیلِإ  ُِّیبَّنلا  َّرَسَءا  ْذِإَو  ( ؛ تسا هدش  رکذ  هروس  لوا  رد  اهنآ 
هصفح هشیاع و  دنوادخ  لیثمت  ود  نیا  رد  دش . تحاران  ترضح  نآ  هک  دندرک  رهاظت  يزیچ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هیلع  و 

و ْاوُرَفَک )... َنیِذَّّلِل  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَض   ) تسا هدش  هدروآ  رفک ، هملک  لیثمت ، رد  نوچ  دیدش ؛ رایـسب  هجو  هب  دناسرت  یم  دنک و  یم  ریذحت  ار 
هراشا هیآ  ود  نیا  رد  و  ( 39 () َنیِمَلَْعلا ِنَع  ُِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  َرَفَک  نَمَو  هک ...(  لاعتم  دنوادخ  هتفگ  نیا  دنک  یم  تلالد  دیدشت  ظیلغت و  رب  زاب 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هجوز  هکنیا  رطاخب  لامک و  صالخا و  رد  دنشاب  میرم  هیـسآ و  لثم  هک  تسا  نآ  ود  نآ  هفیظو  هک  تسا  هدش 
ضیرعت دیوگ : یم  همادا  رد  يرشخمز  دنشاب . صلخم  هکنیا  رگم  دناسر  یمن  عفن  نانآ  هب  تلیـضف  نیا  اریز  دنوشن ؛ رورغم  دنتـسه  هلآ  و 

و تشذـگ ، یم  شا  هناـخ  رد  هچنآ  درک  اـشفا  نز  نآ  اریز  طول ؛ نز  هب  تسا  هدـش  هیبشت  هکنیا  يارب  دـشاب  یم  حـجرا  هیآ  رد  هصفح  هب 
رد زین  ( 40  ) يزار رخف  تشاذـگ . نایم  رد  هشیاع  اب  دومن و  اـشفا  تشذـگ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  وا و  نیب  هچنآ  مه  هصفح 
ود نآ  زا  هچنآ  تهج  زا  هصفح  نینم  ؤملا  ما  هشیاع و  نینم  ؤملا  ّما  هب  تبـسن  تسا  ضیرعت  لیثمت  ود  نیا  رد  دیوگ : یم  قوف  تایآ  لیذ 
(( رفک  )) هملک هیآ ، رد  اریز  هجو ؛ نیرتدیدش  هب  تسا  نانآ  ندناسرت  ریذـحت و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هب  تبـسن  دـش  رداص 

و ( 45  ) ینطقرادو ( 44  ) يزار رخف  و  ( 43) دعـس نبا  و  ( 42  ) یقهیبو ( 41) ریرُج نبا  هک  يروـط  نآ  هشیاـع  هصفح و  هصق  تسا . هدـمآ 
هتشون ناشدوخ  ياهباتک  رد  تنس  لها  نادنمشناد  رگید  و  ( 48  ) یئاسنو رصم  ياملع  زا  ( 47  ) لکیه نیسح  دّمحم  و  ( 46  ) يدابآ میظع 
هـصفح هناخ  هب  دوب ، وا  دلو  مُا  ترـضح و  نآ  زینک  هک  ار  هیطبق  هیرام  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يزور  هک  تسا  رارق  نیا  زا  دنا ،

نیا دومرف : دومن و  مارآ  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـش . نیگمـشخ  تحاراـن و  دـید ، دوخ  هناـخ  رد  ار  زینک  نآ  وا  نوچ  و  دروآ ،
نامیپ دـهع و  نآ  هب  هصفح  اما  نکن . لقن  یـسک  يارب  دومرف  هک  تسا  هدـمآ  مه  تایاور  زا  یـضعب  رد  نکن . لقن  هشیاـع  يارب  ار  هیـضق 
ربمایپ ياـهنز  همه  هب  هّصق ، دـعب  دوب -  تدوم  یتسود و  تاـیاور  قبط  ود  نآ  نیب  و  درک -  فیرعت  هشیاـع  يارب  ار  هصق  هدـنامن ، راداـفو 

نانآ زا  بش  سپ 29  دورن ، دوخ  ياهنز  زا  مادـک  چـیه  کیدزن  هام  کی  هک  درک  داـی  مسق  ربماـیپ  تقو  نآ  دیـسر . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
یتقو هیـضق  نیا  تسا ، هداد  قالط  ار  دوخ  ياهنز  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دنداد  ربخ  رمع  هب  تایاور  یـضعب  قبط  دوب . ادج 

؛) 49 ...() ََکل ُهَّللا  َّلَحَءا  آَم  ُمِّرَُحت  َِمل  هکدش ...( : لزان  هیآ  نیا  هکنیا  ات  دمآ  دوخ  ردـپ  هناخ  هب  هصفح  هک  تفرگ  دوخ  هب  يدـج  تروص 
رد تسکـش و  ار  دوخ  مسق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هاگنآ  ینک .)) یم  مارح  دوخ  رب  هدومن  لالح  وت  يارب  دنوادخ  هکار  هچنآ  ارچ  ))
نب نامعن  زا  ( 52) دنسم رد  لبنح  نب  دمحا  و  ( 51) دوواد یبا  ( 50 .) داد هرافک  مسق ، نتسکش  رطاخ  هب  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب 

هشیاع يادص  عقوم  نیمه  رد  دوش ، وا  هناخ  لخاد  هک  تساوخ  نذا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  رکبوبا  يزور  هک  دننک  یم  لقن  ریـشب 
هشیاع تساوخ  یم  دیدرگ ، هناخ  لخاد  یتقو  هک  دش  تحاران  يردق  هب  وا  دیشک ، یم  داد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رس  رب  هک  دینـش  ار 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  یـشکب ، داد  ترـضح  نآ  رـس  رب  ینک و  دنلب  ربمایپ  رب  ار  تیادص  هک  منیبن  رگید  تفگ : دنزب و  ار 
رکبوبا هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  ّبیسم  نبا  زا  شدوخ  دنس  هب  دعـس  نبا  دنزن . ار  هشیاع  ات  دش  عنام  هشیاع  وا و  نیب 
هـشیاع هنیـس  هب  مکحم  هدومن و  دـنلب  ار  دوخ  تسد  رکبوبا  دـیوگ : یم  بیـسم  سپ  ینک ، یمن  صـالخ  هشیاـع  تسد  زا  ارم  اـیآ  تفگ :

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  جاوزا  هک  تسانعم  نیا  رب  لاد  دوخ  تسا ، هدمآ  ّتنـس  لها  هربتعم  بتک  رد  هک  نآ  ریاظن  تایاور و  نیا  (. 53) دز
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كاپ و بلق  ياراد  هک  یـسک  ّالاو  تسا  هتفریذپن  تروص  نانآ  رد  هانگ  و  سجر )) باهذا   )) سپ دـنا ، هدوبن  هانگ  اطخ و  زا  موصعم  هلآ 
یّلص ترضح  نآ  ياه  همانرب  اهراک و  هب  تبـسن  هکنیا  ای  درادن و  عازن  اوعد و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  تقو  چیه  دشاب ، هّزنم 
ریمـض دوش ، یمن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نانز  لماش  ریهطت  هیآ  هک  دراد  تلالد  رتشیب  هچنآ   - 4 دـنک . یمن  ضارتعا  هلآ  هیلع و  هّللا 

َسْجِّرلا ّنُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  : )) دومرف نینچ ي  نیا  دنوادخ  دیاب  دندوب ، ترـضح  نآ  ياهنز  دارم  رگا  تسا و  مکنع ))  )) رکذـم
ْمُکَرِّهَُطیَو ِْتیَْبلا  َلْهَءا  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  دیامرف ...( : یم  لاعتم  يادـخ  هک  یلاح  رد  اًریِهْطَت ؛)) َّنُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَءا 

یبدا دعاوق  تیاعر  دیوگب  یـسک  هکنیا  رگم  ثن . ؤم  يارب  هن  تسا ، بطاخم  رکذـم  عمج  يارب  مک ))  )) ریمـض هک  تسا  مولعم  اًریِهْطَت .)
همرکع و دـنام . دـهاوخن  نآرق  يارب  يرابتعا  دامتعا و  تروص  نیا  رد  هک  تسین  هنوگ  نیا  دـنوادخ  دروم  رد  تسا و  مزال  اـهناسنا  يارب 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تاجوز  هب  صتخم  ار  ریهطت  هیآ  ات  دـنراد  يدایز  بیجع و  رارـصا  هک  دنتـسه  یناسک  زا  نامیلـس  نب  لـتاقم 
اهنآ هب  دنتسه  لوق  نیا  هب  لیاق  هک  یناسک  لاوقا  رتشیب  دنرواین و  باسح  هب  مه  نآ  قیداصم  زا  یّتح  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  دنزاسب و 
تیب لـها  لـباقم  هطقن  رد  تسرد  جراوخ و  ءزج  همرکع  اریز  دنتـسین ، ّتنـس  لـها  ياـملع  دـییءات  دروم  رفن  ود  نیا  نوـچ  ددرگ ، یم  رب 

وا هب  زین  بذک  تبـسن  لاوقا  زا  یـضعب  رد  دشاب  یم  هئجرم  دیاقع  هب  دقتعم  هکنیا  رب  هوالع  نامیلـس  نب  لتاقم  دراد و  رارق  مالّـسلا  مهیلع 
(54 .) تسا طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ود  نآ  ریسفت  لوق و  سپ  تسا ، هدش  هداد 

ع)  ) تیب لها  تمصع 

، دوش یم  هبیط  هسمخ  لماش  همدـقتم  صوصن  قبط  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب  لها  هک  دـنک  یم  تلـالد  ریهطت ))  )) هکراـبم هیآ 
زا معا  هک  رذق  يانعم  هب  هدش ، یفن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تیب  لها  زا  هیآ  نیا  رد  هک  یسجر  اریز  دنتسه ؛ هابتـشا  اطخ و  زا  موصعم 

ِمارَحلا نع  هب  ُرَّبُْعی  دقو  ُرَذَـقلَا  سجرلا ، : )) دـیوگ یم  ریثا  نبا  دوش . یم  ناهانگ  تشز و  ياهراک  مامت  لماش  دـشاب و  یم  تسا ، تساجن 
باذـع تشز و  راک  مارح و  هب  نآ  زا  دوش  یم  ریبعت  یهاگ  رذـق و  زا  تسا  ترابع  سجر  (55 ؛) ْرفُکلاو ۀنْعَّللاو  ِباذعلاو ، ِحیبَقلا  ِلْعِفلاو 
سجرلا : )) هک دنک  یم  لقن  یبلک  نبا  زا  يدـیبز  (. 56) دـنک یم  رکذ  ار  یناـعم  نیمه  سجر ))  )) يارب مه  روظنم  نبا  رفک .)) تنعل و  و 

یف یلاعت  ُهّللا  َغلاب  ِلَمَعلا  نم  رَذْقَتـسا  ام  ّلُک  ُسجِّرلا  : )) هک دـنک  یم  لقن  جاجز  زا  نینچمه  و  ناهانگ .)) زا  تسا  ترابع  سجر  مثاملا ؛
نآ یتسپ  ندرک  نایب  تهج  هب  لاعتم  يادـخ  دراد و  ترفن  نآ  زا  ناسنا  عبط  هک  تسا  يراـک  سجر  اـسجِر ؛ اهاّمـسَف  ءایـش  ـالا  ِهذَـه  ِّمَذ 
هب سجر  ِباذعلا ؛ یلا  يِّدوملا  ُلَمَْعلا  ُباذـعلا و  ُسْجِّرلا  : )) دـیوگ یم  زاب  و  تسا .)) هدـیمان  سجر  ار  اهنآ  هغلابم  باب  زا  ایـشا  لامعا و 

، تسا هدـش  رود  سجر  ناـنآ  زا  هک  یناـسک  میریگ ، یم  هجیتن  سپ  (. 57 (() تسه دوش ، یم  باذـع  بجوم  هک  یلمع  باذـع و  يانعم 
. دوب دهاوخ  هجو  الب  انعم و  یب  نانآ  زا  سجر  باهذ  ّالاو  دنز  یمن  رس  نانآ  زا  ییاطخ  هانگ و  ناونع  چیه  هب  نوچ  دنموصعم 

ریهطت هیآ  هراب  رد  هر )  ) یفجن یشعرم  هّللا  ۀیآ  هاگدید 

حیرص ریهطت  هیآ  هکنادب  دیامرف : یم  هّمتت  رد  قحلا )) قاقحا   )) باتک هیشاح  رد  هّرس  سّدق  یشعرم  یفجن  ياقآ  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  موحرم 
ریهطت هب  لاعتم  دنوادخ  هدارا  قلعت  رب  دراد  تلالد  هحارصلاب  هکرابم  هیآ  هک  نایب  نیا  هب  مالّسلا ، مهیلع  تیب  لها  تمصع  رب  تسا  هلالدلا 

هدارا هیآ ، نیا  رد  هدارا  اریز  تسا ؛ لاحم  شدارم  زا  دنوادخ  هدارا  فلخت  هکنآ  تهج  زا  نآ  ققحت  تسا  تباث  مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها 
رد نکل  و  تسا ، رما  اب  يواسم  ظاحل  نیمه  يورو  دریگ  یم  فّلکم  لعف  هب  قلعت  طـقف  هیعیرـشت  هدارا  نوچ  هیعیرـشت ؛ هن  تسه  هینیوکت 

تراهط رب  دنوادخ  هیعیرـشت  هدارا  هکنیا  رب  هوالع  ُهَّللا .)... ُدیُِری  اَمَّنِإ  دـیامرف ...( : یم  نوچ  تسا ؛ دـنوادخ  لعف  هب  قلعتم  هدارا  ریهطت  هیآ 
دور یم  لامتحا  دوش  هتفگ  رگا  دیامرف : یم  هک  اجنآ  ات  دوش . یم  نیفّلکم  عیمج  لماش  هکلب  درادن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  صاصتخا 

ترفغم و هک  میهد  یم  باوـج  مثآـم . سجر و  زا  ناـنآ  ندوـب  كاـپ  هن  دـشاب  تیب  لـها  بـنذ  شزرمآ  هکراـبم ، هـیآ  رد  ریهطت  زا  دارم 
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زا سفن  بالقنا  بجوم  تیصعم  ششخب  اریز  دوش ؛ یم  راکهانگ  زا  تبوقع  عفر  ببـس  هکلب  دوش  یمن  اهیکاپان  ریهطت  بجوم  شـشخب ،
قالطا نیا ، رب  هوالع  درب . یمن  نیب  زا  ار  وا  لمع  یتشز  مولظم ، يوس  زا  ملاظ  ندش  هدیـشخب  هکنانچمه  دـش ، دـهاوخن  تسه ، هک  هچنآ 

؛ تسین رهطم  هانگ  رودص  عقوم  راکهانگ  هک  یلاح  رد  دنرهطم . تالاح  مامت  رد  هنکما و  هنمزا و  مامت  رد  تیب ، لها  هک  دراد  تلالد  هیآ 
هیآ سپ  دـیامرف : یم  هک  اجنآ  ات  دـش . دـهاوخن  هدـیمان  هانگ  رگید  ّالاو  درادـن ، ناکما  تیـصعم ، باکترا  نیح  رد  هانگ  ترفغم  هک  اریز 

ظفل ندروآ  زا - : دنترابع  هک  هددعتم  تادیک  أت  اب  مه  نآ  سجر ، عاونا  عیمج  زا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تمصع  رب  دراد  تلالد  همیرک 
((. - مکنع  )) باطخ هب  مـالک  صاـصتخا  بهذـیل - .))  )) ربخ رد  مـال ))  )) ندرک لـخاد  هیآ - . لوا  رد  تسا  رـصح  رب  لاد  هک  اـّمنا )) ))

( مُکَرّهَُطی و  : ) دیامرف یم  مود  راب  زاب  َسْجِّرلا )... ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اَمَّنِإ  دـیامرف ...( : یم  راب  کی  هک  هجیتن  ّيد و  ؤم  ندرک  رارکت 
دیاب هک  ار  هچنآ  میظعت - . مامتها و  رب  دـنک  تلالد  اـت  دروآ  یم  مه  هرکن  ار  نآ  دروآ و  یم  ار  ًاریهطت ))  )) قلطم لوعفم  نآ  رـس  تشپ  و 

(. 58 (() سجر  )) رب مکنع ))  )) هملک میدقت  لثم  دنک ، یم  رکذ  رّخ  ؤم  دشاب ، مدقم  دیاب  هک  ار  هچنآ  دنک و  یم  رکذ  مدـقم  دـشاب ، رّخ  ؤم 
، دشاب رّخ  ؤم  دیاب  هک  يزیچ  ندرک  مدقم  صاصتخالا ؛ رـصحلا و  دـیفی  ریخءاتلا ، هّقح  ام  میدـقت  هک : تسا  هدـمآ  یبرع  نابز  روتـسد  رد 
ار وت  طـقف  هک  مییوگب  میهاوخ  یم  میدـقت  نیا  اـب  و  دـبعن ) كاـّیا   ) میناوخ یم  دـمح  هروس  رد  هکناـنچ  تسا ؛ صاـصتخاو  رـصح  دـیفم 

. سب میهاوخ و  یم  کمک  وت  زا  طقف  نیعتسن ؛) كاّیا   ) میناوخ یم  ای  سب . مینک و  یم  تدابع 

ع)  ) تیب لها  زا  يوریپ  بوجو  تّدوم و  هیآ 

میهدب رارق  یسررب  ثحب و  دروم  ار  يروما  میریزگان  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يوریپ  بوجو  رب  هیآ  تلالد  نایب  يارب 

نآ زا  دـنک . یم  رما  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  يوریپ  هب  ار  اـم  هک  دراد  دوـجو  میرک  نآرق  رد  زین  يرگید  تاـیآ  ریهطت ، هیآ  رب  هوـالع 
ِیف َةَّدَوَْـملا  ـالِإ  اًرْجَءا  ِْهیَلَع  ْمُُکلسَءا  ـَّال  لـُق  دـیامرف ...( : یم  شربماـیپ  هب  باـطخ  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  تّدوـم )) هکراـبم  هیآ   )) هلمج

 [((. متیب لها   ] مناکیدزن نتشاد  تسود  زج  منک  یمن  تساوخرد  متلاسر  رب  امش  زا  یشاداپ  چیه  نم  وگب : (( ؛) 59 ...() َیبْرُْقلا

تّدوم هیآ  نوماریپ  تّنس  لها  نادنمشناد  ياههاگدید  - 1

لوسر ای  اولاق : َیبْرُْقلا ،) ِیف  َةَّدَوَْملا  الِإ  اًرْجَءا  ِْهیَلَع  ْمُُکلسَءا  َّال  ُلق   ) تلزن اّمل  سابع ، نبا  نعو  : )) دسیون یم  یفنح  يزودنق  نامیلس  ظفاح 
ّیناو یتیب  لها  یف  ةدوملا  مکیلع  يرجا  لعج  یلاعت  هّللا  ناو  امهانبا  ۀـمطاف و  یلع و  لاـق : مهتّدوم ؟ اـنیلع  تبجو  نیذـلا  ءـال  ؤه  نم  هّللا 

يذ ّبح  دـهاوخب  مدرم  زا  هک  دـش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  تّدوم  هیآ  یتقو  دـیوگ : یم  سابع  نبا  ( 60 (؛ مهنع ًادغ  مکلئاس 
اهنآ و دنزرف  ود  و  همطاف ، یلع ، دومرف : ربمایپ  تسا ؟ هدش  بجاو  ام  رب  یناسک  هچ  تّدوم  بح و  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : دـننک ، ار  یبرقلا 

تبسن هک  دیسرپ  مهاوخ  تمایق  زور  رد  امـش  زا  نم  تسا و  هداد  رارق  متیب  لها  یتسود  تّدوم و  امـش ، رب  ارم  دزم  دنوادخ  هک  یتسرد  هب 
ای دندرک  لا  ؤس  دش ، لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  هیآ  نیا  یتقو  : )) دیوگ یم  یبرع  نیدلا  یحم  دیدومن .)) راتفر  هنوگچ  نانآ  هب 

نیـسح و نسح ، همطاف ، یلع ، دومرف : تسا ؟ هدش  بجاو  ام  رب  نانآ  تدوم  تبحم و  هک  دنتـسه  یناسک  هچ  امـش  يابرقلاوذ  هّللا ! لوسر 
يابرقا هّللا ! لوسر  ای  دش : هتفگ  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  يربط  نیدلا  ّبحم  (. 61 (() نیسح نسح و  نادنزرف 

(. 63 ( ) 62 (() ناشنادنزرف همطاف و  یلع ، : )) دومرف تسا ؟ هدش  بجاو  ام  رب  نانآ ، تبحم  هک  دنتسیک  امش 

نآ موزل  لیلد  و  ع )  ) تیب لها  تّدوم  يانعم   - 2
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نیا دشاب و  یم  يوریپ  نآ ، زا  دارم  هکلب  تسین  دـشاب ، فطاوع  تاساسحا و  يور  زا  هک  یتسود  طقف  هکرابم  هیآ  نیا  رد  یتسود  زا  دارم 
هک دنک  یم  لقن  فلس  يایبنا  زا  هدیدع ، دراوم  رد  میرک  نآرق  مییوگ  یم  رتشیب  حیضوت  يارب  تسا . هدومن  نایب  میرک  نآرق  دوخ  ار  انعم 

چیه توـعد ، نیا  يارب  نـم  (( ؛) 64 () َنیِمَلَْعلا َِّبر  یَلَع  ـالِإ  َيِرْجَءا  ْنِإ  ٍرْجَءا  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلسَءا  آَـم  : )...َ دـنتفگ یم  دوـخ  ياـهتما  هب  ناـنآ 
یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  متاخ  ربمایپ  تلاسر  هب  تبون  یتقو  یلو  تسا .)) نایملاع  راـگدرورپ  رب  اـهنت  نم  رجا  مبلط ؛ یمن  امـش  زا  يدزم 

رد ار  نآ  و  دهاوخب ؛ دزم  شتلاسر  ماجنا  يارب  مدرم  زاو  دنک  لمع  هتـشذگ  يایبنا  سکع  ات  دهد  یم  روتـسد  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  دـسر ،
هب رتشیب  دیاب  تسا ، فلـس  يایبنا  زا  لضفا  رتالاب و  نوچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دـهدب . رارق  شتیب  لها  یتسود 
مه هتـشذگ  يایبنا  رگید  یفرط  زا  دهاوخب . ادخ  زا  مه  وا  دنتـساوخ ، یم  ادخ  زا  ار  ناشرجا  نانآ  هک  يروط  نامه  دـشاب و  هتـسباو  ادـخ 

هریـس فرع و  یهگناو  دندشن ، دوخ  تّما  زا  نانآ  تبحم  یتسود و  تساوخرد  روم  أم  تقو  چیه  نانآ  یلو  دنتـشاد ، صاوخ  تیب و  لها 
، دنشاب هتشاد  تسود  تسا ، هداد  ماجنا  یتمدخ  اهنآ  يارب  هک  ار  یـسک  گرزب و  صخـش  ناگتـسب  هک  هدش  يراج  نیا  رب  مدرم  تداع  و 

دنوادخ ارچ  سپ  تسا ، ینادجو  يرطف و  هل  أسم  یتقو  دیا . هدومن  لمع  نآ  هب  دوخ  یّتح  دیا و  هدید  ار  هیـضق  نیا  اهراب  اهراب و  مه  امش 
یم روتسد ، نیمه  دوخ  دنشاب ، هتشاد  تسود  ار  وا  تیب  لها  دهاوخب ، شتما  زا  هک  دهد  یم  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  لاعتم 
رگا درادـن و  بحم  يارب  یعفن  اه  یتسود  رگید  اریز  تسا ؛ رگید  ياه  یتسود  رثا  زا  ریغ  هک  دراد  يرثا  اجنیا  رد  یتسود  نیا  هک  دـناسر 

حرطم وا  هب  تبسن  نتشاذگ  جرا  بوبحم و  ندرک  لاحشوخ  اه ، یتسود  نآ  رد  رتشیب  هکلب  تسین  ّبحم  يارب  عفن  همه  دشاب ، هتـشاد  مه 
يارب شراک  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  رگید  دـننام  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ّـالاو  تسا ، بحم  يارب  شرثا  ماـمت  یتسود  نیا  یلو  تسا .

َوُهَف ٍرْجَءا  ِم  ْنّ ْمُُکْتلَءاَس  اَم  ُْلق  : ) دیامرف یم  ربمایپ  هب  میرک  نآرق  اذل  دـهاوخ ، یم  وا  زا  زین  ار  شدزم  رجا و  تسا و  دـنوادخ  ياضر  بلج 
نم رجا  تسامش ؛ ِدوخ  يارب  ما  هتساوخ  امش  زا  یـشاداپ  رجا و  ره  وگب : (( ؛) 65 () ٌدیِهَش ٍءْیَـش  ِّلُک  یَلَع  َوُهَو  ِهَّللا  یَلَع  الِإ  َيِرْجَءا  ْنِإ  ْمَُکل 
نآ لاعتم  يادـخ  دروخ و  یم  امـش  دوخ  درد  هب  هک  دراد  يرثا  یتسود  نیا  ینعی  تسا .))! هاوگ  زیچ  همه  رب  وا  و  تسا ، دـنوادخ  رب  اهنت 
نم وگب : (( ؛) 66 () ًالِیبَس یِّهِبَر  َیلِإ  َذِـخَّتَی  نَءا  َءآَش  نَم  الِإ  ٍرْجَءا  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلسءا  آَم  ُْلق  : ) هک دـنک  یم  ناـیب  میرک  نآرق  رد  ار  عفن  رثا و 
نیا  ) دنیزگرب شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  دهاوخب  هک  یسک  رگم  مبلط ؛ یمن  امـش  زا  یـشاداپ  هنوگ  چیه  ادخ ) نییآ  غالبا   ) نآ ربارب  رد 

دنوادـخ هب  بّرقت  جورع و  هار  اهنت  تیب  لـها  یتسود  هک  میریگ  یم  هجیتن  قوف ، هیآ  هس  نتـشاذگ  مه  راـنک  زا  سپ  تسا .)) نم  شاداـپ 
رد لامک  زا  هیلاع  جرادـم  هب  ار  دوخ  دـناوت  یم  دوش ، یم  ادـیپ  نانآ  یتسود  زا  سپ  هک  تیب  لها  زا  يوریپ  اب  ناسنا  دـشاب و  یم  لاـعتم ،
ود نیا  تسین و  نکمم  هانگ  زا  يرود  هحلاص و  لامعا  ماجنا  نودب  لاعتم  دنوادخ  هب  لوصو  هک  تسا  مولعم  اریز  دـناسرب ؛ تیدوبع  ماقم 

ینعی دنبلطم  ود  نیا  هب  لوصو  هار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک ، نآرق  ّصن  قبط  و  يدتقم ، امنهار و  نتـشاد  هب  تسا  فقوتم  مه  بلطم 
تسا نکمم  لاکشا  دبای . ییاهر  تکاله  زا  هدیناسر و  يدبا  تداعـس  هب  ار  شدوخ  دناوت  یم  ناملـسم  ناسنا  هک  تسا  نانآ  زا  يوریپ  اب 
ذاختا موس  هیآ  رد  هدش و  هتـساوخ  ام  زا  یبرقلا  يذ  یتسود  لوا  هیآ  رد  نوچ  درادـن ؛ دوجو  یطابترا  لوا  هیآ  موس و  هیآ  نیب  دوش  هتفگ 

یبرع ناـبز  روتـسد  رد  هک  مییوگ  یم  باوج  رد  باوج  تسا . هار  قـیرط و  ذاـختا  زا  ریغ  یتـسود ، سپ  دـنوادخ ، يوـس  هب  هار  قـیرط و 
مدرم زا  ار  زیچ  ود  رجا ، ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تهج  نیمه  هب  تسا ، صاصتخا  رـصح و  دیفم  یفن ))  )) زا دـعب  انثتـسا )) ))

ار نیمه  ًاصوصخم  ینعی  بلطم ؛ نالف  زج  مهاوخ  یمن  يدزم  چیه  امش  زا  دیوگ  یم  مدرم  هب  دنوادخ  روتـسد  هب  یتقو  اریز  دهاوخ ؛ یمن 
هدومن ار  شلوا  مالک  بیذکت  دهاوخب ، مدرم  زا  لوا  رجا  ریاغم  يرجا  دنک و  حرطم  ار  يرگید  زیچ  مود  راب  رگا  سپ  سب ، مهاوخ و  یم 

يرب بذـک  زا  تما  عامجا  هب  ایبنا  نوچ  مهاوخ و  یم  زیچ  کی  طقف  تسا ، هدومرف  لوا  هک  یلاـح  رد  دـهاوخ  یم  زیچ  ود  وا  اریز  تسا ؛
دنوادخ روتسد  هب  ار  شدوخ  هتساوخ  اهتنم  دهاوخ ، یم  ار  زیچ  کی  نامه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  قداص ، راتفگ  رد  دنتـسه و 

مدرم زا  ار  ناـنآ  یتـسود  ناـکیدزن ، هب  شیارگ  ییارگ و  موق  رطاـخ  هب  وا  هک  دوش  هدـمیهف  اـت  دـنک  یم  وـگ  زاـب  مدرم  يارب  ناـیب  ود  هب 
ییامنهار تداعـس  رون و  يوس  هب  هدومن و  ادیپ  تاجن  تلالـض  زا  مدرم  نآ  ببـس  هب  ات  دـهاوخ  یم  ار  یتسود  نیا  هکلب  تسا ، هتـساوخن 
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رصحنم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  شور  زا  يوریپ  هکنیا  يارب  تسین ، رـسیم  تیب  لها  یتسود  نودب  تیاده  نیا  هک  تسا  نشور  دنوش .
دنراد عالطا  شتانکس  تاکرح و  مامت  زا  دنرتکیدزن و  ربمایپ  هب  يرگید  سک  ره  زا  اهنآ  نوچ  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يوریپ  هب  تسا 

زین نانآ  شور  هار و  ذاختا  هب  یلیم  درادن ، هقالع  اهنآ  هب  تبسن  هک  یسک  اریز  تسین ؛ نکمم  نانآ  نتشاد  تسود  نودب  مه  يوریپ  نیا  و 
درادن يراگزاس  ندرکن ، يوریپ  اب  نتـشاد  تبحم  ینعی  تسه ؛ همزالم  زین  یقیقح  يوریپ  تّدوم و  نیب  هک  دنامن  هتفگان  تشاد . دهاوخن 

هیآ نیا  هب  دوش  یم  بلطم  نیا  تابثا  يارب  تسین . تبحم  اجنآ  ًانیقی  تسا  تفلاخم  اج  ره  تسه و  زین  تبحم  تسا ، تعباتم  اج  ره  هکلب 
ینعی دینک .)) يوریپ  نم  زا  دـیراد ، یم  تسود  ار  ادـخ  رگا  وگب : (( ؛) 67 ...() ِینوُِعبَّتاَف َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمتنُک  ْنِإ  ْلـُق  : ) درک لالدتـسا  نآرق  زا 
لاعتم دنوادخ  یتسود  ياعدا  غورد  هب  هک  دوش  یم  مولعم  دینک ، یمن  يوریپ  ربمایپ  نم  زا  یلو  میراد  تسود  ار  ادـخ  ام  دـییوگ  یم  رگا 

زا یمزراوخ )) بقانم   )) زا یفنح  يزودنق  نامیلـس  ظفاح  تسا . دنوادخ  زا  يوریپ  تعباتم و  نم  زا  يوریپ  تعباتم و  اریز  دـییامن ؛ یم  ار 
وه يذلا  رجالا  : )) دومرف ْمَُکل ،) َوُهَف  ٍرْجَءا  ِم  ْنّ مُُکْتلَءاَس  اَم  ُْلق   ) هکرابم هیآ  ریسفت  رد  ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ترابع هک  يرجا  ( 68 (؛ ۀمایقلا موی  هللا  باذع  نم  نوجنتو  اهب  نودعـستو  اهب  نودتهت  مکل  وهف  اهریغ  مکلئـسا  مل  یّتلا  یبرقلا  یف  ةدوملا 
هب هدـش و  تیادـه  یتـسود  نیا  ببـس  هب  امـش  اریز  تسامـش ؛ دوخ  عفن  هب  هدـشن ، هتـساوخ  امـش  زا  نآ  ریغ  تسا و  یبرقلاوذ  یتـسود  زا 

((. دیبای یم  ییاهر  گرم  زا  سپ  ناهج  رد  ادخ  باذع  زا  دیسر و  یم  تداعس 

مالسا ياقب  زمر  و  (ص ) ربمایپ تلاسر  دزم  ع ،)  ) تیب لها  یتسود  تّدوم و   - 3

دزم رجا و  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  ات  دوبن  يزاین  دـشاب ، فطاوع  تاساسحا و  يور  زا  يداع و  یتسود  طقف  تساوخرد ، دروم  یتسود  رگا 
يادـخ دـشاب . هتـشاد  تسود  ار  نینم  ؤم  همه  هکلب  تیب  لها  اهنت  هن  هک  تسا  مزال  بجاو و  ناملـسم  ناسنا  رب  اریز  دـهدب ؛ رارق  تلاـسر 

زاب درادن . انعم  یتسود  نودب  يردارب  هک  تسا  مولعم  و  دـنرگیدکی ،)) ردارب  نانم  ؤم  (( ؛) 69 ...() ٌةَوْخِإ َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  : ) دیامرف یم  لاعتم 
یتایاور دـنرگیدکی .)) روای ) رای و  و   ) ّیلو نامیا ، اب  ناـنز  نادرم و  (( ؛) 70 ...() ٍضَْعب ُءَّاَِیلْوَءا  ْمُهُـضَْعب  ُتَنِمْؤُْملاو  َنُونِمْؤُْملاَو  : ) دیامرف یم 

يارب تسا . نانآ  اب  ینمـشد  تمرح  نانم و  ؤم  یتسود  بوجو  اهنآ  زا  دافتـسم  هک  تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  یحو  عبانم  قیرط  زا  مه 
هب ار  مالـسا  نید  داتـسرف و  ربمایپ  نیرخآ  ناونع  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  لاـعتم  يادـخ  هک  تفگ  ناوت  یم  رتشیب  حیـضوت 

ْمُْکیَلَع ُتْمَْمتَءاَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَءا  َمْوَْـیلا  ...( ؛ دـنامب هشیمه  يارب  نید  نیا  هک  دـش  یـضار  داد و  رارق  نیرخآ  نـیرت و  لـماک  ناوـنع 
ناونع هب  ار  مالـسا  مدومن و  مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لـماک  ار  امـش  نید  زورما  (( ؛) 71 ...() اًنیِد َمَلْسِْالا  ُمَُکل  ُتیِـضَرَو  ِیتَمِْعن 

، مدرم تیادـه  داـشرا و  نید و  نیا  ندرک  هداـیپ  يارب  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوـسر  صخـش  متفریذـپ .)) امـش  ِنادواـج )  ) نـییآ
نم لثم  يربمایپ  چـیه  (( ؛) 72 (() تیذوا ام  لثم  یبن  يذوا  ام  : )) دومرف ترـضح  نآ  دوخ  هک  يوحن  هب  دـش ، لمحتم  ار  يداـیز  تاـمحز 

دناـمب یقابدـیاب  نید  نیا  سپ  تسا . هدوـب  یهلارکفت  ياـیحاو  نید  ياـقبا  ياربدراوـم  نیا  همه  تسا .)) هتفرگن  رارق  تیذا  رازآ و  دروـم 
یساسا هکلب  مهم ، لماوع  زا  یکی  دریذپ . تروص  ببس  يور  زا  اهراک  هک  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یهلا  تنـس  نوچ  دوش ؛ یمن  ببـس  نودبو 

لها ترضح ، نآ  زا  دعب  رگا  هک  انعم  نیا  هب  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تیب  لها  زا  يوریپ  مالسا ، سدقم  نید  ياقب  ظفح و  يارب 
مدرم يامنهار  اوشیپ و  نانآ  رگا  یلو  دـنام . دـهاوخ  یقاب  فیرحت  نودـب  هدروخن و  تسد  مالـسا  دنـشاب ، مدرم  ياوشیپ  ادـتقم و  وا  تیب 

نیاربانب یتقو  دوب . دهاوخن  يرگید  زیچ  بلط ، تصرف  دارفا  وگروز و  هدع  کی  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  زج  مالـسا  دنـشابن ،
لاـعتم يادـخ  ددرگ ، غـالبا  مدرم  هب  هدوـب  هک  يروطناـمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدَّمحم  ّتنـس  دوـش و  ظـفح  یقیقح  مالـسا  هک  تسا 

نایاوشیپ زا  هک  يوریپ  نآ  ببـس  هب  دوش و  ادـیپ  تیعبت  يوریپ و  تبحم ، یتسود و  نیا  ببـس  هب  ات  دـنک  یم  بجاو  ار  تیب  لها  یتسود 
. دنامب یقاب  نید  دریگ ، یم  تروص  مالسا  یقیقح 
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تّنس لهاعبانم  تایاور و  رظن  زا  ع )  ) تیب لها  یتسود  تّدوم و   - 4

تیب لها  زا  يوریپ  هب  ار  ام  هک  هدـش  رکذ  نیقیرف  بتک  رد  یناوارف  ثیداحا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  زا  هلوقنم  ثیداـحا  ناـیم  رد 
نآ درک و  هراـشا  دـشاب ، یم  نیقیرف  قاـفتا  دروم  هک  نیلقث ))  )) فیرـش ثیدـح  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  دـیامن . یم  توـعد  مالّـسلا  مهیلع 

. ۀنیدملا ۀکم و  نیب  ًاّمخ  یعدـی  ءامب  ًابیطخ  انیف  ًاموی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ماق  : )) تسا نینچ  مقرا  نب  دـیز  لقن  هب  انب  ثیدـح 
كرات اناو  بیجاف  ّیبر  لوسر  یت  أی  کشوی أ ن  رـشب  انا  اّمناف  سانلا ! اهّیا  ـالا  دـعب ، اـّما  لاـق : ّمث  رکذ ، ظـعو و  هیلع و  ینثاو  هّللا  دـمحف 

لهاو لاق : مث  هیف ، بّغرو  هّللا  باتک  یلع  ّثحف  هب . اوکـسمتساو  هّللا  باتکب  اوذـخف  رونلاو ، يدـهلا  هیف  هّللا ، باـتک  اـمهلّوا  ِْنیَْلِقث ، مکیف 
يارب يزور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ((. )) یتیب لها  یف  هّللا  مکرکذا  یتیب ، لها  یف  هّللا  مکرکذا  یتیب ، لها  یف  هّللا  مکرکذا  یتیب 

اج هب  ار  لاعتم  يادـخ  يانث  دـمح و  سپ  تساـخ  اـپ  هب  تسا ، عقاو  هنیدـم  هکم و  نیب  هک  مخ  ریدـغ  هب  فورعم  یناـکم  رد  هبطخ ، داریا 
توعد وا  يوس  هب  ارم  میادخ ، هداتـسرف  هک  تسا  دوز  متـسه و  رـشب  نم  مدرم ! يا  دومرف : هاگنآ  دومن ، تحیـصن  ظعو و  ار  مدرم  هدروآ 

رد رون  تیاده و  هک  تسادخ  باتک  ود ، نآ  لوا  مراذگ ؛ یم  امش  نایم  رد  ار  اهبنارگ  زیچ  ود  هک  داد  مهاوخ  خساپ  یلاح  رد  نم  دنک و 
: دومرف دومن و  قیوشت  بیغرت و  نآرق  هب  کسمت  هب  ار  مدرم  هاگنآ  دـییوج ، کسمت  نادـب  دـیریگب و  ار  ادـخ  باتک  سپ  دـشاب ، یم  نآ 
دیعـس و یبا  زا  شباتک  رد  يذـمرت  ( 73 ((.) درک رارکت  ار  یتـیب )) لـها  یف  هّللا  مک  رکذا   )) هلمج راـب  هس  دنتـسه و  نم  تیب  لـها  مود ]  ]

نا ام  مکیف  كرات  ّینا  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  : )) تفگ هک  دـنک  یم  لـقن  مقرا  نب  دـیز  زا  تباـث  یبا  نب  بیبح  زا  شمعا 
اقَّرفتی نل  یتیب و  لها  یترتع  ضرالا و  یلا  ءامـسلا  نم  دودمم  لبح  هّللا  باتک  رخالا : نم  مظعا  امهدـحا  يدـعب ، اولّـضت  نل  هب  متکـسمت 

امـش يارب  مدوخ  زا  دـعب  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  ( )) 74 ((.) اـمهیف ینوفلخت  فیک  اورظناـف  ضوحلا ، یلع  ادری  یتح 
هک دـشاب  یم  نم  ترتع  ادـخ و  باتک  زیچ  نآ  دـش و  دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دیـشاب ، نآ  هب  کسمتم  هک  یماداـم  هک  ما  هتـشاذگ  يزیچ 
مه زا  ود  نیا  دنتـسه و  متیب  لها  نم ، ترتع  نیمز و  ات  نامـسآ  زا  هدـش  هدیـشک  تسا  یبانط  ادـخ  باتک  تسا . رتگرزب  يرگید  زا  یکی 
چیه دـنراد و  دوجو  امـش  نایم  رد  تمایق  زور  ات  ترتع  نآرق و  هکنیا  زا  هیاـنک   ) دـنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  دزن  اـت  دـنرادن  ییادـج 
دنک یم  لقن  زین  هّللادبع  نب  رباج  زا  يذمرت  درک .)) دیهاوخ  ظفح  ود  نیا  رد  ارم  هنوگچ  دـینیبب  سپ  دوب ،) دـنهاوخن  مه  زا  يادـج  تقو 
اهّیا ای  : )) دومرف هک  مدینـش  دـناوخ و  یم  هبطخ  دوب ، رتش  رب  راوس  هک  یلاح  رد  هفرع ، زور  رد  جـح و  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک 
امـش يارب  مدوخ  زا  دعب  نم  مدرم ! يا  ( )) 75 ((.) یتیب لها  یترتع  هّللا و  باتک  اّولـضت ؛ نل  هب ، متذـخا  نا  ام  مکیف  تکرت  دـق  ّینا  ساّنلا !

یم متیب  لها  مترتع ، ادـخ و  باتک  زا  ترابع  زیچ  نآ  دـش و  دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـینک ، کسمت  نآ  هب  رگا  هک  ما  هتـشاذگ  ار  يزیچ 
لقن ظاـفلا  نیمه  اـب  ًاـبیرقت  ار  قوف  ثیدـح  يروش  هروس  رد  تّدوم  هیآ  لـیذ  رد  ( 77  ) یطویـس و  ( 76  ) يرزج ریثا  نبا  ًاـبیرقت  دـشاب .))
دیعـس یبا  زا  دوخ  دنـس  هب  لبنح  نب  دـمحا  تسا . هدومن  تیاور  زین  فحاصم  رد  يراـبنا  نبا  ار  ثیدـح  یطویـس  هتفگ  هب  و  دـنا ، هدومن 
مکیف كرات  ّینا  بیجاف و  یعدا  نا  کشوا  ّینا  لاـق  : )) دومرف ترـضح  هک  دـنک  یم  لـقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  يردـخ 

نل امهنا  ینربخا  فیطللا  نا  یتیب و  لها  یترتع  ضرالا و  یلا  ءامـسلا  نم  دودـمم  لبح  هّللا  باتک  یترتعو ، لـجوزع  هّللا  باـتک  نیلقثلا ،
هک تسا  کـیدزن  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  ( )) 78 ((.) امهیف ینوفلخت  مب  ینورظناـف  ضوحلا ، یلع  ادری  یّتح  اـقرتفی 
ود امـش ، يارب  هکلب ) درک  مهاوخن  اهر  نادرگ  رـس  ار  امـش   ) مدوخ زا  دعب  اما  منک ، جورع  میادـخ  يوس  هب  میوگب و  کیبل  ار  قح  یعاد 

طابترا نیمز  نامسآ و  نیب  هک  تسا  ینامـسیر  ادخ  باتک  ار ، مترتع  و  ّلجو -  ّزع  يادخ -  باتک  مراذگ ، یم  ار  اهبنارگ  گرزب و  زیچ 
ات دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زگره  ود  نیا  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  نابرهم  فیطل و  يادخ  دنتـسه ، نم  تیب  لها  مترتع ، دنک و  یم  رارق  رب 

، ود نیا  اـب  هطبار  رد  ارم  فرح  هنوگچ  درک و  دـیهاوخ  ظـفح  ود  نیا  رد  ارم  هنوگچ  دـینیبب  سپ  دـنوش ، قحلم  نم  هب  رثوـک  ضوـح  دزن 
َالَو اًعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  ْاوُمِصَتْعاَو   ) هکرابم هیآ  لیذ  رد  ( 79  ) يزار رخف  ظافلا  نیمه  اب  ًابیرقت  ار  تیاور  نیا  دناشوپ .)) دـیهاوخ  لمع  هماج 
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هیلع و هّللا  یّلـص  ّهنا  ۀیاور  یفو  :)) دیوگ یم  رجح  نبا  دنا . هدرک  لقن  ( 83) دعس نباو  ( 82  ) یمثیهو ( 81  ) يدنه یقتم  و  (، 80 ...() ْاُوقَّرَفَت
مکیف فلخم  ینا  الا  مکیلا  ةرذعم  لوقلا  مکیلا  تمدق  دقو  یب  قلطنیف  اعیرس  ًاضبق  ضبقا  نا  کشوی  سانلا ! اهیا  هتوم ، ضرم  یف  لاق : هلآ 

ناقرتفی ال  یلع ، عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  یلع  اذـه  لاقف : اهعفرف ، مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیب  ذـخا  مث  یتیب ، لها  یترتع  لجوزع و  ّیبر  باتک 
رد هک  تسا  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  زا  یتـیاور  رد  ( )) 84 ((.) امهیف تفلخ  اـم  اـمهولاساف  ضوحلا  یلع  ادری  یتح 

لبق منک ، رفس  الاب  ملاع  يوس  هب  امش  نایم  زا  هک  تسا  کیدزن  مدرم ! يا  دومرف : مدرم  هب  باطخ  دومن ، تلحر  ایند  زا  نآ  هب  هک  يرامیب 
، ما هتـشاذگ  ار  متیب  لها  مترتع ، و  ّلجو -  ّزع  يادـخ -  باـتک  امـش  يارب  مدوخ  زا  سپ  نم  دـینادب  هک  منک  یم  هاـگآ  ار  امـش  نتفر ، زا 

ادـج مه  زا  ود  نیا  تسا و  یلع  اب  نآرق  نآرق و  اب  یلع  نیا  دومرف : هدومن ، دـنلب  هتفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  ترـضح  نآ  سپس 
زا یمثیه  دیروایب .)) تسد  هب  ارم  شور  ترتع ، نآرق و  هب  هعجارم  اب  سپ  دنوش ، هدینادرگرب  نم  هب  رثوک  ضوح  دزن  یتقو  ات  دـنوش  یمن 
رد اـهنآ  زا  هدومن ، داریا  يا  هبطخ  مدرم  يارب  دیـسر ، هفحج ))  )) هب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  یتقو  هک  دـنک  یم  تیاور  مقرا  نب  دـیز 
ام داـنم و  يداـنف  نیلقثلا ، یف  ینوفلخت  فیک  اورظناـف  : )) دومرف داد ، شدوخ  تلحر  زا  ربخ  هکنآ  زا  دـعب  تفرگ و  رارقا  يروما  اـب  هطبار 

فیطللا ناو  یتریـشع  رخالا  اّولـضتال و  هب  اوکـسمتف  مکیدـیاب ، فرط  لجوزع و  هّللا  دـیب  فرط  هّللا  باتک  لاق : هّللا !؟ لوسر  اـی  نـالقثلا 
الو اوکلهتف  امهنع  اورـصقت  اوکلهتف و ال  امهومدـقت  الف  ّیبر ، امهل  کلذ  تلاسف  ضوحلا ، ّیلع  ادری  یّتح  اـقرتفی  نل  اـمهنا  ینءاـبن  ریبخلا 
نم داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هّیل ، یلعف و  هسفن ، نم  هب  یلوا  تنک  نم  لاقف : هنع  هّللا  یـضر  یلع  دیب  ذـخا  ّمث  مکنم ، ملعا  مهف  امهوملعت 

: دومرف تسیچ ؟ نالقث  هللا ! لوسر  ای  دز  ادص  یکی  هاگنآ  درک ، دیهاوخ  دروخرب  نالقث  اب  نم  زا  دـعب  هنوگچ  دـینیبب  سپ  ( )) 85 ((.) هاداع
دنوادـخ امـش و  نیب  طـبار  ینعی   ) تسامـش تسد  هب  نآ  رگید  فرط  ادـخ و  تسد  هب  نآ  فرط  کـی  هک  ّلـجو -  ّزع  يادـخ -  باـتک 

ربخ نم  هب  ریبخ  فیطل و  يادخ  دنتسه و  نم  ترتع  هریشع و  يرگید  و  دیوش ؛ یمن  هارمگ  دیـشاب ، کسمتم  نآرق  هب  هک  یمادام  تسا .)
ود نآ  يارب  دنوادخ  زا  ار  بلطم  نیا  نم  دـش و  دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  رثوک ، ضوح  رانک  رد  نم  دزن  ناشدورو  ات  ود  نیا  هک  تسا  هداد 

يوریپ مارتحا و  رد  ادابم  دش ، دیهاوخ  كاله  هک  دینک  ترتع  نآرق و  رب  مدقم  ار  دوخ  دییوجب و  مدقت  ود  نیارب  ادابم  ما ، هدش  راتـساوخ 
هاگنآ دنرتاناد ، امـش  زا  ترتع  اریز  دیزومایب ، يزیچ  ترتع  نآرق و  هب  ادابم  دش ، دیهاوخ  كاله  هک  دینک  یهاتوک  ریـصقت و  ود ، نیا  زا 

مه وا   ) تسوا ّیلو  یلع ، سپ  متـسه ، یلوا  وا  سفن  رب  وا  دوخ  زا  مراد و  تیـالو  وا  رب  نم  هک  ار  یـسک  ره  دومرف : هتفرگ ، ار  یلع  تسد 
یقتم ار  تیاور  نیا  دنک .)) یم  ینمشد  یلع  اب  هک  یسک  اب  شاب  نمـشد  ار و  یلع  رادتـسود  رادب  تسود  ایادخ ! دراد ) تیالو  نم  دننام 

زا يرایـسب  بتک  رد  نیلقث  تیاور  تسا . هدـمآ  یترتع )) ((، )) یتریـشع  )) هملک ياـج  هب  هک  تواـفت  نیا  اـب  هدومن  لـقن  زین  ( 86  ) يدنه
راصتخا تیاعر  يارب  ام  هک  تسا  هدش  لقن  تسین ) دارم  انعم و  هب  ّرضم  هک   ) ظفل رد  یمک  فالتخا  اب  ننست  لها  گرزب  ياملع  ظاّفح و 

دیوگ یم  هک  تسا  يدوهمس  زا  لقن  هب  ( 88  ) يوانم مالک  رتمهم  همه  زا  (. 87  ) مینک یم  هراشا  بتک  نآ  زا  یضعب  یماسا  هب  یقرواپ  رد 
نیا دیوگ  یم  زین  وا  هک  ( 89) رجح نبا  مالک  و  دنا ، هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هباحـص ، رفن  تسیب  زا  رتشیب  ار  تیاور  نیا 

. درادن یسررب  طسب و  هب  زاین  تسا و  یباحص  رفن  دنچ  تسیب و  زا  هریثک  دیناسا  قرط و  ياراد  ثیدح 

تّنس لها  ياملع  نیلقث و  ثیدح  - 5

لها گرزب  ياملع  ظاّفح و  زا  یکی  مالک  میا ، هتـشاگن  نونک  ات  هچنآ  رب  هوالع  نیلقث ، ثیدـح  تّدوم و  هکراـبم  هیآ  زا  دارم  ناـیب  يارب 
ناکیدزن زا  ترابع  هک  ار  دوخ  ترتع  میرک و  نآرق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  : )) دیوگ یم  رجح  نبا  میوش . یم  رکذـتم  ار  تنس 

نیا ترتع  نآرق و  و  ریطخ ، نوصم و  اهبنارگ و  زیچ  ره  زا  تسا  ترابع  لقث ،))  )) هکنیا يارب  دـیمان ، نیلقث )) ، )) دنـشاب یم  ترـضح  نآ 
مرکا ربمایپ  تهج ، نیمه  يور  دنا و  هیعرـش  ماکحا  یهلا و  مکِح  رارـسا و  یندل و  مولع  ندعم  ود ، نیا  زا  مادـک  ره  اریز  دنتـسه ؛ نینچ 

لعج يذلا  هّلل  دـمحلا  دومرف : و  ترتع ، زا  يریگدای  ود و  نیا  هب  کسمت  ادـتقا و  هب  دومن  بیغرت  قیوشت و  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
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هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هدش  هتفگ  و  دیوگ : یم  دعب  داد . رارق  نادناخ  ام  رد  ار  تمکح  هک  ار  يادخ  ساپـس  تیبلا ؛ لها  ۀمکحلا  انیف 
یّلـص ربمایپ  هک  یناسک  دوش . نشور  مدرم  يارب  اهنآ  هب  مارتحا  بوجو  ترتع و  نآرق و  قوقح  شزرا  اـت  دـیمان  نیلقث ))  )) ار ود  نیا  هلآ 

دزن ات  نانآ  اریز  دنـشاب ؛ یم  شلوسر  تنـس  ادخ و  باتک  هب  فراع  هک  دنتـسه  يدارفا  هدومن ، نانآ  هب  عوجر  هب  رما  ار  ام  هلآ  هیلع و  هّللا 
؛ دیزومایب نانآ  هب  يزیچ  ادابم  مکنم ؛ ملعا  مهناف  مهوملعت  الو   )) ثیدح ار  بلطم  نیا  . ) دش دـنهاوخن  ادـج  ادـخ ، باتک  زا  رثوک  ضوح 

نوچ دـننک ؛ یم  ادـیپ  زیامت  املع  هیقب  زا  ربمایپ  ترتع  هک  تسا  تهج  نیمه  رطاـخ  هب  دـنک و  یم  دـییءات  دـنرتاناد ،)) امـش  زا  ناـنآ  اریز 
دوجو نانآ  رد  هک  يدایز  يایازم  هرهاب و  تامارک  ببـس  هب  هدینادرگ و  هزیکاپ  رهطم و  ار  نانآ  هدومن و  عفد  ترتع  زا  ار  سجر  دنوادخ 
باتک رد  ینعی   ) میا هدرک  رکذ  البق  ار  تایاور  نآ  زا  یـضعب  دیوگ : یم  دعب  تسا .) هدومرف  اطع  یگرزب  تفارـش و  مدرم  رگید  رب  دراد ،
مّهناف مهنم  اوملعتو  : )) دومرف شیرق  هرابرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یتیاور  باتک  نامه  رد  ینعی   ) دـیآ یم  مه  ادـعب  و  قعاوص )

تیب لها  سپ  دـشاب ، تباث  شیرق  مومع  يارب  بلطم  نیا  یتقو  دـنرتاناد .)) امـش  زا  نانآ  هک  یتسرد  هب  دـیزومایب ، شیرق  زا  مکنم ؛ ملعا 
یثیداحا رد  و  درادن ، مومع  روط  هب  شیرق  هک  دنراد  یتایصوصخ  نانآ  هکنوچ  ییاناد ؛ تیملعا و  هب  شیرق  زا  دنتسه  یلوا  مالّسلا  مهیلع 

؛ دنوش یمن  عطقنم  دنتـسه و  تمایق  زور  ات  تیب  لها  هکنیا  هب  تسا  هراشا  دنک ، یم  تیب  لها  هب  کسمت  هب  بیغرت  ار  ام  هدـش و  دراو  هک 
کـسمت دروم  میرک  نآرق  هکنانچ  تسین ؛ یـصاخ  ناکم  ای  نامز  هب  صوصخم  دراد و  همادا  تمایق ، زور  ات  نانآ  هب  کسمت  هب  رما  نوچ 

تداهـش یهاوگ و  بلطم  نیا  رب  رجح  نبا  هکنانچ  ضرا ، لها  يارب  دنناما  تیب  لها  هک  تسا  تهج  نیمه  رطاخ  هب  تمایق . زور  ات  تسا 
نم لودـع  یتما  نم  فلخ  لک  یف  : )) دومرف هک  هدومن  لقن  هراـب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ار  يرگید  ثیدـح  هداد و 

یلوا قحا و  تیب  لها  نایم  رد  هک  یـسک  : )) دیوگ یم  دـعب  دـنراد .)) دوجو  متیب  لها  زا  یلداع  دارفا  نم ، تما  زا  لسن  ره  رد  یتیب ؛ لها 
باتک رد   ) البق اـم  هک  روطناـمه  تسا ؛ ههجو -  هّللا  مّر  بلاـط -  یبا  نب  یلع  ناـشملاع ، تیب و  لـها  ماـما  دوش ، کـسمت  وا  هب  هک  تسا 

کـسمت هب  رتراوازـس  یلوا و  وا  هک  میدومن  تباث  میتفگ و  نخـس  وا  هقیقد  تاطابنتـسا  ترـضح و  نآ  ملع  ترثک  اب  هطبار  رد  قعاوص ،)
ياج هب  هدومن و  يراک  تسد  ار  نیلقث  فیرش  ثیدح  ّتنـس ، لها  نیثّدحم  تاور و  زا  یـضعب  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  ( 90 ((.) تسا
نآرق هک  يروط  نامه  اریز  دیآ ؛ یمن  رد  روج  لقع  اب  هکنیا  زا  رظن  فرص  بلطم  نیا  دنا . هتـشاذگ  ار  یتنـس ))  )) هملک یترتع ))  )) هملک
هکلب هدوبن ، لوبق  دروم  ننـست  لها  گرزب  ياملع  رظن  زا  دش ، دهاوخن  نشور  هدنهد  حیـضوت  نّیبم و  نودـب  زین  تنـس  دـهاوخ ، یم  نّیبم 

هب یتّنـس ))  )) هملک رب  لمتـشم  یثیدح  الـصا  ایوگ  دنا . هدشن  دشاب ، یترتع ))  )) ياج هب  یتّنـس ))  )) نآ رد  هک  یتیاور  لقن  ضرعتم  الـصا 
بتک زا  هچنآ  زا  و  دـنا . هدومن  تیاور  یتیب )) لـها  یترتع   )) هملک اـب  اـج  همه  رد  و  تسا . هدـشن  لـقن  ربماـیپ  زا  لـقث ، ود  زا  یکی  ناونع 
هملک ، عضو لـعج و  تسد  هک  دـش  نشور  حـضاو و  میدوـمن ، لـقن  نیا  زا  لـبق  هحفـص  دـنچ  رد  ننـست  لـها  یثیدـح  عیماـجم  هربـتعم و 
نامه یلـصا  ثیدح  هک  میوش  هجوتم  دـسرب و  تابثا  هب  الماک  ام  ياعدـم  هکنیا  يارب  اما  تسا . هدومن  یترتع ))  )) نیـشناج ار  یتنـس )) ))
تنس لها  دزن  هک  تغل  بتک  زا  باتک  دنچ  هب  تسا ، هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  یتیب )) لها  یترتعو   )) هملک اب  هک  تسا 

لیذ ءاتلا  عم  نیعلا  باب  رد  نینچمه  و  لقث ))  )) هدام لیذ  فاقلا  عم  ءاثلا  باـب  رد  هیاـهن  باـتک  رد  ریثا  نبا  مینک . یم  هراـشا  زین  دـنربتعم 
لیقث امهب  لمعلاو  امهب  ذـخالا  ّنال  نیلقث ؛ امه  اّمـس  : )) دـیوگ یم  دـعب  دـنک . یم  لـقن  یترتع ))  )) هملک رب  لمتـشم  ار  تیاور  رتع ، هداـم 

ار ترتع  باتک و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  (91 ؛) امهنءاشل امیخفت  امهردقل و  اماظعا  نیلقث ، امهاّمسف  لقث ، سیفن ]   ] ریطخ لکل  لاقیو 
اب سیفن و  ریطخ و  رما  ره  هب  و  تسا . شزرا  اـب  اـهبنارگ و  ینعی  لـیقث ؛ ود ، نیا  قباـطم  لـمع  ود و  نیا  هـب  ذـخا  هـکنیا  يارب  دـیمان  لـقث 

ترتع نآرق و  نءاش  تمظع  هبترم و  یگرزب  ات  دیمان  نیلقث  ار  ود  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  سپ  دوش ، یم  هتفگ  لقث  یشزرا ،
ره ابیرقت  هدومن و  لقن  یترتع ))  )) هملک رب  لمتـشم  ار  تیاور  ( 94  ) يدیبز و  ( 93  ) يدابآزوریف (، 92) روظنم نبا  دوش .)) نشور  مدرم  رب 
(( یتنـس  )) هملک رب  لمتـشم  هک  یتیاور  هب  يا  هراشا  هنوگ  چیه  و  هدش . ضرعتم  ار ، ریثا  نبا  بلطم  نامه  لقث  يانعم  اب  هطبار  رد  اهنآ  هس 

تسا و دوجوم  تنـس  باتک و  رد  مه  يرگید  تایاور  تایآ و  نیلقث ، ثیدح  تّدوم و  هیآ  زا  ریغ  دنا . هدومنن  دشاب ، یترتع ))  )) ياج هب 
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يراددوخ اهنآ  هب  لالدتـسا  لقن و  زا  راصتخا  تیاعر  رطاخ  هب  هک  دنا  هدش  رکذـتم  ناشدوخ  ياهباتک  رد  مه  ننـست  لها  گرزب  نافل  ؤم 
لها ناردارب  یثیدح  عیماجم  دیناسم و  هتـس و  حاحـص  بتک  هب  رتشیب  تاقیقحت  عالطا و  دیزم  يارب  دـنناوت  یم  عّبتت  لها  نیققحم و  دـش .

. دنیامن هعجارم  ۀمئالا )) یبا  ةایح  یف  ةءاملا  لوصفلا   )) و هتسلا )) حاحصلا  نم  هسمخلا  لیاضف  ((، )) ریدغلا  )) فیرش ياهباتک  هب  ای  تنس .

ع)  ) ماما هدزاود  زا  يوریپ  تّنس و  لها 

تسا هدومرفرما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمایپ  روکذم ، تایاور  تایآ و  قبط  هک  دنیوگب  ام  تنـس  لها  ناردارب  زا  یـضعب  تسا  نکمم 
، یلع هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دوخ  زا  دـنترابع  اهنآ  مینک و  يوریپ  ناـنآ  زاو  هدومن  هعجارم  اـبع )) لآ   )) هبّیط هسمخ  هباـم  هک 

بتکم نیا  رد  هدشن و  مالّسلا  مهیلع  تارضح  نیا  هب  رصحنم  ترتع  عّیشت ، بتکم  رد  هک  یلاح  رد  مالّسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ،
رب یلیلد  اـیآ  تسا . بجاو  دنـشاب ، یم  تمـصع  ياراد  ناـنآ  همه  هک  ماـما  هدزاود  يوریپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  دـعب 

دیاب باوج  رد  دراد ؟ دوجو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  دـعب  ناـنآ  زا  يوریپ  مالّـسلا و  مهیلع  ماـما  هدزاود  هب  کـسمت  بوجو 
ایند زا  هک  یماما  ره  زا  دعب  دوش و  یمن  عطق  زگره  هتشاد و  همادا  تمایق  زور  ات  تماما  عّیـشت  بتکم  رد  تسا و  نینچ  ًاملـسم  هک  مییوگب 

تماـما و زین  رـضاح  ناـمز  رد  دریگ . یم  رارق  تماـما  دنـسم  رب  تسوا ، نیـشناج  یلبق  ماـما  صن  قبط  هک  يرگید  ماـما  دـنک ، یم  تلحر 
رارق ءادفلا - فیرـشلا  همدـقم  بارتلانحاورا   - يرکـسعلا نسحلا  نب  ۀـجح  رظتنم  يدـهم  نامز ، ماما  ترـضح  هدـهع  هب  نیملـسم  يربهر 

زا مینک  نایب  يددـعتم  هلدا  میناوت  یم  اعدـم  نیا  تابثا  يارب  تساـهنآ . نیرخآ  هناـگ و  هدزاود  همئا  زا  ماـما  نیمهدزاود  هک  تسا  هتفرگ 
حـضاو و ناـمز  ره  رد  تیب  لـها  زا  يدرف  دوجو  رب  نآ  تلـالد  هدـش و  رکذ  تنـس  لـها  ناردارب  بتک  رد  هک  تسا  یتـیاور   - 1 هلمج :

فیل أت  یبقعلا  رئاخذ  زا  ار  ثیدح  ام  تسا . تباث  نآ  هب  تبـسن  يونعم  رتاوت  اما  هدش  لقن  فلتخم  ظافلا  هب  هچ  رگ  ثیدح  تسا ، نشور 
لاق لاق : مالّـسلا  هیلع  یلع  نع  : )) مییامن یم  رکذ  تسا ، هدمآ  اهنآ  رد  ثیدـح  نیا  هک  ار  يرگید  بتک  یماسا  دـعب  هدومن و  لقن  يربط 
اذاف ضرالا ، لهال  ناما  یتیب  لها  ءامـسلا و  لها  بهذ  موجنلا  تبهذ  اذاـف  ءامـسلا ، لـهال  ناـما  موجنلا  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ( )) 95 ((.) ضرالا لها  بهذ  یتیب  لها  بهذ 
يارب دنتـسه  ناما  نم  تیب  لها  و  دنور . یم  نیب  زا  مه  نامـسآ  لها  دشابن ، يا  هراتـس  یتقو  نامـسآ و  لها  يارب  دنتـسه  ناما  ناگراتس ،

نیا دـش .)) دـنهاوخ  دوبان  زین  نیمز  نانکاس  دـشابن ، نیمز  يور  رد  یـسک  نم  تیب  لها  زا  هک  یناـمز  سپ  نیمز ، ناـنکاس  ضرا و  لـها 
دانـسالا حیحـص  ثیدـح  نیا  : )) دـیوگ یم  هدومن ، لقن  ظفل  رد  فـالتخا  كدـنا  اـب  ( 96  ) نیحیحـصلا كردتـسم  رد  مکاح  ار  ثیدـح 

(99) دیاوزلا عمجم  رد  مه  یمثیه  تسا . هدش  تیاور  زین  ( 98  ) هقرحملا قعاوصلاو  ( 97  ) لامعلازنک رد  روکذم  ثیدح  نینچمه  تسا .))
رد ثیدح  لقن  زا  دعب  ( 100) ریدقلا ضیف  رد  يوانم  تسا .)) هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  زین  یناربط  : )) دـیوگ یم  هدومن ، رکذ  ار  ثیدـح 
دیس  - 2 دـنا .)) هدرک  لقن  زین  هبیـش  یبا  نبا  دّدـسم و  یناربط و  عوکا ، نب  ۀملـسم  زا  ار  ثیدـح  نیا  : )) دـیوگ یم  نینچ  حرـش  رد  نتم ،

هیلع و هّللا  یّلص  دمحم  لآ  لثم  نا  الا  : )) دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  هغالبلا  جهن  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  هّرـس  سّدق  یـضر 
ناگراتـس دـننامه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب  لها  هک  دیـشاب  هاـگآ  ( )) 101 ((.) مجن علط  مجن ، يوخ  اذا  ءامـسلا  موـجن  لـثمک  هلآ 

ار یناملظ  کیرات و  بش  ناگتـشگ  مگ  شدوخ  رون  اب  ات   ) درک دـهاوخ  عولط  يرگید  هراتـس  دـنک ، بورغ  هراتـس  کی  یتقو  دننامـسآ ،
مگ دوخ ، تیادـه  داشرا و  اب  ات  دـنک  یم  رپ  ار  وا  ياج  يرگید  دـیامن ، تلحر  ایند  زا  یکی  مه  تیب  لها  زا  رگا  سپ  دـیامن ، ییاـمنهار 

ربمایپ هک  دیدش  هجوتم  نیلقث  فیرـش  ثیدح  رد   - 3 دشاب .)) نومنهر  تداعس ، تیاده و  هارهاش  هب  ار  تلالـض  دابآ  تملظ  ناگتـشگ 
((. دـش دـیهاوخن  هارمگ  دیـشاب ، کسمتم  دنتـسه ) تیب  لها  زا  تراـبع  هک   ) ترتع نآرق و  هب  هک  یماداـم  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

هتفگ هک  يروط  نامه  اریز  دنـشاب ؛ تمایق  ات  زین  تیب  لها  دیاب  سپ  تسه  تمایق  ات  هتفرگ ، رارق  تیب  لها  لْدِع  ثیدح  نیا  رد  هک  نآرق 
مکح ياراد  دنتـسه ، تاهج  عیمج  زا  مه  لْدِـع  مه و  لثم  هک  يزیچ  ود  دـحاو ؛ زوجی  امیف ال  زوجی و  اـمیف  لاـثمالا  مکح  : )) تسا هدـش 
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زا - 4 دـنک . یم  دـییءات  ار  بلطم  نیا  زین  دـش  لـقن  نیلقث  ثیدـح  تّدوم و  هیآ  ياـنعم  نییبت  رد  رجح  نبا  زا  هچنآ  دنـشاب .)) یم  دـحاو 
هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  ترـضح  لسن  زا  ترابع  تیب  لها  ترتع و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ترتع  ياـنعم  هب  هّجوت  تغل و  بتک  هب  هعجارم 
: دیوگ یم  رتع ))  )) هدام لیذ  رینملا  حابـصم  رد  یمویف  تشاد . دنهاوخ  دوجو  مه  نیا  زا  دـعب  هتـشاد و  دوجو  نونک  ات  هک  دنـشاب  یم  هلآ 

هتّیرذ لجرلا و  دـلو  ةرتعلا  نا  یبارعالا  نبا  نع  بلعث  يورو  : )) يرهزالا لاق  ناسنا .)) لسن  زا  تسا  ترابع  ترتع  ناسنالا ؛ لسن  ةرتعلا  ))
، ترتع هک  دـنک  یم  تیاور  یبارعا  نبا  زا  بلعث  : )) دـیوگ یم  يرهزا  ( 102 ((.) کلذ ریغ  ةرتعلا  نم  برعلا  فرعت  الو  هبلـص  نم  هبقع  و 

روظنم نبا  دسانش .)) یمن  انعم  نیا  زا  ریغ  يرگید  يانعم  ترتع ، يارب  برع  دنیآ و  یم  ایند  هب  وا  بلص  زا  هک  تسا  درم  لسن  نادنزرف و 
یبارعا نبا  ((. )) مالـسلااهیلع لوتبلا  ۀـمطاف  دـلو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  ةرتعف  یبارعالا : نبا  لاقو  : )) دـیوگ یم  رتع ))  )) هدام لیذ  زین 

یم دنک ، یم  رکذ  ترتع  يارب  رگید  يانعم  دنچ  هکنآ  زا  دعب  و  دنتسه .)) لوتب  همطاف  هیّرذ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ترتع  دیوگ : یم 
نآ فورعم  روهشم و  ( )) 103 ((.) ۀضورفملا ۀقدصلا  ةاکزلا و  مهیلع  تمّرح  نیذلا  مه  هتیب و  لها  هترتع  نا  فورعملا  روهشملاو  : )) دیوگ

نانآ رب  هبجاو  هقدص  تاکز و  هک  یناسک  زا  دـنترابع  نانآ  دنتـسه و  ترـضح  نآ  تیب  لها  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ترتع  هک  تسا 
لجرلا دلو  اّهنا  ّنظت  ۀماعلاو  : )) دیوگ یم  دنتـسه ، مه  هب  کیدزن  ًابیرقت  هک  ترتع  يارب  انعم  دنچ  رکذ  زا  دـعب  زین  يدـیبز  تسا .)) مارح 

درم هیّرذ  زا  دـنناد  یم  ترابع  ار  ترتع  فرع ، ( )) 104 ((.) اهنع هّللا  یـضر  ۀمطاف  دلو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ةرتع  نا  ۀصاخ و 
هدیس نبا  دیوگ : یم  دعب  دنتـسه ، مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هیّرذ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ترتع  دنیایب و  ایند  هب  وا  بلـص  زا  هک 

، تسه نآرق  لْدِع  هک  یترتع ))  )) زا دارم  هک  دنام  دهاوخن  یقاب  يدیدرت  دوش ، تقد  تاملک  نیا  رد  رگا  تسا .)) لوق  نیمه  هب  لیاق  مه 
رد نیملـسم  عجرم  دـنناوت  یم  هک  تسا  یترتع  نآ  نآرق ، لدـع  هکلب  تسین  وا  ناکیدزن  اـی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  نیبستنم  همه 

قیدص دمحم  دیـس  ياقآ  دنراد . نانآ  زا  دنراد  يزیچ  مه  رگا  نانآ  ریغ  اریز  هناگ ؛ هدزاود  همئا  رد  دنرـصحنم  نانآ  دنـشاب و  نید  ماکحا 
یگرزب مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  تلیضف  نّیبم  ثیدح  نیا  : )) دیوگ یم  مقرا ، نبدیز  زا  نیلقث  فیرـش  ثیدح  لقن  زا  دعب  يراخب  نسح 

اب هطبار  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نایب  نیا  زا  دـعب  و  مارکا . میظعت و  رد  دـننآرق ، نیرق  نانآ  هکنیا  تسا و  مالـسا  رد  نانآ  قح 
هکنیا زا  هیانک   ) درادـن دوجو  يا  هیرق  نادابآ  زا  دـعب  اریز  تشاد ؛ دـهاوخن  دوجو  ینایب  رگید  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تمظع  تلیـضف و 

لوا هجرد  رد  ترتع  تیب و  لها  زا  دارم  هک  تسا  تباث  نم  دزن  : )) دـیوگ یم  دـعب  دـنام .)) یمن  یقاب  یـسک  يارب  ییوج  هناهب  هار  رگید 
دعب هک  ار  یناسک  دوش  یم  لماش  هملک  نیا  نکل  دندوب و  دوجوم  توبن  رصع  رد  هک  دنتسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  براقا  زا  یناسک 

هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  ترتع  زا  هناگ  هدزاود  همئا  لثم  تدابع ، ملع و  يوس  هب  نایامنهار  ناگرزب و  رباکا و  زا  دـندمآ  دوجو  هب  نانآ  زا 
جاوزا لماش  هملک  نیا  دنتـسه و  هرهطم  هیّرذ  هرهاط و  ترتع  طقف  نیلقث ، ثیدـح  رد  تیب  لها  زا  دارم  : )) دـیوگ یم  هک  اـجنآ  اـت  هلآ .))

هک دـشاب  یم  نیا  نآ  زا  دارم  تسا و  حیحـص  نیلقث  ثیدـح  : )) دـیوگ یم  یعفاـش  یلع  نـب  دـمحا  خیـش   - 5 ( 105 ((.) دوش یمن  ربمایپ 
(106 ((.) دراد دوـجو  نآرق  رد  هچنآ  هب  دنتـسه  هدـننک  رما  تماـیق  زور  اـت  هشیمه  يارب  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  ترتـع  زا  ییاـملع 

ظفل رکذزا  دعب  دراد ، ینالقـسع  رجح  نبا  ظفاح  فیلءات  ۀیندللا  بهاوملا  باتک  رب  هک  یحرـش  رد  یقابلادـبع  نب  دـمحم  ياقآ  نینچمه 
رگا دیامرفب : دهاوخ  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ینعی  تسا ؛ ینایب  لیـصفت و  لامجا ، زا  دعب  ثیدح  نیا  رد  : )) دیوگ یم  ترتع )) ))
هارمگ دیدومن ، نانآ  هریـس  هب  ادتقا  نم و  ترتع  تیاده  هب  دیدش  تیاده  دـیدرک و  بانتجا  نآ  یهاون  زا  دـیتفریذپ و  ار  نآرق  رماوا  امش 

هّللا یّلـص  ترـضح  نآ  لآ  مارتحا  بوجو  دنک  یم  اضتقا  میظع  دیکءات  ّتیـصو و  نیا  هک  دنک  یم  لقن  یبطرق  زا  دـعب  دـش .)) دـیهاوخن 
هک ًاـصوصخم  تـسین . نآ  زا  فـّلخت  رد  يدـحا  يارب  يرذـع  هـک  ضیارف  رگید  دوـجو  دــننام  ار ، ناـنآ  تـبحم  مارکا و  هـلآ و  هـیلع و 

، دنتـسه هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  ءزج  ناـنآ  هک  تسا  يروط  موـلعم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  تبـسن  لآ  تیـصوصخ 
: هک دنک  یم  لقن  يدوهمس  فیرـش  زا  وا  تسا .)) نم  دوجو )  ) زا يا  هراپ  همطاف  یّنم ؛ ۀعـضب  ۀمطاف  : )) دومرف ترـضح  نآ  دوخ  هکنانچ 
هک يروط  نامه  دراد  دوجو  میوش ، کسمتم  وا  هب  هک  ترتع  زا  یـسک  تماـیق  ماـیق  هب  اـت  ناـمز  ره  رد  هک  دـنامهف  یم  اـم  هب  ربخ  نیا  ))
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یم لقن  یناقرز  زا  يو  نینچمه  دوب .)) دـنهاوخن  مه  ضرا  لها  دنـشابن ، تیب  لها  رگا  سپ  تشاد ، دـهاوخ  دوجو  تماـیق  زور  اـت  نآرق 
حیرصت هکلب  هراشا ، نیلقثلا ، مکیف  كرات  ینا  دومرف : لوا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هکنیا  : )) تسا هتفگ  ثیدح  نیا  حرـش  رد  هک  دنک 
ّتیـصو ار  شتما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  دنتـسه و  مءاوت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دـعب  تیب  لها  نآرق و  هکنیا  هب  تسا 
هعجارم نآرق  هب  اما  دـننک . هعجارم  نانآ  هب  نید  روما  رد  هدومنن و  عیاض  ار  ود  نیا  قح  هکنیا  ترتع و  نآرق و  اـب  يراـتفر  شوخ  هب  دومن 

؛ دنیوج کسمت  ترتع  هب  و  تسا . قیاقد  تفرعم و  قیاقح و  ياهجنگ  زونک و  هیعرـش و  مکح  رارـسا و  هینید و  مولع  ندـعم  نوچ  دـننک ؛
بجوم وا  تعیبط  یمدآ و  ترطف  یکاپ  سپ  ینید ، قیاقد  مهف  رد  دـنک  یم  کمک  وا  هب  دـشاب ، كاپ  ناـسنا  يدوجو  رـصنع  یتقو  نوچ 

یکاـپان و زا  ار  لد  ندوب  كاـپ  بلق و  يافـص  دـنک  یم  باـجیا  مه  یقـالخا  نساـحم  و  دـشاب ، قلخ  نسُح  ياراد  صخـش  هک  دوش  یم 
دعب مینک .)) يوریپ  ناـنآ  زا  تسا  بجاو  اـم  رب  سپ  دنتـسه ، كاـپ  تنیط  رـصنع و  ياراد  نوچ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ینعی   ) اهیدـیلپ

ینوفلخت اذاـمب  اورظناـف  هلمج : نیا  هب  دومن  تیوقت  دّـک و  ؤم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  ار  تیـصو  نیا  و  : )) دـیوگ یم  یناـقرز 
ارم ات  دـینک  یم  يوریپ  تعباتم و  ار  ترتع  نآرق و  اـی  ینعی   ) درک دـیهاوخ  لـمع  ود  نآ  هب  تبـسن  ارم  فرح  هنوگچ  دـینیبب  سپ  اـمهیف ؛
هّللا یّلص  مرکا  لوسر  ترـضح  زا  یتایاور   - 6 ( 107 ((.) دینک یم  تحاران  ارم  هدومن و  ار  ود  نآ  تفلاخم  هکنیا  ای  دـیزاسب ، لاحـشوخ 

زا ناناملـسم  يوریپ  بوجو  هناگ و  هدزاود  همئا  تماما  رب  نآ  تلالد  هک  تسا  دوجوم  ام  تنـس  لـها  ناردارب  هربتعم  بتک  رد  هلآ  هیلع و 
یمک فـالتخا  ياراد  ظاـفلا ، رظن  زا  تنـس  لـها  ناردارب  یثیدـح  عیماـجم  رد  هلوقنم  تاـیاور  هتبلا  تسا . نشور  حـضاو و  ًـالماک  ناـنآ 

هّللا یّلص  مرکا  یبن  زا  دعب  مالّسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  تماما  تبثم  هک  دنهد  یم  هئارا  ار  بلطم  انعم و  کی  ثیداحا  نآ  همه  اما  دنتـسه ،
دنک یم  لقن  هرمس  نب  رباج  زا  دنس  ود  هب  دنا ، شیرق  عبات  همه  مدرم  هکنیا  باب  رد  تراما  باتک  حیحص ، رد  ملسم  دشاب . یم  هلآ  هیلع و 

ّمث لاق : ۀفیلخ . رـشعانثا  مهیف  یـضمی  یّتح  یـضقنیال  رمالا  اذه  ّنا  لوقی : هتعمـسف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  یلع  یبا  عم  تلخد  : )) هک
ربمایپ تمدخ  مردپ ، اب  دـیوگ : یم  هرمـس  نب  رباج  ( )) 108 ((.) شیرق نم  مهلک  لاق : لاق ؟ ام  یبـال : تلقف  لاـق  َّیَلع . یفخ  مـالکب  مّلکت 
هکنیا اـت  دـسر ، یمن  رخآ  هب  دوـش و  یمن  یـضقنم  نید  نیا  دوـمرف : یم  ترـضح  نآ  هک  مدینـش  میدـش ، بایفرـش  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلص 

یّلـص مرکا  ربمایپ  دعب  دیوگ : یم  رباج  دنوش ، راد  هدهع  ار  مدرم  تیادـه  داشرا و  دـنیامن و  تفالخ  يرگید  زا  دـعب  یکی  هفیلخ  هدزاود 
ربمایپ تفگ : دندومرف ؟ هچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدیسرپ  مردپ  زا  مدشن ، هجوتم  تسرد  نم  هک  دومرف  ینخـس  هلآ  هیلع و  هّللا 

هک دـنک  یم  تیاور  قورـسم  زا  شدنـس  هب  يروباـشین  مکاـح  دنـشاب .)) یم  شیرق  زا  رفن  هدزاود  نآ  ماـمت  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
مک هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  متلءاس  له  نمحرلادبعابا ! ای  لاقف : ٌلجر ، هلءاسف  نآرقلا  انئرقی  هّللادبع  دنع  ۀلیل  ًاسولج  اّنک  : )) تفگ
ینب ءابقن  ةدع  رـشعانثا  لاقف : هانلءاس ، لاق : کلبق ، قارعلا  تمدق  ذنم  دحا  اذه  نع  ینلءاس  ام  هّللادبع  لاقف  ۀـفیلخ  نم  ۀـمالا  هذـه  کلمی 

نآرق ام  يارب  وا  میدوب و  هتسشن  تسه ) هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  باحصا  زا  هک   ) دوعـسم نب  هّللادبع  تمدخ  یبش  ( )) 109 ((.) لیئارسا
یّلـص ربمایپ  زا  امـش  ایآ  دوعـسم ) نب  هّللادبع  هینک  ! ) نمحرلادبعابا يا  تفگ : هّللادـبع  هب  باطخ  تساخرب و  يدرم  سپ  درک ، یم  تئارق 

هّللادبع دوب ؟ دنهاوخ  وا  زا  دعب  ترـضح  نآ  نیـشناج  هفیلخ و  ناونع  هب  تما  نیا  رد  رفن  دنچ  هک  دیدرک  لا  ؤس  هاگ  چیه  هلآ  هیلع و  هّللا 
ترضح نآ  میدیسرپ و  ترضح  نآ  زا  ام  یلب  تسا ، هدیـسرپن  نم  زا  وت  زا  ریغ  یـسک  ما  هدمآ  قارع  هب  هک  یتقو  زا  ار  بلطم  نیا  تفگ :

نب دمحا  لیئارـسا .)) ینب  ناتـسرپرس )  ) يابقن ددع  قباطم  دنرفن  هدزاود  نم  زا  دعب  يافلخ  دادـعت  دومرف : باوج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
رشع انثا  نوکی  یتح  ًامئاق  نیدلا  لازیال  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  هک : دنک  یم  تیاور  هرمـس  نب  رباج  زا  ( 110  ) لبنح

هرمـس نب  رباج  زا  لقن  هب  يو  دـننک .)) تفالخ  نآ  رب  شیرق  زا  رفن  هدزاود  ات  دوب  دـهاوخ  یقاب  هشیمه  يارب  نید  نیا  شیرق ؛ نم  ۀـفیلخ 
شیرق نم  مهلک  ۀـفیلخ  رـشع  انثا  يدـعب  نوکی  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  لاـق  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  تعمـس  : )) هک دـیازفا  یم 

هک دوب  دنهاوخ  هفیلخ  رفن  هدزاود  نم  زا  دعب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  ای  مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  (111 ؛)
نم مهّرـضیال  ًاـمیق ، رـشعانثا  ۀـمالا  هذـهل  نوکی  : )) دـنک یم  لـقن  ظـفل  نیا  اـب  ار  قوف  تیاور  يدـنه  یقتم  دنـشاب .)) یم  شیرق  زا  همه 
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دنک و یمن  دراو  ناشتفالخ  هب  یبیسآ  نانآ ، زا  یسک  ندرکن  تیعبت  هک  دنراد  مّیق  هدزاود  تما  نیا  ( )) 112 ((.) شیرق نم  مهلک  مهلذخ ،
تفتلاف مهاداع ، نم  ةوادع  مهرضیال  لاقو  : )) دیوگ یم  دنک ، یم  رکذ  ار  ثیدح  نیا  یتقو  یمثیه  هک  تسا  رکذ  لباق  دنشیرق .)) زا  همه 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـیوگ : یم  رباـج  ( )) 113 ((.) تعمـس امک  ثیدـحلا  یل  اوتبثاف  سانا ، یف  باطخلا  نب  رمعب  اـن  اذاـف أ  یفلخ ،
رمع مدید  مدرک ، هاگن  ار  مرس  تشپ  دیوگ : یم  دعب  دنک ، یمن  دراو  نانآ  هب  يررض  دنتـسه ، نمـشد  نانآ  اب  هک  یناسک  توادع  دومرف :
یفنح يزودنق  نامیلـس  ظفاح  دندرک .)) نایب  میارب  مدوب  هدینـش  هک  روط  نامه  ار  ثیدح  زین  نانآ  سپ  دنیآ ، یم  يا  هدـع  اب  باطخ  نب 

، ثیدح نیا  حیضوت  حرـش و  اب  هطبار  رد  ار  نیققحم  زا  یـضعب  راتفگ  تنـس ، لها  هربتعم  بتک  زا  رکذلا  قوف  ثیدح  لقن  زا  دعب  ( 114)
ترضح زا  دعب  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  هک  یتایاور  : )) دنیوگ یم  نیققحم  زا  یضعب  تسا : نینچ  یـسراف  هب  نآ  همجرت  هک  دیامن  یم  لقن 
تشذگ اب  سپ  تسا ، هدش  تیاور  هریثک  قرط  زا  روهشم و  دنشاب ، یم  رفن  هدزاود  ترضح  نآ  يافلخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر 

تیب لها  زا  ماما  هدزاود  نیمه  ثیداحا  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دارم  هک  میناد  یم  ناکم ، نوک و  ییاسانـش  نامز و 
، دندومن تفالخ  ترـضح  نآ  زا  دعب  باحـصا ، نایم  زا  هک  ییافلخ  رب  مینک  لمح  ار  ثیدـح  نیا  تسین  نکمم  اریز  تسا ؛ ترـضح  نآ 
. دنرتشیب رفن  هدزاود  زا  نانآ  اریز  ددرگ ؛ قیبطت  يوما  نیطالـس  رب  تایاور  نیا  درادن  ناکما  هکنانچ  دسر ؛ یمن  هدزاود  هب  اهنآ  هدع  نوچ 

 - هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دنتـسین و  یمـشاه  ینب  مه  یفرط  زا  دـنا . هدوب  كافـس  ملاظ و  زیزعلادـبع ، نب  رمع  زج  ناشیا  همه  و 
تبحـص هتـسهآ  ترـضح  هکنیا  و  دنمـشاه ؛ ینب  زا  رفن  هدزاود  نآ  همه  دومرف : تسا -  هدـمآ  رباج  نب  کلملا  دـبع  تیاور  رد  هکناـنچ 

، دـمآ یمن  ناشـشوخ  مشاه  ینب  تفـالخ  زا  مدرم  اریز  دراد ؛ اعّدـم  نیارب  تلـالد  دوخ  هدوب ، هدـشن  هجوتم  ربخ  يوار  هک  يروط  هدومرف 
َّال ُلق  هکرابم ...(  هیآ  دنرتشیبرفن ، هدزاودزا  هکنیارب  هوالع  اهنآ  نوچ  تسین ؛ تسرد  مه  یسابع  نیطالـس  رب  تایاور  نیا  قیبطت  نینچمه 

هدرکن تیاعر  ًالـصا  هکلب   ) دـندرک تیاعر  مک  رایـسب  ار  اسک  فیرـش  ثیدـح  و  (، 115 ...() َیبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  ـالِإ  اًرْجَءا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَءا 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ترتع  تیب و  لها  نایم  زا  هک  یماما  هدزاود  رب  دوش  لـمح  ًاـمتح  دـیاب  سپ  : )) دـیوگ یم  دـعب  دـنا .))

نامز لها  زا  رت  یمارگ  لاعتم  يادخ  دزن  رتالاب و  بسن  بسح و  رظن  زا  رت و  یقتم  رتدـهاز ، رتراوگرزب ، رتاناد ، نانآ  اریز  دـنا ؛ هتـساخرب 
سپـس ّتیندـل .)) تثارو و  قیرط  زا  ناشراوگرزب  ّدـج  هب  تسا  لصتم  همه  دـشاب ، یم  نانآ  ياه  هنیـسرد  هک  یمولع  دنتـسه ، ناـشدوخ 

هک ار  بلطم  نیا  قیفوت .)) فشک و  قـیقحت و  ملع و  لـها  ار  ناـنآ  دنـسانش  یم  نینچ  نیا  : )) دـیوگ یم  یفنح  يزودـنق  نامیلـس  ظـفاح 
باتک نیا  رد  هک  يا  هریثک  ثیداحاو  نیلقث  ثیدح  دهد  یم  ناحجر  دنک و  یم  دییءات  دنتـسه ، هناگ  هدزاود  ناماما  نیمه  ربمایپ  يافلخ 

(116 .) تسا هدش  رکذ  رگید  هربتعم  بتک  زا  باتک  نیا  ریغ  و  هدوملا ) عیبانی  )

هناگ هدزاود  يافلخ  تّنس و  لها  ّمود : لصف 

يرصم رصاعم  نادنمشناد  زا  یکی 

هدزاود تفالخ  رب  لاد  ثیداـحا  ۀـیدمحملا ،)) ۀنـسلا  یلع  ءاوضا   )) باـتک رد  يرـصم  رـصاعم  نادنمـشناد  زا  هّیروبا ،)) دومحم   )) ياـقآ
هک ثیداحا  زا  یضعب  هب  ار  ناگدنناوخ  نتخاس  هاگآ  باب ، نیا  رد  ار  نآ  رکذ  تلع  هدومن و  رکذ  هلکشم  ثیداحا  ناونع  تحت  ار  هفیلخ 
یم هحفص 234  یقرواپ  رد   - 1 دنک : یم  دراو  ثیداحا  نیا  رب  لاکـشا  ود  هیانک  اب  ًابیرقت  و  (، 117) دـناد یم  تسا ، یلعج  يو  داقتعا  هب 

زا دعب  يافلخ  ثیداحا  نیب  هک  دیوگب  دهاوخ  یم  نایب  نیا  اب  وا  تسا ، هرمس  نب  رباج  زا  ّتنـس  لها  بتک  رد  يدهم  تایاور  رثکا  دیوگ :
ره تایاور  رثکا  نوچ  دوش ؛ یم  تباث  اهنآ  ندوب  یگتخاس  لعج و  طابترا  نآ  اب  هک  تسه  یطابترا  يدـهم  ثیداحاو  دـنرفن  هدزاود  نم 

ناشدوخ بتک  رد  زین  ننـس  باحـصا  هک  ( 118 (() هنیفـس  )) ثیدـح اب  ار  ثیداحا  نیا   - 2 تسا . هدـش  لقن  هرمـس  نب  رباج  زا  هفیاـط  ود 
ّمث ۀنـس  نوثالث  يدـعب  ۀـفالخلا  : )) تسا نیا  ثیدـح  نآ  دـناد و  یم  ضراعم  دـنناد ، یم  حیحـص  ار  نآ  وا  ریغ  نایحوبا و  و  دـنا ، هدروآ 
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زا نینچمه  دوش .)) یم  تنطلـس  هب  لیدـبت  سپـس  تسا ، لاس  یـس  نم  زا  دـعب  تفالخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ًاـکلم ؛ نوکی 
اوکله ناف  نیثالث ، عبس و  وا  نیثالث  ّتس و  وا  ۀنـس  نیثالث  سمخل و  مالـسالا  یحر  رودت  : )) هک دنک  یم  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  دووادوبا 

ای 36 ات 35  مالسا  تمظع  تردق و  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ((. )) ًاّماع نیعبـس  مهل  مقی  مهنید  مهل  مقی  نا  و  کله ، نم  لیبسف 
لاس داتفه  ات  اهنآ  نید  دندنام ، رگا  تسا و  ناگدش  كاله  هار  نانآ ، هار  سپ  دندش ، كاله  رگا  نآ  زا  دـعب  تسا ، زکرمتم  لاس  ای 37 

ضراعم ثیداحا  نیا   - 1 دراد : لاکشا  ود  دنرفن ، هدزاود  نم  زا  دعب  يافلخ  ثیداحا  رب  زین  ضایع  یـضاق  دیوگ : یم  دعب  دوب .)) دهاوخ 
یس نم  زا  دعب  تفالخ  ًاکلم ؛ نوکی  ّمث  ۀنـس  نوثالث  يدعب  ۀفالخلا  : )) هنیفـس ثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مالک  رهاظ  اب  تسا 
هیلع یبتجم  نسح  ماما  تفالخ  هام  دنچ  هناگراهچ و  يافلخ  تفالخ  لماش  طقف  لاس  یس  هکنیا  يارب  تسا ؛)) تنطلس  نآ  زا  دعب  لاس و 

دومحم ياقآ  هکنیا  اب  ( 119 .) تسا لاس  یس  زا  رتشیب  تفالخ  ِتبثُم  دنتـسه ، رفن  هدزاود  نم  زا  دعب  يافلخ  ثیدح   - 2 دوش . یم  مالّسلا 
اجنیا اما  دـهدب ، هولج  سانـش  ثیدـح  ار  شدوخ  دـنک  یم  شـشوک  دـیوگ و  یم  نخـس  عّبتت  قیقحت و  اب  تسا و  يدنمـشناد  درم  هّیروبا 

تفالخ رب  لاد  ثیداحا  نیا  مییوگ : یم  ناـشیا  هب  اـم   - 1 تسا : هتـشاذگ  اپ  ریز  ار  فاصنا  ریز  لیالد  هب  هتـشادرب و  مدـق  ّقح  فـالخرب 
باسح تالکـشم  ءزج  دـیاب  دـیمهفن ، ناشیا  ار  هچ  ره  ایآ  دـنک . مضه  ار  نآ  هتـسناوتن  ناـشیا  هک  تسا  یلکـشم  هچ  ياراد  رفن ، هدزاود 

چیه دراذگب ، نآ  لاثما  و  حونلا ))... ۀنیفس  لثمک  یتیب  لها  لثم   )) ثیدح و  نیلقث )) ثیدح   )) رانک رد  ار  ثیداحا  نیا  یسک  رگا  دوش !؟
مهف مدع  هب  یطبر  لکشم  نیا  تسا و  هّیروبا  ياقآ  هدیقع  اب  تایاور  نیا  تقباطم  مدع  تهج  زا  لکشم  یلب  دش . دهاوخن  داجیا  یلکـشم 

یلاکشا هکنیا  نودب  ناش   - 2 تسا . لیلد  نودب  ياهشیارگ  تابـصعت و  زا  ندش  دازآ  نآ ، لح  هار  هکلب  درادن ، هروکذم  ثیداحا  يانعم 
شزرا ناهربو و  لیلد  نودب  تسا  یمکح  نیا  و  هدناوخ ، یگتخاس  هقلتخم و  ار  اهنآ  هیانکاب  دیامن ، دراو  تایاور  نیا  تلالد  ای  دنـس  رد 

حرج و زین  يوار  نآ  دنـشاب و  هدش  لقن  يوار  رفن  کی  زا  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ثیداحا  ثیداحا و  نیا  رگا   - 3 درادن . یقیقحت  یملع و 
کی هّیهقف  عورف  ماکحا و  باب  رد  ایآ  دوب ؟ دهاوخ  تایاور  نآ  لوبق  زا  عنام  زیچ  هچ  و  تشاد ؛ دهاوخ  یلاکـشا  هچ  دشاب ، هتـشادن  یّمذ 
اهقف ایآ  تسا ؟ هدـشن  لقن  هددـعتم  تایاور  يوار ، کی  زا  هقف  فلتخم  باوبا  رد  ایآ  تسا ؟ هدرکن  لـقن  تیاور  کـی  زا  رتشیب  يوار  رفن 

هیانکاب و  يدهم ) ثیداحا   ) ثیداحا نآ  رثکا  هک  دـیوگ  یم  ناشیا  دوخ   - 4 تسا ؟ دحاو  اهنآ  يوار  نوچ  دـننک ، یم  در  ار  تایاور  نآ 
تیاور کی  زا  رتشیب  يوار  کی  زا  دـیراد و  کش  رباج  هب  رگا  امـش  مییوگ  یم  ام  تسا . هدومن  لقن  هرمـس  نب  رباج  ار  تایاور  نیا  رثکا 

وا ریغ  دوعـسم و  نب  هّللادـبع  هکلب  هدرکن ، تیاور  رباج  هک  ار  یّلقا  نآ  دـیناد ، یم  لعج  عضو و  رب  لاد  ار  تایاور  ترثک  دـیریذپ و  یمن 
هدزاود نم  زا  دـعب  يافلخ  ثیداحا  اب  تسا ) لاس  یـس  نم  زا  دـعب  تفالخ   ) هنیفـس ثیدـح  هضراعم  رد   - 5 دیریذپب . دـنا ، هدرک  تیاور 
ناشیا  - 6 دوش . طقاس  رابتعا  هجرد  زا  رکذـلا  قوف  ثیداـحا  طـقف  هک  مه ) اـب  اـهنآ  ؤفاـکت  ضرف  رب   ) دـننکن طوقـس  ود  ره  ارچ  دـنرفن ،

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  ار  ینید  مالسا و  ایآ  دوش ، یم  لا  ؤس  هکنیا  يارب  تسا ؟ هدادن  رارق  هلکـشم  ثیداحا  ءزج  ارچ  ار  هنیفـس  ثیدح 
لوا لاس  یـس  يارب  نید  نآ  رگا  دوب ؟ دهاوخ  تمایق  زور  ات  ای  هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  لاس  یـس  ات  دروآ ، هلآ  و 

هب تمایق ، ات  نید  نآ  رگا  درادن و  دوجو  یمالسا  رگید  ناشیا  لاثما  معز  هب  نوچ  دنتسین ، ناملسم  زورما  ناشیا  سپ  هدوب ، تلحر  زا  دعب 
نبا زا  دوواد  وبا  هک  یثیدح  رد   - 7 دوش . تّوبن  نیشناج  دناوت  یم  هنوگچ  تنطلس  سپ  تسه ) نینچ  ًانیقی  هک   ) تسا یقاب  شدوخ  توق 
یس زا  دعب  هک  لاس  تفه  ای  لاس  شـش  ای  لاس  جنپ  نیا  هدش ، هتفگ  لاس  ای 37  لاس  ای 36  لاس  تفالخ 35  تدم  دنک ، یم  لقن  دوعسم 

تفه ای  شش  ای  جنپ  هن  تسا  لاس  هدزون  دوش ، باسح  تفالخ  مه  هیواعم  تموکح  رگا  تنطلـس ؟ ای  تسا  هدوب  تفالخ  هدش ، عقاو  لاس 
همین هفیلخ و  همین  هیواعم  هک  مییوگب  دیاب  میریذپب ، ار  ثیدح  نیا  رگا  تفالخ ؟ ای  تسا  تنطلـس  تسیچ ؟ اهلاس  نآ  هیقب  تقو  نآ  لاس ،

نآ رد   - 8 ددرگ ؟ لیدـبت  کـلم  ناطلـس و  هب  کـیتاموتا  روط  هب  دـعب  دـشاب  هفیلخ  تموکح  لوا  رد  یکی  دوش  یم  اـیآ  تسا ، ناـطلس 
رگید لاس  داتفه  دـش ، مئاق  ناش  نید  رگا  تسا و  ناگدـش  كاله  هار  ناشهار  سپ  دـندش  كاله  رگا  هک  تسا  هدـمآ  هنیفـس )  ) تیاور
دهاوخ هچ  نآ  زا  دـعب  دـشاب ، ات  ود  نیا  زا  یکی  ضرف  رب  و  افلخ ؟ ای  تسا  تما  دارم  ایآ  دـهد ، یم  اـنعم  هچ  هلمج  نیا  دـنروآ ، یم  ماود 
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ياقآ درادن ؟ يراگزاس  یلقن  یلقع و  ياهکالم  اهرایعم و  زا  کی  چیه  اب  هک  دوشن  طقاس  هنیفـس  ثیدـح  هضراعم ، رثا  رد  ارچ   - 9 دش ؟
طقاس دیاب  دناد ، یم  لاس  یـس  زا  رتشیب  ار  تفالخ  تدـم  دـنرفن ، هدزاود  نم  زا  دـعب  يافلخ  ثیداحا  نوچ  : )) دـیوگ یم  ضایع  یـضاق 

نآ هضراعم  ببس  هب  دینک و  مضه  دیناوتن  ار  تایاور  نیا  ات  دشاب  لاس  یـس  دیاب  تفالخ  هک  دیراد  لزنم  یحو  رگم  مییوگ : یم  دوش .))!
لقع اب  رتشیب  هکنآ  ضراعت ، ماقم  رد  دنا ، هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  ود  ره  یتقو  دییامنب . شطوقس  هب  مکح  یحو ، اب 
نیب ضراعت  هک  تسا  دقتعم  ضایع  یـضاق   - 10 دـنک . یم  طوقـس  تسا ، لقن  لقع و  فلاخم  هکنآ  دـنام و  یم  تسه ، راگزاس  لقن  و 
هکنآ رهاظ ، اب  صن  ضراعت  ماقم  رد  دنـصن و  تایاور  نیا  دشاب ، نینچ  هک  ضرف  رب  مییوگ  یم  تسا ، هنیفـس  تیاور  رهاظ  تایاور و  نیا 

نیا نیب  هک  تفگ  ناوت  یم  نیا ، رب  هوالع  تسا ، رهاظ ))  )) دنک یم  طوقـس  دور و  یم  هکنآ  تسا و  صن ))  )) دوش یم  مّدقم  دـنام و  یم 
دیوگ یمن  هک  هنیفـس  ثیدح  دـنرفن ، هدزاود  افلخ  دـنیوگ  یم  ثیداحا  نیا  نوچ  درادـن ؛ دوجو  يا  هضراعم  هنیفـس ، ثیدـح  ثیداحا و 

رد تنطلس  مسر  هار و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  لاس  یـس  ات  هک  دهد  یم  ربخ  ثیدح  نیا  هکلب  دنرفن ، جنپ  ای  راهچ  افلخ 
یـس زا  دـعب  اما  نآ ، لاثما  تسا و  تموکح  ندرک  یثوروم  هن  دوش ، یم  هدـید  یتـالمجت  هن  تسا  یخاـک  هن  دوش ؛ یمن  هدـید  تموکح 

هرابود دوب ، هدرک  یفن  مالسا  هک  ار  یتنطلـس  ياه  همانرب  مامت  وا  دسر و  یم  هیواعم  هب  تبون  نوچ  دوش ، یم  ضوع  تموکح  هرهچ  لاس 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  لاس  یـس  ات  یمالـسا  ياهنیمزرـس  هک  تسا  نیا  هنیفـس  ثیدح  هجیتن  هصالخ و  سپ  دـنک . یم  ایحا 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هدش  مه  روط  نامه  دوش و  یم  لیدـبت  تنطلـس  هب  نآ  زا  دـعب  هدـش و  هرادا  تفالخ  لکـش  هب  هلآ  هیلع و 
. تسا هدشن  نآ  ضرعتم  ًالصا  ثیدح  رتشیب ؟ ای  دنرفن  جنپ  ای  راهچ  نامه  افلخ  دادعت  هن و  ای  تسا  تسرد  تفالخ  نآ  اما  دوب ، هدومرف 

تّنس لها  یثیدح  بتک  رد  ناماما  یماسا 

لوا تمسق 

زا اهنآ  رد  اما  میراد ، لوبق  ار  دـنرفن )) هدزاود  نم  زا  دـعب  يافلخ   )) تاـیاور اـم  هک  دـنیوگب  ننـست  لـها  ناردارب  زا  یـضعب  تسا  نکمم 
مهیلع ماما  هدزاود  تماما  تفالخ و  تابثا  رب  يا  هدـننک  عناق  لیلد  سپ  دوش . قیبطت  اهنآرب  ات  تسا  هدـشن  هدرب  مسا  هناـگ  هدزاود  ناـماما 

هدافتـسا میدومن ، لـقن  ةدوملا )) عیباـنی   )) زا هک  نیققحم  زا  یـضعب  راـتفگ  زا  هچناـنچ  ًـالوا : مییوگ : یم  باوج  رد  دوب . دـهاوخن  مالّـسلا 
يافلخ ّتنـس ، لها  هدیقع  هب  اریز  میرادـن ؛ ماما  هدزاود  زا  ریغ  هب  مینک  قالطا  ار  هفیلخ  مسا  نانآ  رب  میناوتب  هک  يرفن  هدزاود  ام  دـیدرک ،
لیدبت زا  دعب  رفن و  جنپ  دنوش  یم  مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هفاضا  اب  مالّسلا و  هیلع  یلع  نامثع ، رمع ، رکبوبا ، دنرفن : راهچ  نیدشار 

ار تفالخ  ناونع  یگتـسیاش  هدوب  یناث  رمع  ّتنـس ، لها  ناردارب  هدـیقع  هب  هک  زیزعلادـبع  نب  رمع  زج  یـسک  تنطلـس ، هب  تفالخ  ندـش 
ۀیواعم دوش  یم  ایآ  دناوخ . ربمایپ  نیـشناج  هفیلخ و  ناوت  یمن  ار  هیقب  دنوش و  یم  رفن  شـش  ًاعمج  یلبق ، يافلخ  هب  وا  هفاضا  اب  هتـشادن و 

همصاخم عازن و  هب  دندوب ، هداد  رارق  دوخ  هفیلخ  ار  وا  نیملسم  هک  یسک  اب  درک و  ملع  دق  مالّسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  هک  ار  نایفس  یبا  نب 
دـالب همه  ًاـصوصخ و  ماـش  رد  تسناد و  یم  بجاو  هکلب  زیاـج  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نعل  بـس و  هـک  یـسک  دـناوخ ؟ هـفیلخ  تساـخرب ،

دوب هدرک  رومءام  ار  ابطخ  یتح  و  دنیوگب ، ازسان  مانشد و  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  زامن  ره  زا  دعب  هک  دوب  هداد  روتسد  مدرم  هب  ًامومع  یمالسا 
نبرمع نامز  اـت  نتفگ  ازـسان  مانـشد و  نیا  دـنیامن و  بس  نعل و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  لوا  مدرم ، تحیـصن  ظـعو و  هب  عورـش  زا  لـبق  هک 

یگتـسیاش یـسک  نینچ  اـیآ  تشادرب ، ناـیم  زا  ار  هئیـس  تنـس  نیا  دوـمن و  عـنم  راـک  نیا  زا  ار  مدرم  وا  هکنیا  اـت  تشاد  ماود  زیزعلادـبع 
و ( 122  ) یئاسن و  ( 121  ) لبنح نب  دمحا  و  ( 120  ) مکاح هک  یتیاور  قبط  هک  یلاح  رد  دراد !؟ ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ینیـشناج 

نم ینّبس و  دقف  ًاّیلع  ّبس  نم  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  لقن  سابع  نبا  هملـس و  ما  زا  ( 123  ) يربط ّبحم 
هجیتن سپ  تسا ،)) هداد  مانشد  ار  ادخ  دهدب ، مانشد  ارم  هک  ره  هداد و  مانـشد  نم  هب  دهدب ، مانـشد  ار  یلع  سک  ره  هّللا ؛ ّبس  دقف  ینّبس 
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. تسا رفاک  دهد ، مانشد  دیامن و  بس  ار  ادخ  سک  ره  تسا و  دنوادخ  هب  مانشد  بس و  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  مانشد  بس و  هک  میریگ  یم 
هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  باحصا  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  نامه  دوب . دهاوخ  رفاک  دهد  مانشد  دیامن و  بس  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یـسک  سپ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  هک  یحیرص  صن  زا  ار  بلطم  نیا  دنتخانـش و  یم  وا  اب  ینمـشد  یتسود و  يور  زا  ار  قفانم  نم و  ؤم  هلآ  و 
دنک یم  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  تباث  نب  يدع  زا  شدنس  هب  نامیا  باتک  رد  حیحص  رد  ملـسم  دندرک . یم  هدافتـسا  تسا ، هدش  لقن 

هب مسق  ( )) 124 ((.) قفانم ّالا  ینـضغبیال  نم و  ؤم  ّالا  ینبحیـال  نا  ّیلا  یّمـالا  یبنلا  دـهعل  هنا  ۀمـسنلاءاربو  ۀـبحلا  قلف  يذـلاو  : )) دومرف هک 
نم ؤم  رگم  ارم ، دشاب  هتشادن  تسود  هک  تسب  دهع  نم  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یّما  ربمایپ  تسا  ناسنا  قلاخ  هناد و  هدنفاکـش  هک  ییادخ 

بلاط یبا  نب  یلع  اب  وا  ینمـشد  يور  زا  ار  قفانم  راصنا ، مدرم  ام  : )) دـیوگ یم  يردـخ  دیعـس  وبا  قفانم .)) رگم  نم ، اب  دـشابن  نمـشد  و 
تبسن وا  توادع  ضغب و  قیرط  زا  رگم  ار  قفانم  میتخانش  یمن  : )) دیوگ یم  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  ( 125 ((.) میتخانش یم  مالّسلا  هیلع 

یم یسک  قفانم  تسا و  قفانم  وا  ضغبم  نم و  ؤم  مالّسلا  هیلع  یلع  ّبحم  فیرـش ، ثیدح  نیا  صن  هب  سپ  ( 126 ((.) مالّسلا هیلع  یلع  هب 
ناقفانم هاگیاج  (( ؛) 127 () ًاریِصَن مهل  َدَِجت  َنلَو  ِراّنلا  َنِم  ِلفْسالا  ِكْرَّدلا  ِیف  َنیِقفانُْملا  َّنِا   ) تسا رفاک  نطاب  هب  نم و  ؤم  رهاظ  هب  هک  دشاب 

نب دـمحا  دزن  : )) دـیوگ یم  روصنم  نب  دـمحا  تفای .))! یهاوخن  نانآ  يارب  يروای  زگره  تسا و  منهج  تاکرد  زا  هکرد  نیرت  نییاپ  رد 
لقن مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  ثیدح  نیا  رد  ییوگ  یم  هچ  تسا ) لبنح  نب  دمحا  هینک  ! ) هّللادبعابا يا  دیـسرپ  يدرم  مدوب ، هتـسشن  لبنح 

؟ دینک یم  راکنا  ار  ثیدح  نیا  ياجک  : )) تفگ لبنح  نب  دمحا  متـشهب .))؟ منهج و  هدننک  میـسقت  نم  رانلا ؛... میـسق  انا  دومرف : هک  هدش 
ار وت  درادـن  تسود  قفانم ؛ ّالا  کضغبیالو  نم  ؤم  ّالا  کبحیال  دومرف : یلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  مینک  یمن  تیاور  اـم  اـیآ 

میتفگ تساجک ؟ نم  ؤم  ياج  تفگ : سپ  ییوگ . یم  وت  هک  تسا  نینچ  ارچ ، میتفگ  قفانم . رگم  وت  اب  دـنک  یمن  ینمـشد  نم و  ؤم  رگم 
تـشهب خزود و  میـسق  مالّـسلا  هیلع  یلع  نـیا  رباـنب  تـفگ : دـمحا  سپ  مـنهج ، رد  میتـفگ  تساـجک ؟ قفاـنم  ياـج  تـفگ : تـشهب ، رد 

تسا و رفاـک  قفاـنم و  صوصن ، نیا  قبط  دـنک و  یم  ینمـشد  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  هک  یـسک  تسا  نکمم  روطچ  تقو  نآ  ( 128 .) تسا
لثم ای  دزارفارب ؟ دق  ناناملسم  يامنهار  ماما و  ناونع  هب  دوش و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نیشناج  هفیلخ و  دوب ، دهاوخ  منهج  وا  هاگیاج 
تقر عیجف و  عضو  نآ  اب  ار  مالّسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  یهلا ، شرع  هراوشوگ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نت  هراپ  هک  يدیزی 

ناریسا نوچ  دوب ، هتفرگ  تراسا  هب  ترضح  نآ  تداهش  زا  سپ  هک  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نادناخ  دیناسر و  تداهش  هب  راب 
بوچ اب  ناگدـیدغاد ، نآ  نامـشچ  ربارب  رد  تخاس و  رـضاح  ار  نانآ  دوخ ، سلجم  هب  ات  دـینادرگ  راید  هب  راـید  رهـش و  هب  رهـش  راـفک ،

اهراب و ار  اهبل  نیا  هک  دنتفگ  وا  هب  یتح  تفرگ و  رارق  نایسلجم  ضارتعا  دروم  دز و  مالّسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  نینزان  نابل  رب  نارزیخ 
زا تسمرـس  یقاسلا و  اهیا  ای  الا  اهلوانو  ًاسءاک  ْرِدَا  هک : دناوخ  یم  ار  هلمج  نیا  دنک  هجوت  هکنیا  نودـب  وا  اما  تسا . هدیـسوب  ربمایپ  اهراب 
وا زا  دایز  خیرات ، بتک  رد  تسا و  روهشم  هک  رعش  نیا  هب  هتساخرب و  بابرالا  بر  اب  تفلاخم  هب  بابلالااولوارب  يزوریپ  بارـش و  هداب و 

تـسل لزن  یحوالو  ءاج  ربخ  الف  کلملاب ، مشاه  تبعل  لسالا  عقو  عم  جرزخلا  ۀعقو  اودهـش  ردبب  یخایـشا  تیل  درک : یم  ّمنرت  هدش  لقن 
هانلدعو مهتاداس  نم  موقلا  انلتقو  لطبلا  ثیللا  سرافلا  انلتقو  انراث  یلع  نم  انذخا  دـق  لعف  ناک  ام  دـمحا  ینب  نم  مقتنا  مل  نا  فدـنخ  نم 

هب یناصوا  خیـشلا  كاذکو  لشتال  دیزی  ای  اولاق  ّمث  ًاحرف  اولهتـساف  هوءار  ول  لدتعاف  دحا  موی  دحابو  اهلثم  ردـبب  مه  انیزجف  لدـعن  افردـبب 
دندوب و هدید  ار  ردب  گنج  هک  نم  دادجا  شاک  : )) تسا نینچ  یسراف  هب  قوف  راعـشا  همجرت  هصالخ  ( 129  ) لثم دق  امیف  خیشلا  تعبتاف 

يزاب مدرم  کلم و  اب  مشاه  ینب  مدرک ، هچ  وا  نادنزرف  اب  نم  هک  دندید  یم  دندوب و  هدـنز  الا ن  دـندوب ، هدیـشچ  یلع  تسد  زا  اه  هبرض 
ات مدیناسر ، لتق  هب  ار  نانآ  ناگرزب  هتفرگ و  ار  هتـشذگ  ماقتنا  دمحا  نادنزرف  زا  زورما  نم  و  دوبن !! يربخ  توبن  نید و  یحو و  زا  دندرک 
هچ مشاه  ینبو  دمحا  نادنزرف  اب  نم  هک  دندید  یم  دندوب و  یم  نانآ  رگا  مشاب ، هتفرگ  دُحا  ردب و  رد  ار  هیما  ینب  ياه  هدش  هتشک  ماقتنا 

، يزاب گس  تیانج ، همه  نیا  اب  ار  یناسنا  تسا  راوازـس  ایآ  ادخ ! هب  ار  امـش  دنکن .))!! درد  تتـسد  دـیزی ! يا  دـنتفگ : یم  نم  هب  مدرک ،
لثم ًالثم  ای  دـناوخ ! هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نیـشناج  هفیلخ و  هبعک ، هناخ  ندرک  بارخ  هنیدـم و  مدرم  ماـع  لـتق  يراوخبارش ،
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تـشز ياهراک  تایانج و  زا  خیرات  تاحفـص  هک  ار  اهنآ  ریغ  کلملادبع و  نب  ماشه  رامح ، ناورم  نامیلـس ، دـیلو ، کلملادـبع ، ناورم ،
رارق هعلاطم  دروم  ار  یـسابع  يارما  شور  یگدنز و  رگا  نینچمه  دـیمان !؟ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يافلخ  ناوت  یم  تسا  هایـس  نانآ 

نتشک و نامولظمو و  ناعافد  یب  قوقح  هب  زواجت  ناگراچیب و  تراغ  لتق و  تشز و  ياهراک  ینارسوه و  تیانج و  زج  مینیب  یم  میهدب ،
هدومن بجاو  نآرق  رد  ار  نانآ  تبحم  یتسود و  دنوادخ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  يرارذ و  ندومن  ینادنز  نتـسب و 
قالطا هکلب  دـناوخ ، هفیلخ  ناوت  یمن  ار  اهنآ  اهنت  هن  تیانج  همه  نیا  اب  دـش . دـهاوخن  ادـیپ  نانآ  یگدـنز  خـیرات  رد  يرگید  زیچ  تسا ،

نید ماکحا  نیناوق و  هب  هدوب و  مالسا  ربمایپ  عبات  هک  تسا  یسک  ناملسم  نوچ  تسا ؛ تسردان  یسابع  يوما و  يارما  رب  مه  ناملسم  مسا 
چیه زا  هوالع  هب  دـناسر ، یم  لتق  هب  ار  وا  نادـنزرف  هدومن  ینمـشد  نیلـسرمدیس  اب  دراذـگ و  یم  اپ  ریز  ار  نید  هک  یـسک  دـشاب ، دـنبیاپ 

نیثدحم زا  ننست و  لها  گرزب  ياملع  زا  هک  یطویس ، ياقآ  تسا  بجعت  ياج  تسین . ناملسم  دنک ، یمن  یـشوپ  مشچ  يرگید  تیانج 
ار هدرم  هچب  نز  هک  دهد  یم  هئارا  یبیرغ  بیجع و  رظن  دنرفن ،)) هدزاود  نم  زا  دـعب  يافلخ   )) تایاور لقن  زا  دـعب  تساهنآ ، نیرـسفم  و 

ماجنا دایز  اهراک  نیا  زا  بصعت  اما  ناشیا ، لثم  يدنمـشناد  مدآ  هب  دسر  هچ  تسین  عقوتم  لهاج  زا  نآ  رودص  دزادنا و  یم  هدـنخ  هب  مه 
ققحت زیزعلادبع  نب  رمع  ریبز و  نبا  هیواعم ، یلع ، نب  نسح  لوا ، هفیلخ  راهچ  نونکات  هناگ  هدزاود  يافلخ  زا  : )) دـیوگ یم  وا  دـهد . یم 

لثم اه  یـسابع  نایم  رد  هک  ار  یـسابع  يدهم  رفن ، تشه  نیا  هب  مینک  همیمـض  هک  دراد  لامتحا  رفن و  تشه  دنوش  یم  هک  دنا  هدرک  ادیپ 
هب هیقب  زا  هک  ار  یـسابع )) رـصان  نبا  هّللارماب  رهاظلا   )) اـهنآ هب  مینک  هفاـضا  نینچمه  و  تسا . هدوب  اـه  يوما  ناـیم  رد  زیزعلادـبع  نب  رمع 

ترضح ود  نآ  زا  یکی  دنرَظتنم ، ود  نآ  هک  رگید  رفن  ود  دنام  یم  یقاب  رفن و  هد  دنوش  یم  رفن  ود  نیا  اب  دراد ، زایتما  روما  طبض  لدع و 
اب هطبار  رد  تواضق  ام  ًـالوا : ( 130 .) دـشاب یم  یـسک  هچ  هک  هتخاسن  نشور  ار  یمود  رَظتنم  تسا و  تیب  لها  زا  هک  تسا  جـع )  ) يدـهم
هچ تسا  نایع  هک  يزیچ  نوچ  میوش ؛ یمن  نآ  ضرعتم  دوخ  هتـشاذگ و  مرتحم  ناگدـنناوخ  هدـهع  هب  ار  یطویـس  مالک  داـسف  تحص و 
هّللا یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  دوجوم  نانآ  هربتعم  بتک  رد  لوقنم و  ّتنـس  لها  ناردارب  قیرط  زا  یتایاور  ًایناث : تسا . ناـیب  هب  تجاـح 

رد یفنح  يزودنق  نامیلـس  ظفاح  هک  ار  هچنآ  اجنیا  رد  ام  تسا . هدومن  اهنآ  تماما  نامز  هناگ و  هدزاود  همئا  مسا  هب  حیرـصت  هلآ  هیلع و 
، سابع نبا  نع  دهاجم  نع  هدنسب  نیطمسلا  دئارف  یف  و  مهئامـساب : رـشع  ینثالا  ۀمئالا  نایب  یف  : )) میوش یم  رکذتم  تسا ، هتفگ  هراب  نیا 
( لاق نا  یلا   ) نیحذـنم يردـص ، یف  جـلجلت  ءایـشا  نع  کلئـسا  دـمحم ، ای  لاقف : لثغم ، هل : لاـقی  يدوهی ، مدـق  لاـق : اـمهنع ، هّللا  یـضر 

یبا نب  یلع  ّیصو  نا  لاقف : نون ، نب  عشوی  یصوا  نارمع ، نب  یسوم  انّیبن  نا  یـصو و  هلو  ّالا  یبن  نم  امف  وه ؟ نم  کیـصو  نع  ینربخاف 
هنباف نیسحلا  یـضم  اذا  لاق : یل ، مهمـسف  دمحم ! ای  لاق : نیـسحلا . بلـص  نم  ۀمئا  ۀعـست  هولتت  نیـسحلاو ، نسحلا  ياطبـس  هدعب  بلاط و 
یضم اذاف  یلع ، هنباف  یسوم  یضم  اذاف  یـسوم ، هنباف  رفعج  یـضم  اذاف  رفعج ، هنباف  دمحم  یـضم  اذاف  دمحم ، هنباف  یلع  یـضم  اذاف  یلع ،

ؤهف يدـهملادمحم ، ۀـجحلا  هنباف  نسحلا  یـضم  اذاـف  نسحلا ، هنباـف  یلع  یـضم  اذاـف  یلع ، هنباـف  دـمحم  یـضم  اذاـف  دـمحم ، هنباـف  یلع 
یـضر سابع -  نبا  زا  دـهاجم ، زا  شدنـس  هب  نیطمـسلادئارف  باتک  رد  ناشیا . یماسا  اب  هناگ  هدزاود  همئا  نایب  رد  ( )) 131 ((.) رشعانثاءال

درک ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  تمدـخ  لثغم ، مسا  هب  يدوهی  رفن  کی  هک  دـنک  یم  تیاور  امهنع -  هّللا 
یـصو زا  ارم  هدب  ربخ  تفگ ) هک  اجنآ  ات  ، ) تسا هدشن  نشور  میارب  زونه  هدنام و  نم  هنیـس  رد  هک  مسرپ  یم  وت  زا  ار  یبلاطم  دـمحم  يا 
مالّسلا هیلع  نارمع  نب  یسوم  ترضح  نایدوهی  ام  ربمایپ  و  تسا ، هتشاد  يا  یـصو  شدوخ  يارب  هکنیا  رگم  هدماین  يربمایپ  اریز  تدوخ ؛

نم یـصو  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  ترـضح  دومن . یفرعم  شدوخ  یـصو  ناونع  هب  ار  وا  ار و  نون  نب  عشوی  درک  تیـصو 
یم نیـسح  بلـص  زا  همه  هک  دنماما  رفن  ُهن  مه  نیـسح  زا  دعب  دنتـسه و  نیـسح  نسح و  نم  طبـس  ود  وا  زا  دعب  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع 

تسا و ماما  یلع  شرسپ  دورب ، ایند  زا  نیسح  یتقو  دومرف : ترضح  نک ، یفرعم  مسا  اب  نم  يارب  ار  نانآ  دمحم ! يا  تفگ : لثغم  دنـشاب .
زا دعب  دمحم و  شرسپ  وا  زا  دعب  یلع و  شرسپ  وا  زا  دعب  یسوم و  شرسپ  وا  زا  دعب  رفعج و  شرسپ  وا  زا  دعب  دمحم و  شرـسپ  وا  زا  دعب 
يا هناگ  هدزاود  ناماما  دنناشیا  سپ  دوب ، دنهاوخ  ماما  يدهم ، دَّمحم  تجح  شرسپ  وا  زا  دعب  نسح و  شرسپ  وا  زا  دعب  یلع و  شرسپ  وا 
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هّللادبع نب  رباج  نع  باخرق  نب  عقـص  الا  نب  ۀلثاو  نع  بقانملا  یف  و  : )) دیوگ یم  يزودنق  دنتـسه .)) راد  هدهع  ار  تماما  نم  زا  دعب  هک 
تیءار ّینا  لاق ) نا  یلا   ) دمحم ای  لاقف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  یلع  يدوهیلا ، ریبج  نب  ةدانج  نب  لدـنج  لخد  لاق : يراصنالا ،

: تلقف هدعب ، نم  هئایصوا  کسمتسا  ءایبنالا و  متاخ  دمحم  دی  یلع  ملسا  لدنج ، ای  لاقف : مالّسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  مونلا  یف  ۀحرابلا 
، رشعانثالا یئایصوا  لاق : مهب  کسمتال  كدعب  نم  کئایصوا  نع  هّللا ! لوسر  ای  ینربخا  لاق : مث  کب ، یناده  تملسا و  دمحلا  هّللف  ملسا 

نـسحلا هانبا  ّمث  یلع ، ۀـمئالاوبا  ءایـصوالادیس ، مهلّوا  لاقف : یل : مهّمـس  هّللا ! لوسر  اـی  لاـق  و  ةاروتلا . یف  مهاندـجو  اذـکه  لدـنج : لاـق 
كداز رخآ  نوکیو  کیلع  هّللا  یضقی  نیدباعلا ، نیز  نیـسحلا  نب  یلع  دلُو  اذاف  نیلهاجلا ، لهج  کنّرغیالو  مهب  کسمتـساف  نیـسحلاو ،
نسحلا یلع و  مسا  هذهف  ًاریبش  ًاربش و  ایلیا و  مالّسلا  مهیلع  ءایبنالا  بتک  یف  ةاروتلا و  یف  اندج  و  لدنج : لاقف  هبرشت ، نبل  ۀبرـش  ایندلا  نم 

بقلی دمحم  هنبا  هدعبف  نیدباعلا ، نیزب  بّقلیو  یلع  هنبا  مامالاف  نیسحلا  ةدم  تضقنا  اذا  لاق : مهیماسا ؟ ام  نیسحلادعب و  نمف  نیـسحلا ، و 
یقتلاب یعدی  دمحم  هنبا  هدعبف  ءاضرلاب ، یعدی  یلع  هنبا  هدعبف  مظاکلاب ، یعدی  یسوم  هنبا  هدعبف  قداصلاب  یعدی  رفعج  هنبا  هدعبف  رقابلاب ،
مئاـقلا يدـهملاب و  یعدـی  دـمحم  هنبا  هدـعبف  يرکـسعلاب ، یعدـی  نسحلا  هنبا  هدـعبف  يداـهلا ، یقنلاـب و  یعدـی  یلع  هنبا  هدـعبف  یکزلا  و 

زا یفنح  يزودنق  نامیلـس  ظفاح  ( )) 132 ((.) ًاروجو ًاملظ  تئلم  امک  ًالدـعو  ًاطـسق  ضر  الا  المی  جرخ  اذاـف  جرخی ، ّمث  بیغیف ، ۀّـجحلاو ،
نب ةدانج  نب  لدنج  مان  هب  نایدوهی  زا  یکی  هک  دنک  یم  تیاور  يراصنا  هّللادبع  نبرباج  زا  باخرق ، نب  عقـصا  نب  ۀـلثاو  زا  بقانم  باتک 
نم درک : ضرع  هاگنآ ) هدومن  لا  ؤس  یسانشادخ  اب  هطبار  رد  ار  يروما   ) هدش و بایفرش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  ریبج ،
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح  متاخ ، ربمایپ  هب  دومرف : نم  هب  هک  مدـید  باوخ  ار  مالّـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  بشید 
وت تسد  هب  هک  مرازگ  ساپـس  ار  ادـخ  الا ن  مروآ و  یم  ناـمیا  هک  متفگ  سپ  ترـضح . نآ  يایـصوا  هب  يوجب  کـسمت  رواـیب و  ناـمیا 

ترضح میامن . ادتقا  نانآ  هب  ات  نک  یفرعم  نم  هب  ار  دوخ  يایـصوا  هّللا ! لوسر  ای  درک . تیاده  وت  ببـس  هب  ارم  دنوادخ  مدروآ و  مالـسا 
نانآ ادخ ! لوسر  يا  سپ  میا ، هدید  زین  تاروت  رد  ام  دییامرف ، یم  هک  تسا  روط  نیمه  تفگ : لدنج  دنرفن . هدزاود  نم  يایصوا  دومرف :

نسح و شرـسپ  ود  زین  وا  زا  دـعب  تسه و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناماما ، ردـپ  ایـصوا و  دیـس  ناشیا  لوا  دومرف : ترـضح  ربب ، مان  نم  يارب  ار 
انتعا دـنیوگ ، یم  یبلاطم  يربخ  یب  تلاهج و  يور  زا  هک  ییاهنادان  نیلهاج و  هب  يوجب و  کـسمت  ناـشیا  هب  سپ  دوب ، دـنهاوخ  نیـسح 

ایند نیا  رد  وت  ياذغ  نیرخآ  درک و  یهاوخ  تلحر  ایند  نیا  زا  وت  دیایب ، ایند  هب  نیدباعلا ، نیز  نیـسحلا  نب  یلع  هک  ینامز  نادـب  نکن و 
. ییوگ یم  کیبل  ار  قح  یعاد  یماشآ و  یم  هک  تسا  ریش  يا  هعرج 

مود تمسق 

نیـسح نسح و  یلع و  یماسا  اهنیا  ریبش و  ربش و  ایلیا و  میا ، هدید  مسا  هس  ایبنا ، بتک  رگید  تاروت و  رد  ام  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : لدـنج 
یتقو دومرف : ترضح  تسیچ ؟ نانآ  یماسا  تشاد و  دنهاوخ  تماما  یناسک  هچ  مالّسلا  هیلع  نیسح  زا  دعب  سپ  دنشاب ، یم  مالّسلا  مهیلع 

شرسپ وا  زا  سپ  رقاب و  هب  بقلم  دمحم  شرسپ  وا  زا  سپ  نیدباعلا و  نیز  هب  بّقلم  یلع  وا  رـسپ  وا  زا  سپ  ماما  دورب ، ایند  نیا  زا  نیـسح 
یم هدناوخ  اضر  هک  یلع  شرـسپ  وا  زا  سپ  دوش و  یم  هدناوخ  مظاک  هک  یـسوم  شرـسپ  وا  زا  سپ  دوش و  یم  هدناوخ  قداص  هک  رفعج 

زا سپ  دوش و  یم  هدناوخ  يداه  ّیقن و  هک  یلع  شرـسپ  وا  زا  سپ  دوش و  یم  هدناوخ  ّیکز  یقت و  هک  دـمحم  شرـسپ  وا  زا  سپ  دوش و 
یم تبیغ  سپ  دوش ، یم  هدناوخ  تّجح  مئاق و  يدهم و  هک  دمحم  شرـسپ  وا  زا  سپ  دوش و  یم  هدناوخ  يرکـسع  هک  نسح  شرـسپ  وا 

هک يروط  نامه  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دنک ، جورخ  هک  یتقو  دومن و  دهاوخ  جورخ  تبیغ ، نامز  نتفای  نایاپ  زا  دعب  دنک و 
یلا ۀنیدملا  دوهی  نم  دوهی  ءاج  : )) هک دنک  یم  لقن  هلثاو  نب  رماع  لیفط  یبا  زا  بقانم  باتک  زا  يو  زاب  و  تسا .)) هدش  رپ  روج  ملظ و  زا 
دعب ۀمالا  هذـهل  مالّـسلا : هیلع  یلع  لاق  لاق ) نا  یلا  ( ؟ ماما نم  اهّیبن  دـعب  ۀـمالا  هذـهل  مک  ینربخا : لاق : لاق ) نا  یلا   ) ههجو هّللا  مّرک  یلع 

هنیدـم نایدوهی  زا  یکی  ( )) 133 ((.) يدـهملا مئاقلا  انرخآ  انا و  مهلوا  لاق ) نا  یلا   ) مهفلاخ نم  فـالخ  مهّرـضیال  ًاـماما ، رـشعانثا  اـهّیبن 
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نیا يارب  هدب  ربخ  نم  هب  تفگ : هک  اجنیا  هب  دیـسر  ات  تفرگ  باوج  درک و  لا  ؤس  ار  یبلاطم  هدش و  بایفرـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  تمدـخ 
، ماما هدزاود  نآ  لوا  هک  دنراد  ماما  هدزاود  ناشربمایپ ، زا  دعب  تما  نیا  دومرف : ترـضح  دوب ؟ دهاوخ  ماما  دـنچ  ناشربمایپ ، زا  دـعب  تما 

هدزاود ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دعب  يافلخ  هک  یثیداحا  تایاور و  نیا  رگا  نونکا  تسا .)) مئاق  يدـهم  ام  نیرخآ  متـسه و  نم 
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  ناناملسم  هکنیا  رد  دنام  دهاوخن  یقاب  یسک  يارب  يا  ههبش  کش و  رگید  میراذگب ، مه  رانک  دنتفگ  یم  رفن 

تداعـس نیملاعلا و  ّبر  هب  برقت  لوصو و  هار  نید و  ماکحا  دننک و  يوریپ  مالّـسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  نیا  زا  دیاب  دبال  ّالا و  هلآ  هیلع و 
هدزاود ياهمان  یماسا و  نآ  رد  هک  ار  یتایاور  هک  دنیوگب : نابـصعتم  نارکف و  هتوک  زا  یـضعب  تسا  نکمم  دـنزومایب . نانآ  زا  ار  يدـبا 
رابتعا هجرد  زا  تهج  نیا  هب  دنا و  هدرک  لا  ؤس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  نایدوهی  تسا ، هدش  نیعم  صخـشم و  مالّـسلا  مهیلع  ماما 

نآ رد  يا  هشدخ  دوب  نکمم  بلطم  نیا  دندوب ، هدش  ناملـسم  ياه  يدوهی  نآ  نیلقان  ای  رابخا  نیا  لقان  رگا  مییوگ  یم  دوش !! یم  طقاس 
نایدوهی تالا  ؤس  هب  نانآ  روضح  رد  ترـضح  دنا و  هدوب  ادخ  لوسر  رـضحم  رد  هک  دـنرابخا  نیا  نایوار  مهم ، اما  دـنک ، داجیا  تایاور 

. دنیآ یم  باسح  هب  ربمایپ  باحصا  ناگرزب  زا  هک  دنتـسه  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  سابع و  نبا  لوا ، ربخ  ود  نایوار  تسا و  هداد  خساپ 
تسا و مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  باحصا  زا  هک  تسا  هلثاو  نبرماع  لیفط  یبا  مه ، مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضحزا  لوقنم  موس  ربخ  يوار 

تلالد رد  هک  دنوش  ادیپ  یناسک  ای  دوبن ، مه  تایاور  نیا  رگا  ضرف ، رب  تسا . هدشن  رکذ  وا  يارب  لیدـعت  حرج و  بتک  رد  یحرج  مذ و 
نشور و هناگ  هدزاود  همئا  زا  يوریپ  موزل  رب  نآ  تلالد  هک  دراد  دوجو  یتایآ  میرک  نآرق  رد  دنناوت ) یمن  هک   ) دننک هشدـخ  نآ  دنـس  ای 
َنیِذَّلاَو َال َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه   - )... 1 مینک : یم  لالدتـسا  نآ  هب  هدومن و  رکذ  ار  میرک  نآرق  زا  هیآ  دنچ  کنیا  ام  تسا و  حضاو 
وا اریز  درادن ؛ انعم  لاعتم  يادـخ  اب  هطبار  رد  ماهفتـسا  نوچ  دـنربارب .))؟ دـنناد  یمن  هکنانآ  اب  دـنناد  یم  هکنانآ  ایآ  (( ؛) 134 ...() َنوُمَْلعَی

ياو سپ  دنتـسین . دحاو  فص  رد  نانادان  اب  نایاناد  زگره  ینعی  تسا ؛ راکنا  ای  خـیبوت  اجنیا  رد  نآ  يانعم  سپ  تسا ، روما  عیمج  هب  ملاع 
مالّـسلا و مهیلع  تیب  لها  نوچ  هک  تسا  نایب  نیا  هب  هکرابم  هیآ  هب  لالدتـسا  هجو  دنورب . نادان  لابند  هب  دننک و  اهر  ار  اناد  هک  یناسکرب 

يرترب هکلب  دنتـسین  دـحاو  فص  رد  نارگید  اب  سپ  دـنرتاناد ، مدرم  همه  زا  تمایق ، زور  ات  مه  ناشدوخ و  نامز  رد  مه  رـشعانثا ، ناماما 
نانآ ریغ  زا  رگا  تسا و  ینادـجو  يرطف و  بلطم  کی  نیا  دـشاب ، رتربو  رتـالاب  هک  دـتفا  یم  هار  یـسک  لاـبند  مه  لـقاع  ناـسنا  دـنراد و 
دروم هک  تسین  يزیچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ندوب  رتاناد  تیملعا و  اما  تفرگ . دهاوخ  رارق  لاعتم  يادـخ  خـیبوت  راکنا و  دروم  دوش ، يوریپ 

نآ هب  تاّرک  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  سدقم  دوجو  تلحر  زا  دـعب  تایح و  نامز  رد  هباحـص  هکلب  دوش ، عقاو  دـیدرت  کش و 
راصق و تاـملک  اـه ، هماـن  اـه ، هبطخ  زا  ترـضح  نآ  تاـملک  هعلاـطم  یهگناو  دـندرک . یم  ضیف  بسک  وا  او ز  هدرک  هعجارم  ترـضح 

ناکرا نایب  دیحوت و  رد  ترـضح  نآ  زا  هلوقنم  تاملک  تسه . راوگرزب  نآ  رـصح  دـح و  یب  شناد  رب  دـهاش  نیرتگرزب  دوخ  هنامیکح ،
، تسا روثءام  لوقنم و  راوگرزب  نآ  زا  هک  رگید  بلطم  نارازه  یناسنا و  لـیاضف  قـالخا و  یفـسلف و  دـعاوق  یناـفرع و  لـئاسم  مالـسا و 

نایب رب  لاد  هک  هدش  رکذ  تنس  لها  هربتعم  بتک  رد  مه  يدایز  تایاور  یفرط  زا  تسا . ترضح  نآ  یلاعتم  تیصخش  الاب و  ماقم  رگنایب 
َلاََءو اًـحُونَو  َمَداَء  َّیَفَطْـصا  َهّللا  َّنِإ   ) هیآ ریـسفت  لـیذ  رد  يزاررخف  هلمج  زا  دـشاب . یم  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ناـیاپ  یب  شنادو  مـلع  ترثـک 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ینمّلع  : )) دوـمرف هک  دـنک  یم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  135 ؛) () َنیَِمل َعـْلا  یَلَع  َناَرْمِع  َلاََءو  َمیِهاَْربِإ 
تخومآ نم  هب  ار  ملع  باوبا  زا  باب  رازه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ( )) 136 ((.) باب فلا  باب  لک  نم  تطبنتـساو  ملعلا  نم  باب  فلا 

هیواعم هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ندش  هتـشک  ربخ  یتقو  : )) دیوگ یم  یعفاش  ّربلادبع  نبا  مدومن .)) جارختـسا  رگید  باب  رازه  یباب  ره  زا  نم  و 
یلاها ار  فرح  نیا  ادابم  شاب  هجوتم  تفگ : وا  هب  هبتع  شردارب  دـش . هتـشادرب  مدرم  نایم  زا  مه  ملعو  هقف  یلع ، گرم  اـب  تفگ : دیـسر ،

رد میعن  یبا  ظفاح  ءادعالا .)) هب  تدهـش  ام  لضفلا  ( ) 137 .) راذـگب تحار  ارم  ورب و  تفگ : وا  هب  یتحاران  اب  هیواعم  دنونـشب ، وت  زا  ماـش 
هکنیا رگم  تسین  نآرق  رد  یفرح  چیه  فرح و  تفه  رب  هدش  لزان  نآرق  : )) تفگ هک  دنک  یم  لقن  دوعـسم  نب  هّللادـبع  زا  ءایلوالا  ۀـیلح 

یم تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  زاب  ( 138 ((.) تسا نآرق  نطاب  رهاظ و  هب  ملاع  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یتسرد  هب  ینطاـب و  دراد و  يرهاـظ 
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ارم مراگدرورپ  تسا ، هدـش  لزان  اجک  رد  هچ و  يارب  مناد  یم  هکنیا  رگم  تسین  نآرق  رد  يا  هیآ  چـیه  مسق ! ادـخ  هب  : )) دومرف هک  دـنک 
لقن یلازغ  زا  ار  یمالک  ثیدح  نیا  حرـش  رد  ( 140  ) يوانم ( 139 ((.) تسا هدومرف  اطع  ایوگ  زاب و  ینابز  لـقاع و  رایـسب  رکفتم و  یبلق 
نیا هب  هک  ره  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هب  تسا  رـصحنم  ادخ  باتک  ندیمهف  هک  دـنناد  یم  رخاوا  لیاوا و  هک  قیقحت  هب  : )) تفگ هک  دـنک  یم 

اب هک  دنک  یم  ادیپ  ققحت  ینیقی  دوش و  یم  هتـشادرب  اهبلق  زا  باجح ، نآ  زا  دعب  هک  يرد  زا  هدش  رود  هارمگ و  سپ  دشاب ، لهاج  هل  أسم 
هک دنک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  يدنه  یقتم  دش .)) دهاوخن  هدوزفا  نآ  هب  يزیچ  باجح  ندش  هتـشادرب  اطغ و  فشک 

عیکو زا  لبنح ، نب  دمحا  تسا .)) بلاط  یبا  نب  یلع  نم  زا  دـعب  متّما  نیرتاناد  141 ؛)  ) بلاط یبا  نب  یلع  يدعب  نم  یتما  ملعا  : )) دومرف
مدرم يارب  مالّـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  مالّـسلا ، هیلع  یلع  تداهـش  زا  دعب  زور  هک  دنک  یم  تیاور  هریبه  زا  قاحـسا  یبا  زا  کیرـش  زا 

دنهاوخن وا  هب  مه  نیرخآ  دنتفرگن و  یشیپ  وا  زا  ملع  رد  نیلوا ، هک  دیداد  تسد  زا  ار  يدرم  زورید  امش  مدرم ! يا  دومرف : تفگ و  نخس 
لوسر لاق  : )) دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  یجبانـص  زا  ۀلفغ  نب  دیوس  زا  شدنـس  هب  يذمرت  ( 142 .) دیسر

نآ هزاورد  یلع  متمکح و  هناـخ  نم  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  (143 ؛) اهباب یلع  ۀـمکحلا و  راد  اـنا  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا 
يدادغب بیطخ  تسا . هدومن  تیاور  ار  نآ  زین  ( 144  ) میعنوبا ظفاح  نینچمه  و  هدرک ، لقن  زین  سابع  نبا  زا  ار  ثیدـح  نیا  يو  تسا .))

دارا نمف  اهباب ، یلع  ۀـمکحلا و  ۀـنیدم  انا  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک : دـنک  یم  تیاور  سابع  نبا  زا  دـهاجم  زا  شدنـس  هب 
((. دیایب هزاورد  زا  دیاب  دـهاوخ ، یم  ار  تمکح  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  هزاورد  یلع  متمکح و  رهـش  نم  145 ؛)  ) بابلا تءایلف  ۀمکحلا 

دارا نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دنک  یم  تیاور  سابع  نبا  زا  دـهاجم  زا  شدنـس  هب  مکاح 
((. دوش دراو  رد  زا  دیاب  سپ  دوش  رهـش  دراو  دـهاوخ  یم  هک  ره  تسا  نآ  رد  یلع  متـسه و  ملع  رهـش  نم  ( 146 (؛ بابلا تءایلف  ۀنیدملا 

یثیدـح عیماـجم  ییاور و  بتک  هک  لـیبق  نیا  زا  رگید  تیاور  اهدـص  تسا .)) دانـسالا  حیحـص  ثیدـح  نیا  : )) دـیوگ یم  مکاـح  سپس 
زاب هغالبلا ، جـهن  زج  ام  دزن  رد  دوبن  رگا  میدومن . هراشا  تیاور ، دـنچ  نیا  هب  راورخ )) هنومن  تشم   )) باـبزا اـم  تسا و  رپ  نآ  زا  نیقیرف 

ترثک سپ  مالّـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  اّما  و  دشاب . هتـشادار  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  يرترب  قّوفت و  ياعدا  تسناوت  یمن  یـسک 
، ناشرهطم دج  راب  رپ  تایح  تاظحل  نیرخآ  ات  نانآ  ًالوا : اریز  تسین ؛ یفخم  هدیـشوپ و  یـسک  رب  زین  راوگرزب  ماما  ود  نیا  شناد  ملع و 

یبا نب  یلع  نوچ  يردـپ  بتکم  رد  مه  دـعب  دـندرک و  اه  هدافتـسا  يوبن ، ملع  ناشوج  لالز و  همـشچ  زاو  دـندوب  ترـضح  نآ  رانک  رد 
نآ حیاصن  ظعاوم و  هیعدا ، تالاسر ، بطُخ ، دنتفای . تیبرت  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ملع  هنیدم  باب  هک  مالّسلا  هیلع  بلاط 
هب تاقبط  رد  دعس  نبا  تسا . نامدرم  رگید  رب  نءاشلا ، میظع  ماما  ود  نآ  ییاناد  يرترب و  یملع و  تمظع  رب  هاوگ  نیرتالاب  راوگرزب ، ود 

هّللا و لاق  اّمع  ینلـس  رماع  ینب  اخا  اـی  مالّـسلا : هیلع  یلع  یل  لاـق  : )) تفگ هک  دـنک  یم  تیاور  شردـپ  زا  حفـصم  تنب  هلبج  زا  شدـنس 
زا نک  لا  ؤس  نم  زا  يرماع ! ینب  ردارب  يا  دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  (( ؛) 147 (() هلوسر هّللا و  لاق  امب  ملعا  تیبلها  نحن  ّاناف  هلوسر 

شناد ماقم  تیاور  نیا  دـنا .)) هدومرف  شلوسر  ادـخ و  هچنآ  هب  میرتاناد  تیب  لـها  اـم  هک  یتسرد  هب  دـنا ، هدومرف  شلوسر  ادـخ و  هچنآ 
ار راوگرزب  ود  نآ  تاملک  هک  یلیاسر  بتک و  هب  سپ  دنادب ، نیا  زا  رتشیب  دهاوخ  یم  یسک  رگا  دنک و  یم  صخـشم  ار  تیب  لها  ملعو 
مهف و يور  زا  تقد و  اب  هک  ره  سپ  مالّـسلاامهیلع ، نیدـباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  هب  تبـسن  اـما  و  دـنک . هعجارم  دـنا ، هدرک  لـقن 

مولع زا  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  لآ  روبز  باتک ، نیا  قح  هب  هک  دـیمهف  دـهاوخ  دـنک ، هعلاطم  ار  هیداجـس  هفیحـص  تیارد ،
هب نانآ  هک  هزادنا  نامه  هب  هدوب و  شدوخ  ناردپ  ملع  ثراو  مالّسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  دش  دهاوخ  هجوتم  اعد  بلاق  رد  هدش  هدیناجنگ 

دنادب نیا  زا  رتشیب  دهاوخ  یم  یسک  رگا  و  تسا . هتشاد  یسرتسد  مه  راوگرزب  ماما  نیا  دنا ، هتشاد  یسرتسد  ینآرق  فراعم  یهلا و  مولع 
يزودنق نامیلس  ظفاح  تسا . یسک  هچ  ملاع  و  تسیچ ؛ ملع  دنادب  ات  دنک  هعلاطم  تسا ، لوقنم  ترضح  نآ  زا  هک  ار  یقوقح  هلاسر  سپ 

تدابع دهز و  ملع ، رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردپ  نیشناج  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  دنک  یم  لقن  قعاوص  باتک  زا  یفنح 
نیـسحلا نب  یلع  ماما  زا  دعب  مدرک  یمن  نامگ  : )) تفگ هک  تسا  هدش  لقن  ترـضح  نآ  لضف  رد  زین  ردکنم  نب  دـمحم  زا  ( 148 .) تسا
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هک تسا  رکذ  هب  مزـال  ( 149 ((.) مدید ار  رقاب  ماما  شرـسپ  هکنیا  ات  دنک ، يربارب  وا  اب  لضف  ملع و  رد  هک  دوش  ادـیپ  یـسک  مالّـسلاامهیلع 
ترضح نآ  لضف  سپ  مالّـسلا ، هیلع  رقاب  دمحم  ماما  اما  و  تسا . هتـشاد  دمآ  تفر و  تیب  لها  اب  هدوب و  هماع  لاجر  زا  ردکنم  نب  دمحم 

ربماـیپ ار  ترـضح  نآ  نیقیرف ، لـقن  قـبط  هک  سب  نیمه  راوـگرزب  نآ  یملع  تمظع  ملع و  رد  و  دوـش ، رکذ  هک  تسا  نآ  زا  رتروهـشم 
وبا ماما  بقل  رقاب  دیوگ : یم  هکنآ  زا  دعب  رقب ))  )) هدام لیذ  رد  يدیبز  مولع . هدنفاکش  ینعی  درک ؛ رقاب ))  )) هب بقلم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

: دیوگ یم  نینچ  رقاب  هبار  ترـضح  نآ  ندش  بّقلم  تلع  تسا ، یلع  نب  نیـسحلا  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  هّللادـبع و 
نع راث  الا  ضعب  یف  درو  دق  و  تلق : هعرف ، طبنتسا  هلصا و  فرع  ملعلا و  رقب  هنال  ناسللا ، یف  و  هعسوت . ملعلا و  یف  هرّحبتل  هب  بقل  اّمناو  ))

هل لاقی  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نم  یل  ًادلو  یقلت  یتح  یقبت  نا  کشوی  هل : لاق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  نا  يراصنالا  هّللادـبع  نب  رباج 
یملع تعسو  ملع و  رد  رحبت  تهج  هب  ترـضح  نآ  ( )) 150 ((.) بسنلا ۀمئا  هجرخ  مالـسلا ، ینم  هئرقاف  هتیقل ، اذاف  ًارقب  ملعلا  رقبی  دـمحم 

، تفاکش ار  ملع  هک  دوب  نآ  رقاب  هب  ترضح  نآ  ندش  بقلم  تلع  دیوگ : یم  برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا  دش و  رقاب  هب  بّقلم  تشاد ، هک 
زا تسا  هدش  دراو  رابخا  زا  یـضعب  رد  و  دیوگ ) یم  يدـیبز  دـعب  ( ) 151) درک جارختـسا  نآ  زا  ار  هخاش  عرف و  تخانـش و  ار  ملع  لـصا 

يدنزرف ینک  تاقالم  هکنیا  ات  دنام  یهاوخ  هدنز  یقاب و  وت  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  يراصنا  هّللادـبع  نب  رباج  قیرط 
ار وا  یتقو  ینتفاکـش ، ار  ملع  دفاکـش  یم  دـنیوگ ، یم  دـمحم  وا  هب  دـیآ و  یم  ایند  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  بلـص  زا  هک  ارم  نادـنزرف  زا 
نآ همجرت  رد  یبـهذ  ( 152 ((.) دـنا هدروآ  ناشدوخ  بتک  رد  بسن  ملع  ياملع  ار  ثیدـح  نیا  ناـسرب ، وا  هب  ارم  مالـس  يدرک ، تاـقالم 
ملع هدنفاکـش  ینعی  ملعلارقب ، زا  تسا  ذوخءام  هک  رقاب  هب  تساروهـشم  دوب و  شدوخ  نامز  رد  مشاه  ینب  دیـس  وا  : )) دیوگ یم  ترـضح 

(( رقاب  )) ار مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دنک  یم  لقن  قعاوص  زا  یفنح  يزودنق  نامیلس  ظفاح  ( 153 ((.) تسناد یم  ار  نآ  زومر  هشیر و  هک 
فراعم زونک  زا  ترضح  نآ  هکنآ  يارب  مولع ، هدنفاکش  ینعی  تسا ، نتفاکش  ندرک و  زاب  يانعم  هب  هدش  هتفرگ  رقب  زا  هک  رقاب  دندیمان و 
فرتـعم تقیقح  نیا  هب  همه  نارگید  نطاـب ، روـک  ياـهناسنا  زج  هک  تخاـس  رهاـظ  ردـق  نآ  یملع  فیاـطل  مکِح و  ماـکحا و  قیاـقح  و 

تـسناد و یم  ار  موـلع  قیاـقد  هـک  دـنتفگ  رقاـب  نآ  يارب  ار  مالـّـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  : )) دـیوگ یم  تادرفم  رد  زین  بـغار  ( 154 .) دنتسه
دـشخرد و یم  بدا  ملع و  نامـسآ  رد  دیـشروخ  دـننام  وا  سپ  مالّـسلا ، هیلع  قداـص  ماـما  اـما  و  ( 155 ((.) درک یمزاـب  ار  نآ  تالـضعم 

یتیصخش تسا ؛ ترضح  نآ  نادرگاش  سیردت و  ملع و  تمظع و  زا  نخس  قفاوم ، فلاخم و  بتک  رد  تسین . هدیشوپ  يدحارب  شلضف 
یم یکلام  بهذـم  سیئر  سنا ، نبا  کـلام  دـندوب . ریظن  یب  اـهنآ  مادـک  ره  هک  دومن  تیبرت  درگاـش  رازه  راـهچ  شتاـیح  ناـمز  رد  هک 

دمحم نب  رفعج  زا  دشاب  لضفا  هک  یسک  تسا ، هدرکن  روطخ  یناسنا  چیه  بلق  رد  هدینشن و  یشوگ  چیه  هدیدن و  یمشچ  چیه  : )) دیوگ
(156 ((.) عرو تدابع و  ملع ، رظن  زا  قداص 

موس تمسق 

هفیلخ روصنم  یتقو  ما ، هدیدن  دشاب ، دـمحم  نب  رفعج  زا  رت  هیقف  هک  ار  یـسک  نم  : )) دـیوگ یم  یفنح  فورعم  بهذـم  سیئر  هفینح  وبا 
لکـشم لئاسم  زا  دنا ، هدش  دمحم  نب  رفعج  هتفیـش  مدرم  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و  نم  دزن  ار  یـسک  درک ، راضحا  ار  ترـضح  نآ  یـسابع 
هفینحوبا دنک ،) لّزنت  طوقـس و  دراد ، هک  یتیبوبحم  نیا  زا  ات  دیوگب  باوج  دـناوتن  وا  و   ) یـسرپب وا  زا  هک  نک  هدامآ  هل  أسم  دـنچ  یملع ،

فرط رد  دمحم  نب  رفعج  مدـش و  دراو  سپ  مورب ، شدزن  هک  داتـسرف  ملابند  روصنم  رفعج  وبا  مدومن ، هدامآ  ار  هلءاسم  لهچ  دـیوگ : یم 
سپ مدوب ، هدرکن  سح  روصنم  رفعجوبا  زا  هک  مدرک  سح  وا  زا  یتبیه  ناـنچ  مدرک ، هاـگن  ترـضح  نآ  هب  یتـقو  دوب ، هتـسشن  وا  تسار 

ار لبق  زا  هدش  هدامآ  لئاسم  تفگ  نم  هب  دعب  دومن و  یفرعم  ترضح  نآ  هب  ارم  روصنم  تقو  نآ  متـسشن ، روصنم  هراشا  اب  مدرک و  مالس 
لها دـییوگ و  یم  نینچ  نیا  امـش  دوـمرف : یم  داد و  یم  باوـج  مدرک ، یم  حرطم  ار  هل  أـسم  ره  سپ  مـنک ، حرطم  ترـضح  نآ  رـضحم 
رظن اب  وا  رظن  یهاگ  دوب و  هنیدـم  لها  رظن  قباطم  ترـضح  نآ  لوق  یهاگ  سپ  مییوگ . یم  نینچ  نیا  مه  اـم  دـنیوگ و  یم  نینچ  هنیدـم 
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نیرتاناد هک  مینک  یمن  تیاور  ام  ایآ  دـیوگ : یم  هفینحوبا  دـعب  دومرف . باوج  ار  هلءاسم  لهچ  ماـمت  لاونم  نیمه  هب  درک و  یم  قرف  همه 
هکنیا اب  وا  تسا و  هفینح  وبا  نیا  : )) دیوگ یم  یسولآ  ( 157 ((.) دشاب املع  لاوقا  مدرم و  فالتخا  هب  همه  زا  رتاناد  هک  تسا  یـسک  مدرم 

هک یلاسود  نآ  ینعی  دش ، یم  كاله  نامعن  دوبن ، لاس  ود  رگا  دیوگ : یم  اسر  حیصف و  نایب  اب  دنک و  یم  راختفا  دشاب  یم  تنس  لها  زا 
: دیوگ یم  دامع  نبا  هب  فورعم  یلبنح  حالفلا  نبا  نیدلا  باهـش  ( 158 ((.) دش یم  رضاح  شناد  ملع و  ذخا  يارب  قداص  ماما  رـضحم  رد 

هتـسکش ار  ییوهآ  یعابر  نادـند  مارحا  لاح  رد  هک  ار  یـسک  مکح  درک  لا  ؤس  هفینحوبا  زا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  هدـش  هتفگ  ))
هکنآ حیضوت  ( 159 .) درادـن یعابر  نادـند  وهآ  هک  یناد  یمن  ایآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  مناد . یمن  تفگ : هفینح  وبا  تسا .))
باتک رد  ترـضح  نآ  اب  هطبار  رد  : )) دـیوگ یم  یفنح  يزودـنق  نامیلـس  ظفاح  دراد . رارق  باـینا  اـیانث و  ياهنادـند  نیب  یعاـبر  نادـند 

نب ییحی  نوچ  یناگرزب  تفرگ و  ارف  ار  دالب  همه  وا  ترهـش  هزاوآ  هدومن و  هدافتـسا  ترـضح  نآ  مولع  زا  مدرم  هک  تسا  هدمآ  قعاوص 
هچنآ دننک  یم  تیاور  ترضح  نآ  زا  یناتسجس  بویاو  هبعش  هفینحوبا و  يروث و  نایفسو  هنییع  نب  نایفس  کلام و  حیرج و  نبا  دیعس و 

، دـنا هتفگ  ترـضح  نآ  فیـصوت  فیرعت و  رد  هک  ار  تنـس  لها  ناگرزب  اـملع و  لاوقا  میهاوخب  رگا  ( 160 ((.) دـنا هتخومآ  وا  زا  هک  ار 
هب دننادب ، ترضح  نآ  اب  هطبار  رد  رتشیب  دنلیام  هک  یناسک  دوش ، یم  جراخ  باتک  نیا  عوضوم  زاو  هدیـشک  ازارد  هب  ثحب  میوش  رّکذتم 

قداصلا مامالا  باتک  هب  ای  نآ و  ریغ  یکلاـم و  غابـص  نبا  همهملا  لوصف  یعفاـش و  لو  ؤسلا  بلاـطم  یناتـسرهش ، لـحن  لـلم و  ياـهباتک 
یضعب زا  یکلام  غابص  نبا  راوگرزب ، نآ  اب  هطبار  رد  سپ  مالّسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  اما  و  دنیامرف . هعجارم  ( 161 ،) ۀعبرالا بهاذملاو 

، تسا دنمـشناد  ملاع و  هک  دنوادخ  جـجح  زا  تسا  یتجح  گرزب و  شردـق  هک  تسا  یماما  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  لقن  ملع  لها  زا 
مظاک هب  بّقلم  تسا ، رابدرب  میلح و  سب  زا  دنک و  یم  يرپس  نتفرگ  هزور  اب  ار  اهزور  هدوب و  تدابع  لوغـشم  رادـیب و  حبـص  هب  ات  بش 

نآ هب  لسوت  اب  نیملـسم  جیاوح  هک  دشاب  یم  تهج  نادب  نیا  تسا و  دنوادخ  يوس  هب  جئاوحلا  باب  هب  فورعم  قارع  لها  دزن  رد  دش و 
شنامز لها  نامدرم  نیرت  یخـس  نیرت و  ملاع  نیرتدباع و  مظاک  یـسوم  دیوگ : یم  دعب  هحفـص  دنچ  رد  و  دوش . یم  هدروآرب  ترـضح 

، داوج دباع ، حلاص ، یتیصخش  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  : )) دیوگ یم  راوگرزب  نآ  اب  هطبار  رد  یفنح  يزودنق  نامیلـس  ظفاح  ( 162 .) دوب
یم دعب  هحفص  کی  ( 163 ((.) دندناوخ یم  ادخ  حلاص  هدنب  ار  ترـضح  نآ  مدرم  دوب و  ریثک  یملع  عیفر و  یتلزنم  ردـق و  ياراد  میلح و 

دنوادخ هک  تسا  هّللا  باوبا  زا  یباب  وا  : )) دومرف زین  و  تسا .)) نم  نادنزرف  ياقآ  دیس و  یسوم  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  : )) دیوگ
((. تسا جع ) ) رظتنم يدـهم  نامز  ماما  ترـضح ، دارم   ) دروآ یم  ایند  هب  وا  زا  ار  دولوم  نیرتهب  تلم و  رون  تما و  ثوغ  تما ، نیا  یجنم 

ماما مالّسلا  هیلع  مظاک  یسوم  تفگ : یم  شنادنزرف  هب  وا  هک  دنک  یم  تیاور  دیشرلا  نوراه  شردپ  زا  دیشرلا  نومءام  : )) دیوگ یم  دعب 
هب متـسه و  روز  هبلغ و  رثا  رد  رهاظ و  رد  تعامج  ماما  نوراـه )  ) نم تسا و  مدرم  ناـیم  رد  وا  هفیلخ  اـهنآ و  رب  دـنوادخ  تجح  مدرم و 
وت نومءام ! يا  مسق  ادخ  هب  و  تسا . رتراوازس  ادخ  لوسر  ینیشناج  هب  مدرم  همه  زا  نم و  زا  مالّسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  هک  مسق  ادخ 
((. تسا میقع  تموکح  اریز  مروآ ؛ یم  رد  ار  تیاهمـشچ  ییاـیب ، شیپ  تموکح  رـس  رب  هعزاـنم  رد  زا  نم  اـب  رگا  یتـسه  نم  دـنزرف  هک 
ملع یتساوخ  رگا  تسا ، رفعج  نب  یـسوم  وا  دـشاب ، یم  نیّیبن  ملع  ثراو  تیـصخش ، نیا  ناج ! رـسپ  : )) تفگ نومءاـم  هب  نوراـه  هاـگنآ 

مالّـسلا هیلع  مظاک  ماما  : )) هک دـنک  یم  لقن  زین  قعاوص  باتک  زا  يزودـنق  ( 164 ((.) دوش یم  ادیپ  وا  دزن  هک  نادـب  يزومایب ، ار  حـیحص 
قوثو و دروم  وا  : )) دیوگ یم  ترضح  نآ  اب  هطبار  رد  متاح  وبا  ( 165 ((.) دمآ یم  باسح  هب  دوخ  نامز  نامدرم  نیرت  ملاع  نیرتدباع و 

ياراد میلح و  داوج ، دباع ، حلاص ، یتیصخش  ترضح  نآ  : )) دنا هتفگ  ّتنس  لها  ياملع  زا  رگید  یضعب  تسا .)) نیملـسم  همئا  زا  یماما 
یم راوـگرزب  نآ  ماـقم  يدـنلب  ردـق و  تعفر  رب  لاد  هک  دـنا  هدرک  رکذ  زین  یتـمارک  ترـضح  نآ  يارب  تـسا .)) گرزب  عـیفر و  یتـلزنم 

قوثو و دروم  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  نمحرلادبع  : )) دـیوگ یم  زین  يزار  متاح  یبا  نبا  ( 166 .) دشاب
نیمه ترضح  نآ  لالج  ردق و  رد  سپ  مالّـسلاامهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  اما  و  ( 167 ((.) تسا نیملـسم  همئا  زا  یماما  قودص و 

ار مالّسلا  هیلع  یلعو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دنک  یم  تیاور  یفنح  يزودنق  نامیلس  ظفاح  زاب  هک  سب 
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یم نخـس  تمکح  يور  زا  دنک و  یم  رظن  ادـخ  روناب  وت ، دـنزرف  یـسوم ! يا  : )) دومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـید ، باوخرد 
، نآ زا  سپ  تایح و  رد  ترضح  نآ  ( 168 ((.) ملع تمکح و  زا  تسا  رپ  وا  تسا ، ملاع  زیچ  همه  هب  دنک و  یمن  اطخ  تقو  چیه  دیوگ و 

جورم رد  يدوعسم  تسا . تمصع  نادناخ  ناگتفیش  ناقـشاع و  هاگترایز  زورما  هب  ات  شرهطم  ربق  هدوب و  نیملـسم  میظعت  مارتحا و  دروم 
درک عمج  ار  شدوخ  صاوخ  نوم  أم  دمآ ، ورم  هب  هنیدم  زا  نوم  أم  تساوخرد  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یتقو  : )) دسیون یم  بهذلا 

ادــیپ تفـالخ  هـب  قـحا  مالـّـسلا و  هـیلع  اـضر  ماـما  زا  لـضفا  مالـّـسلا  هـیلع  یلع  دـالوا  و  ضر )  ) ساـبع دـالوا  ناــیم  رد  نـم  تـفگ : و 
همجرت هب  یتقو  تاقث ، باتک  رد  تسا ، لیدعتو  حرج  همئا  زا  تنس و  لها  مالعا  زا  هک  یتسبلا  ناّبح  نب  دمحم  متاح  وبا  ( 169 ((.) مدرکن

دشاب یم  روهشم  ناناملسم  نیب  تسا و  ناغون  جراخ  دابانس  هقطنم  رد  راوگرزب  نآ  ربق  : )) دیوگ یم  دسر ، یم  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ 
ربق متفر و  هکنیا  رگم  مدروخنرب  یلکـشم  چیه  هب  مدوب ، سوط  رد  هک  ینامز  تدـم  رد  ما ، هدرک  ترایز  رایـسب  ار  ترـضح  نآ  ربق  نم  و 

هک تسا  یبلطم  نیا  دش و  باجتـسم  میاعد  متـساوخ و  ار  لکـشم  نآ  عفر  سدقم  ناکم  نآ  رد  ادخ  زا  هدومن و  ترایز  ار  ترـضح  نآ 
ؤملاریما : )) تفگ وا  هک  دنک  یم  لقن  هحلط  نب  نیدلا  لامک  خیش  زا  یکلام  غابـص  نبا  ( 170 ((.) ما هدرک  هبرجت  ار  نآ  اهراب  اـهراب و  نم 

دش و نانآ  نیزگیاج  مالّسلاامهیلع  یسوم  نب  یلع  دنتفر و  ایند  زا  مالّسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینم 
راوگزب ود  نآ  ثراو  هک  دش  دـهاوخ  هجوتم  دـنک ، هعلاطم  ار  ترـضح  نآ  رکفو ، تقد  اب  هک  یـسک  دوب ، راوگرزب  ود  نآ  ثلاث  عقاو  رد 

لها زا  همئا  زا  یـضعب  : )) دـیوگ یم  دـعب  هحفـص  دـنچ  رد  ناهرب .)) روهظ  ناوعا و  ترثک  ناکم و  عافترا  نءاش و  ّولع  نامیا و  رد  تسا 
لقن قعاوص  باتک  زا  یفنح  يزودنق  نامیلس  ظفاح  ( 171 ((.) تسا بقانم  لجا  زا  اضرلا  یسوم  نب  یلع  لیاضف  بقانم و  تفگ : یم  ملع 

(172 .) تساهنآ نیرت  هبترم  دنلب  تلزنم  ردق و  رظن  زا  مظاک و  ماما  نادنزرف  نیرتروهشم  مالّسلاامهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هک  دنک  یم 
رد یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  نیدـلا  لامک  ترـضح ، نآ  اب  هطبار  رد  سپ  مالّـسلا  هیلع  یقت  هب  روهـشم  داوج  یلع  نب  دـمحم  ماـما  اـما ، و 

هیلع رقاب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  ترـضح  نآ  يابآ  رد  اریز  تسا ؛ یناـث  رفعجوبا  ترـضح  نآ  : )) دـیوگ یم  لو  ؤسلا  بلاـطم  باـتک 
یم یناـث  رفعج  وبا  ار  داوج  ماـما  دـنوش ، هداد  زیمت  هکنیا  رطاـخ  هب  تسا  یکی  راوگرزب  ود  ره  هینک  مسا و  نوچ  تسا و  هدوب  زین  مالّـسلا 
نآ دوب ، هزاوآدنلب  شمان  گرزب و  شتلزنم  ردق و  اما  دیسر  تماما  هب  یکدوک  نینس  رد  هچ  رگا  ترضح  نآ  : )) دیوگ یم  دعب  دنتفگ .))
یم زین  یفنح  يزودـنق  ظـفاح  ( 173 ((.) دـش تماما  ماقم  زیاح  شردـپ  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  شراوگرزب  ردـپ  صن  هب  ترـضح 

(174 ((.) دشاب یم  یقت  هب  بقلم  هک  تسا  مالّسلاامهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  دنزرف  داوج  دمحم  رفعجوبا  تیبلا  لها  ناماما  زا  : )) دیوگ
ةدوملا عیبانی  رد  یفنح  يزودنق  نامیلـس  ظفاح  یعفاش و  هحلط  نب  دمحم  نیدلا  لامک  زا  ۀمهملا  لوصفلا  رد  یکلام  غابـص  نبا  نینچمه 
شرتخد تساوخ  دومن و  میرکتو  میظعت  تشاد  هک  یمک  نس  نآ  اب  داوجلا  یلع  نب  دـمحم  ترـضح  زا  نومءام  یتقو  هک  دـننک  یم  لقن 

ینب هب  سابع  ینب  زا  تفالخ  میسرت  یم  دنتفگ : نومءام  هب  هتشاذگ و  ار  تفلاخم  يانب  اهیسابع ، دنک ، جیوزت  ترضح  نآ  هب  ار  لضفلا  ما 
بلاط یبا  لآ  نیب  امش و  نیب  هچنآ  تفگ : نومءام  نک ، تلصو  تدوخ  ماوقا  زا  یکی  ابو  هدومن  رظن  فرـص  وا  زا  سپ  دوش ، لقتنم  یلع 

تفالخ هب  قحاو  یلوا  امش  زا  نانآ  هک  دیوش  یم  هجوتم  دینک  هاگن  فاصنا  مشچ  اب  رگا  دیا و  هدوب  نآ  ببس  دوخ  امش  تسا ، هدش  عقاو 
لضف و لها  هفاک  رب  وا  يرترب  ترـضح و  نآ  ملع  ترثک  رطاخب  منک  یم  میرکت  ار  مالّـسلا  هیلع  داوج  یلع  نب  دـمحم  نم  رگا  دنتـسه و 

نینم ؤملاریما  اب  رایتخا  تقو  نآ  دش  هدـنرب  رگا  مییامزایب ، ار  وا  ام  هدـب  هزاجا  دوب ، اجک  شملع  تسا ، هچب  زونه  وا  دـنتفگ : تسا ، شناد 
دش رضاح  مثکا  نب  ییحی  دنداد ، اه  هدعو  ار  وا  دندرک و  تبحص  تاضقلا  یـضاق  مثکا )) نب  ییحی   )) اب اهنآ  داد و  هزاجا  نومءام  تسا ،

نایعا و رگید  تسـشن و  شدوخ  ياج  رب  نومءاـم  دیـسر و  ارف  هرظاـنم  زور  دـنادرگ . بولغم  ار  وا  دـنک و  یتـالا  ؤس  ترـضح  نآ  زا  هک 
نآ زا  دوب  هدرک  هدامآ  دوخ  نهذ  رد  ًالبق  هک  يا  هدیدع  لیاسم  زا  مثکا  نب  ییحی  هاگنآ  دنتفرگ . رارق  دوخ  ياجرس  مادک  ره  مه  فارشا 

تکاس هدنامن و  یقاب  وا  يارب  یلا  ؤس  رگید  ات  داد ، خساپ  هجو  نیرتهب  هب  ار  وا  تالا  ؤس  همه  یلطعم  نودب  راوگرزب  نآ  دیسرپ ، ترضح 
یهاوخ یم  رگا  راوگرزب ! يا  تفگ : نومءام  هاگنآ  دندرک . بجعت  ترـضح  نآ  نسح  قطنم  وکین و  ياهباوج  تحاصف و  زا  مدرم  دـش .
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امـش زا  ّـالا  میوـگ و  یم  متـشاد  یباوـج  رگا  دـینک ، لا  ؤـس  : )) تفگ ییحی  دـهاوخب .)) وا  رگا  : )) دوـمرف نک ، لا  ؤـس  مثکا  نب  ییحی  زا 
رد هک  يدرم  اب  هطبار  رد  ییوگ  یم  هچ  : )) دومرف ترضح  دنک .)) ییامنهار  باوص  هار  هب  ارم  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  منک و  یم  هدافتسا 

، دـش لالح  وا  يارب  نز  نآ  تشذـگ ، زور  زا  يرادـقم  یتقو  دوب و  مارح  نز  نآ  هب  وا  رظن  درک و  هاگن  توهـش  يور  زا  ینز  هب  زور  لوا 
دـش لخاد  اشع  تقو  نوچ  دیدرگ و  مارح  شیارب  برغم  دش ، لالح  شیارب  هرابود  رـصع  دیدرگ ، مارح  وا  رب  نز  نآ  هرابود  لاوز  عقوم 
نیا رد  نز  نیا  هچ  يارب  وگب  نم  هب  سپ  دـیدرگ ، لـالح  هراـبود  رجف  عولط  عقوم  هدـش و  مارح  شیارب  بش  فصن  دـش ، لـالح  هراـبود 

ار باوج  ام ، هدافتسا  يارب  دیناد ، یم  حالـص  رگا  مناد  یمن  : )) تفگ مثکا  نب  ییحی  دیدرگ .))؟ مارح  دش و  لالح  درم  نیا  يارب  تاقوا 
درک هاگن  توهش  يور  زا  نز  نیا  هب  زور  لوا  هک  یصخش  دوب و  نامدرم  زا  يدرم  زینک  نز ، نیا  : )) دومرف ترـضح  دییامرفب .)) ناتدوخ 
لالح شیارب  هدش  وا  کلام  هدومن و  يرادیرخ  شبحاص  زا  ار  زینک  درم ، نآ  تشذگ ، زور  زا  يرادـقم  یتقو  اما  دوب ، مارح  رظن  شرظن ،

، دش لالح  دومن و  جیوزت  شدوخ  يارب  ار  وا  دش ، لخاد  رـصع  نوچ  دیدرگ و  مارح  شیارب  دومن ، دازآ  ار  زینک  لاوز  عقوم  رد  دـیدرگ ،
شیارب هتخادرپ و  ار  راهظ  هراـفک  دیـسر ، ارف  اـشع  تقو  نوچ  دـیدرگ و  مارح  شیارب  وا  هدومن و  راـهظ  نز  نآ  اـب  دیـسر ، ارف  هک  برغم 

عوجر نز  نآ  هب  هرابود  رجف  عولط  عقوم  دـش و  مارح  وا  رب  داد و  قالط  قالط ، کـی  هب  ار  وا  دیـسر ، ارف  بش  فصن  نوچ  دـش و  لـالح 
نیا هک  دوش  یم  ادـیپ  یـسک  امـش  نیب  ایآ  تفگ : دومن و  دوخ  تیب  لها  ناگتـسب و  هب  ور  نومءاـم  سپ  دـیدرگ .)) لـالح  شیارب  هدومن 

هک ره  هب  هک  تسا  دـنوادخ  فاطلا  زا  یفطل  نیا  ( 175 ...() ءاشی نم  هیتوی  هّللا  لضف  کلذ  : )... دنتفگ دـنک .؟ نایب  ار  لئاسم  باوج  هنوگ 
دش حرطم  هک  یلاوس  همه  نیا  هب  دسر  هچ  میرادن  ار  هل  أسم  کی  نداد  باوج  تردق  ام  هکنیا  زا  هیانک  (. 176) درک دهاوخ  اطع  دهاوخب 

نیرتگرزب و مالّـسلا  هیلع  داوج  ماـما  هک  دـنک  یم  لـقن  قعاوص  باـتک  زا  یفنح  يزودـنق  نامیلـس  ظـفاح  دومرف . باوج  ترـضح  نآ  و 
نبا سپ  مالّسلا  هیلع  یقن  يداه  دمحم  نب  یلع  ماما  اما  و  ( 177 .) یهاگآ تلالج و  رظنزا  تسا  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  نادنزرف  نیرتلماک 

زا یکلام  غابص  نبا  ( 178 ((.) دوب تدابع  لاح  رد  هشیمه  ماما و  هیقف ، ترـضح  نآ  : )) دـسیون یم  ترـضح  نآ  اب  هطبار  رد  یلبنح  دامع 
ات نیمز  زا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  يراوگرزب  تمارک و  دنـسم  رب  يداهلا  دـمحم  نب  یلع  ماـما  : )) تفگ هک  دـنک  یم  لـقن  ملع  لـها  ضعب 

رگم تسین  يراوگرزب  مرک و  چیه  ددرگ و  یمرب  ترضح  نآ  هب  هکنآ  رگم  تسین  یتبقنم  چیه  تسوا ، تمارک  زا  نخس  اج  همه  نامسآ 
ظفاح ( 179 ((.) تسا رترب  همه  زا  نآ  رد  وا  هـکنآ  رگم  درادـن  دوـجو  یفـصو  چـیه  تـسا و  لـضف  بحاـص  نآ  رد  راوـگرزب  نآ  هـکنآ 

باب 63 رد  روکذم  ظفاح  ( 180 ((.) دوب ماما  هیقف و  دباع و  مالّـسلا  هیلع  يداه  یلع  نسحلاوبا  ماما  : )) دیوگ یم  یفنح  يزودـنق  نامیلس 
نب قازرلادبع  ( 181 .) تواخـس لامک و  ملع و  رد  دوب  شردپ  ثراو  مالّـسلا  هیلع  یقن  دـمحم  نب  یلع  ماما  هک  دـنک  یم  لقن  قعاوص  زا 

رد باتک  نآ  هنافس  أتم  هک  تسا  هتشون  يداهلا )) یلع  رشاعلا  مامالا  ةریس   )) مان هب  ترضح  نآ  اب  هطبار  رد  یباتک  زین  یعفاش  يردب  رکاش 
وا : )) دیوگ یم  یکلام  غابص  نبا  ترـضح  نآ  لضف  رد  سپ  مالّـسلاامهیلع  يرکـسع  یکز  یلع  نب  نسح  ماما  اما  و  دوبن . ریقح  سرتسد 

دیحو تسا . کین  فاصوا  رادیرخ  يرتشم و  اهنت  وا  درادـن و  يدـیدرت  کش و  راوگرزب  نآ  تماما  رد  يدـحا  تسا و  میرک  رـسپ  میرک 
اب دناوتب  یسک  هکنآ  نودب  تسا . رگانـش  نیرتهب ]   ] ملع رحب  رد  دریگب و  رارق  وا  ربارب  رد  دناوتب  یـسک  هکنآ  نودب  تسه . شدوخ  نامز 

هدیدنسپ و شرادرک  نیتم ، مکحم و  شراتفگ  دشاب ، یم  شدوخ  نامز  ماما  دوخ و  رصع  لها  ياقآ  دیـس و  وا  دزیخ ، رب  هعزانم  رـس  زا  وا 
، دـبلط یم  زرابم  هدومنن و  اهر  ار  نادـیم  هک  یـسراف  تسا . مولع  نادـیم  سراف  هدوب و  دوخ  نامز  ناـیاناد  لـضافا و  زا  رترب  وا  تسوکین .

یمن هلداجم  عازن و  دناد ، یم  هچنآ  رطاخب  هاگ  چیه  دـبرچ و  یم  نارگید  رب  هلیح  رکم و  نودـب  هدوب و  یملع  تالـضعم  ضماوغ و  نیبم 
یهلا شناد  یملع و  ماقم  رد  ( 182 ((.) شبقاث رکف  هب  تساه  یکیراب  قیاقد و  هدـننک  رهاظ  شبئاص و  رظن  هب  تسا  قیاقح  فشاک  دـنک ،

یطحق درب ، یم  رس  هب  یسابع  دمتعم  نادنز  رد  ترضح  نآ  هک  ینامز  رد  دنا  هدرک  لقن  تنـس  لها  ناگرزب  هک  سب  نیمه  ترـضح  نآ 
. دننک اعد  ناراب  ندمآ  يارب  دنورب و  نوریب  مه  رـس  تشپ  زور  هس  هک  داد  روتـسد  مدرم  هب  هفیلخ  سپ  دیراب  یمن  ناراب  هکنآ  يارب  دمآ ،

. دماین ناراب  سپ 
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مراهچ تمسق 

هب ار  شتـسد  بهار  نآ  تقو  ره  دوب ، نانآ  اب  زین  یبهار  دـندمآ و  نوریب  اعد  يارب  اراصن  دـشن ، هتخاس  يراـک  اهناملـسم  ياـعد  زا  نوچ 
نید تیناقح  هب  تبـسن  مدرم  درک  ادـیپ  همادا  راکنیا  هک  زور  هس  ود  دـیراب ، یم  ناراب  هدـش و  يربا  نامـسآ  درک  یم  دـنلب  نامـسآ  يوس 

داد روتسد  هدش و  نارگن  تحاران و  تخس  همانرب  نیا  زا  دمتعم  دندش ، دترم  هدیشک و  نید  زا  تسد  یضعب  یتح  و  دندرک . کش  مالـسا 
تما راوگرزب ! يا  تفگ : دـندروآ ، دـمتعم  دزن  ار  ترـضح  نآ  یتقو  دـنروایب . وا  دزن  هب  دازآ و  نادـنز  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
دنیایب نوریب  مه  ادرف  اراصن  دیاب  دومرف : مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنوش . هدیناشک  یهارمگ  هب  همه  هکنآ  زا  لبق  بایرد ، ار  تدج 

زاب درک  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شتسد  ینارـصن  بهار  دش و  ادرف  نوچ  منک . یم  لیاز  مدرم  زا  ار  لکـشم  دنوادخ  هوق  لوح و  هب  نم  و 
وا تسد  رد  دندید  سپ  دنروایب  دـنریگب و  تسا  بهار  تسد  رد  هچ  ره  ات  داد  روتـسد  ترـضح  نآ  دـیراب . ناراب  هدـش و  يربا  نامـسآ 
ربا هدـش ، سکع  هب  هیـضق  اجنیا  اما  درب  الاب  ار  شیاهتـسد  وا  دـیایب ، ناراب  نک  اعد  تفگ : بهار  هب  ترـضح  نآ  تسا . یناسنا  ناوختـسا 

: دومرف ترضح  تسا . هتفهن  ناوختسا  نیا  رد  يرس  هچ  دیسرپ ، دمتعم  دندرک و  بجعت  مدرم  دیدرگ . یباتفآ  فاص و  نامسآ  هکلب  دماین 
اوه دوش ، هتفرگ  نامـسآ  فرط  هب  هنهرب  يربمایپ  ناوختـسا  هاگره  تسا و  هدومن  ادـیپ  ار  نآ  بهار  نیا  هک  تسا  يربمایپ  ناوختـسا  نیا 

کش ههبش و  سپ  دوب ، هدومرف  ترضح  هک  دوب  نانچ  دندومن ، ناحتما  ار  ناوختـسا  نآ  راب ، نیدنچ  سپ  دمآ . دهاوخ  ناراب  هدش و  يربا 
 - فیرـشلا هجرف  یلاعت  هّللا  جع  نامزلا -  بحاص  يدهم  ماما  اما  و  ( 183 .) دومرف هعجارم  شدوخ  هناخ  هب  ترـضح  هدش و  لیاز  مدرم  زا 
زا دنـشاب و  یم  راوگرزب  ماما  نآ  روهظ  رظتنم  تاقولخم  همه  هک  سب  نیمه  ترـضح  نآ  أـش ن  عاـفترا  ماـقم و  يدـنلب  لـضف و  رد  سپ 

درک و دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  شروهظ  زا  دعب  ترضح  نآ  هکنیا  رد  یسک  قرف ، رگیدو  هیدیز  یّنسو و  هعیش  زا  معا  نیملـسم 
رتمک ًانیقی  دنشاب ، هتشونن  باتک  هعیش  زا  رتشیب  ترضح  نآ  اب  هطبار  رد  ننـست  لها  رگا  درادن و  کش  درب ، دهاوخ  نیب  زا  ار  لهج  ملظ و 

یم تقیقح  نیبلاط  درک . میهاوخ  هراشا  اهنآ  نیفل  ؤم  یماسا  رکذ  اب  بتک  نآ  زا  يدادعت  هب  تسیک ))؟ هعیـش  شخب   )) رد ام  دنا ، هتـشونن 
تـسا حیـضوت  هب  مزال  دنیامن . هعجارم  اهنآ  لاثما  ءایلوالا و  ۀیلح  نیحیحـصلا ، كردتـسم  ۀمهملا ، لوصفلا  ةدوملا ، عیبانی  بتک  هب  دنناوت 

زاب و  دوش . هتـشون  باتک  دنچ  یتح  ای  هحفـص  دـنچ  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  بتارم  هب  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تبقنم  لضف و  هک 
تاور رگید  نوچ  ار  تارـضح  نآ  ًانایحا  ای  دـیوگب ، نخـس  اهنآ  تیـصخش  زا  دـیایب و  يداـع  یناـسنا  هک  دـننآ  زا  رتـالاب  ناراوگرزب  نآ 
ربمایپ صخش  رد  یتح  هک  ناماما  رد  اهنت  هن  ار  تمصع  نانآ  تسا و  ننست  لها  ناردارب  اب  ام  نخس  يور  نوچ  یلو  دنک . قیثوت  ثیداحا 

هک دـننادب  ات  مینک  یفرعم  ناـشدوخ  ناـبز  زا  ناـنآ  يارب  ار  راوگرزب  ناـماما  لـقاال  هک  میروبجم  دـنرادن ، لوبق  مه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
تبسن ار  تارضح  نآ  قفاوم ، فلاخم و  هکلب  هتشادن  یکـش  نانآ  ماقم  عافترا  أش ن و  ولع  اب  هطبار  رد  دوبک ، نامـسآ  نیا  ریز  رد  یـسک 

ناناملسم همه  قافتا  تشذگ ، هچنآ  رب  هوالع  تفگ  دیاب  تیب  لها  یملع  ماقم  توبث  زا  سپ  دنناد . یم  هربخ  هاگآ و  اناد و  نید ، مولع  هب 
شلوبق قافتالاب  همه  هک  دوش  یمن  ادیپ  نیملـسم  نایم  رد  یـسک  رگید  نانآ  لثم  تسا و  تیب  لها  یملع  ماقم  رب  يرگید  دهاش  دوخ  زین 

نآ يارب  ار  یناسک  هتـسناد و  یباختنا  بصنم  کی  ار  تماما  هچنانچ  رگا  هک  دوش  یم  بجاو  ناناملـسم  همه  رب  نیارباـنب ، دنـشاب ، هتـشاد 
زا يوریپ  نید و  مهف  اما  دوب ، دـهاوخ  یـسایس  هل  أسم  کی  تفالخ  تروص  نآ  رد  هک  دـننک  هجوت  ار  بلطم  نیا  دـندرک ، باـختنا  ماـقم 

ینید قیاقح  مامت  زا  هک  تفر  یناسک  لابند  هنیمز  نیا  رد  دیاب  هکلب  درادـن ، تسایـس  هب  یطبر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  نیلـسرم  دّیـس  ّتنس 
ياج دنیامن . یم  نایب  مدرم  يارب  ار  نآ  ماکحا  نید و  تقیقح  دنشاب ، هتشاد  یصخش  رظن  هئارا  داهتجا و  هب  زاین  هکنیا  نودب  هدوب و  علطم 
هیلع قداص  ماما  ملع  لضف و  هب  اهنآ  همه  هک  کلام  لبنح و  نب  دـمحا  یعفاـش و  هفینح و  وبا  زا  اـم  تنـس  لـها  ناردارب  هک  تسا  بجعت 
ماما زا  هک  دنتـسین  رـضاح  اما  دننک ، یم  يوریپ  دنا ، هتـسشن  وا  لضف  ملع و  ناوخ  هرفـس و  رب  هدوب و  فرتعم  شنیرهاط  دادـجا  مالّـسلا و 
مدـع فرـص  هب  شاک ! يا  دـنیامن . يوریپ  تسا ، رتاناد  نید  ماـکحا  روما و  هب  تبـسن  همه  زا  تساـهنآ و  داتـسا  هک  مالّـسلا  هیلع  قداـص 
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دنناد یمن  مالسا  ءزج  ًالصا  تسا  تیب  لها  بتکم  هک  ار  عّیشت  بتکم  ّتنـس ، لها  ياملع  نیفل و  ؤم  زا  يا  هدع  دندرک . یم  افتکا  يوریپ 
یم ناّطق  ًالثم  دنناد  یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رترب  دنـشاب  یم  ننـست  لها  ياملع  ّمذ  دروم  هک  ار  یناسک  یتح  ار  لداع  صاخـشا  و 

هدومن ّمذ  ار  دلاجم  ننست  لها  ياملع  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  ( 184  ) تسا مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  دلاجم  دیوگ :
َّنُهَّمَتَءاَف ٍت  َِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاَْربِإ  َّیَلَْتبا  ِذِإَو   - ) 2 تسا . فس  أت  ياج  یسب  نیا  و  ( 185 .) دنا هدومنن  رکذ  وا  اب  هطبار  رد  یلیدعت  لقاال  ای  دنا 

هب ار  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  دـنوادخ ، هک  ینامز  و  ( )) 186 (.) َنیِِمل َّظلا  يِدـْهَع  ُلاَنَی  َلاَق َال  ِیتَّیِّرُذ  نِمَو  َلاَق  اًماَمِإ  ِساَّنِلل  َکـُلِعاَج  ّیِنِإ  َلاَـق 
ماما مدرم  يارب  ار  وت  نم  دومرف : هداد ، رارق  بطاخم  ار  وا  دـنوادخ  دـمآ ، نوریب  دـنلب  رـس  زوریپ و  ناحتما  زا  وا  دومن و  ناـحتما  یثداوح 
لسن يارب  ار  تماما )  ) ماقم بصنم و  نیا  اراگدرورپ ! درک : اضاقت  دنوادخ  زا  تساوخ  رد  اعد و  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  مداد  رارق 
همئا تماما  رب  هکرابم  هیآ  تلالد  دیـسر .)) دهاوخن  ناملاظ  هب  نم  نامیپ  قاثیم و  دـهع و  دومرف : دـنوادخ  مهاوخ ، یم  وت  زا  دوخ  هیرذ  و 

تماما بلط  دـنوادخ  زا  دوخ  هّیرذ  لسن و  يارب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  یتقو  اریز  تسا ؛ راکنا  هشدـخ و  لـباق  ریغ  هناـگ ، هدزاود 
وت هّیرذ  زا  یناسک  ینعی  دش ، دهاوخن  هداد  ملاظ  هب  تماما  دومرف : هکلب  میهد ، یمن  تماما  وت  هیرذ  هب  ام  هک  دومرفن  لاعتم  دنوادخ  درک ،

فیرـش ریـسفت  رد  هّرـس  سّدق  ییابطابط  همّالع  موحرم  دوب . دـهاوخ  عنامالب  اهنآ  تماما  دـنوشن ، يرگمتـس  ملظ و  فصو  هب  فصتم  هک 
زا هک  یناسک  فلا -  دنوش : یم  میسقت  هتسد  راهچ  هب  ترضح ، نآ  زا  دعب  میهاربا  ترـضح  لسن  دیوگ : یم  هکرابم  هیآ  لیذ  رد  نازیملا 

یلو دنا ، هدوب  دحوم  ناملسم و  رمع  لوا  رد  هک  یناسک  ب -  دنا . هدرواین  ادخ  هب  نامیا  زگره  هدوب و  رفاک  كرـشم و  رمع ، رخآ  ات  لوا 
رمع رخآ  ات  هدش و  ناملـسم  دعب  یلو  دنا ، هدوب  كرـشم  رفاک و  رمع  لوا  رد  هک  یناسک  ج -  دـنا . هتفر  ایند  زا  رفک  اب  هدـش و  رفاک  دـعب 

أش ن دیوگ : یم  دعب  دـنا . هدوب  نیدـتم  تسرپادـخ و  ناملـسم و  دـحوم و  رمع  رخآ  ات  لوا  زا  هک  یناسک  د -  دـنا . هدـنام  یقاب  ناملـسم 
هک وا  اریز  دنک ؛ اضاقت  دنوادخ  زا  مود  لوا و  هتسد  ود  يارب  ار  تماما  دیایب و  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  لجا و  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 

ترضح هک  دننام  یم  یقاب  مراهچ  موس و  هتـسد  ود  سپ  درک . دهاوخن  ادخ  زا  یتساوخرد  نینچ  زگره  تسا ، ءایبنالاوبا  دنوادخ و  لیلخ 
ربمایپ دنوادخ و  لیلخ  وا  اریز  دـنک ؛ یمن  در  ًالماک  ار  میهاربا  ياعد  لاعتم ، دـنوادخ  اجنیا  ( 187 .) دهاوخ یم  تماما  ادـخ  زا  نانآ  يارب 
قلطم روط  هب  اعد  نیا  هک  دنامهف  یم  وا  هب  دوش ،)) یمن  نیملاظ  لماش  نم  دهع  (( ؛) 188 () َنیِِملَّظلا يِدْهَع  ُلاَنَی  َال   ) هلمج اب  هکلب  تسوا ،

كرـشم یتدم  نوچ  اما  دنا ، هدنام  یقاب  مه  نامیا  اب  هدروآ و  نامیا  دنوادخ  هب  هدـش و  ناملـسم  ولو  موس  هتـسد  ینعی  تسین ، لوبق  لباق 
هتسد لام  تماما  هکلب  دش . دهاوخن  هداد  اهنآ  هب  تماما  تسا ،)) گرزب  یملظ  كرـش   )) و ( 189 (؛) ٌمیِظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  دنا ...(  هدوب 

نیا دنا و  هدشن  ینید  یب  كرـش و  هانگ و  راتفرگ  هاگ  چیه  هدوبن و  لفاغ  ادخ  دای  زا  مه  هظحل  کی  یتح  هک  یناسک  ینعی  تسا ؛ مراهچ 
هانگ بکترم  دوخ  رمع  زا  یتدم  رد  نارگید  نانآ ، زا  ریغ  اریز  تسین ؛ قداص  نارگید  رب  مالّـسلا  مهیلع  هناگ  هدزاود  ناماما  رب  زج  هتـسد 

دروم فورعم  ثیدـح  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دـنا . هداد  ماجنا  دوش ، تهج  نیا  زا  اـهنآ  صقن  بجوم  هک  يراـک  هدـش ، تیـصعم  و 
یم یّقلت  ضرف و  نکی  مل  ناک  ار  هتـشذگ  ناهانگ  دناشوپ و  یم  ار  شدوخ  زا  لبق  مالـسا  ( 190 (() هلبق ام  بجی  مالسالا   )) نیفرط قافتا 

قالطا نآ ، زا  دعب  دوش و  یم  اّربم  كاپ و  كرـش ، یتح  قباس ، ناهانگ  همه  زا  مالـسا ، لوبق  زا  دـعب  ناملـسم  هکنیا  رب  دراد  تلالد  دـنک 
زا و  تسه . ملاظ  نالا  هکنیا  هن  هدوب ، ملاظ  وا  هک  انعم  نیا  هب  هتـشذگ ، هب  نداد  تبـسن  ای  تیزاجم  باب  زا  رگم  تسین  حیحـص  وا  رب  ملاظ 

نامیا رثا  رد  دعب  هدوب و  ملاظ  هک  یسک  هن  داد ، دهاوخن  تسه  ملاظ  هک  یسک  هب  ار  تماما  لاعتم  يادخ  هکدوش  یم  هدافتسا  هکرابم  هیآ 
، تیصوصخ نآ  رثا  رد  هک  دنراد  یتیصوصخ  نیوانع  زا  یضعب  مییوگ : یم  باوج  رد  تسا . هدرک  ادیپ  تاجن  تکاله  ملظ و  زا  ادخ  هب 
(( یجاح ، )) دوش فرـشم  جح  هک  یـسک  هب  ًالثم  دـشاب ؛ یم  صخـش  نآ  هب  قالطا  لباق  هشیمه  يارب  دـش ، قالطا  یـسک  هب  راب  کی  رگا 
ار وا  فرع  رد  زاب  تسا ، هدومن  جح  مه  لبق  لاس  هاجنپ  لبق و  لاس  تسیب  لبق و  لاس  هک  یسک  تسا و  هدننک  جح  نوچ  دوش ؛ یم  هتفگ 
ای تسا . یقیقح  قالطا  قالطا ، نیا  لاح  نیع  رد  یلو  دـشاب ، هکنیا  هن  تسا  هدوب  یجاح  وا  هک  یلاح  رد  دـننک ، یم  باـطخ  یجاـح )) ))

نیمه یلو  تسا ، هدنـشک  نوچ  تسا ؛ قداص  وا  رب  لتاق ))  )) هملک لتق ، لعف  ماجنا  لاح  رد  دناسر ، یم  لتق  هب  ار  یناسنا  هک  یـسک  ًالثم :
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هدوب لتاق  وا  هک  یلاح  رد  دننک ، یم  باطخ  لتاق  دـنا ، هدیـشخب  ار  وا  مد  يایلوا  هدومن و  هبوت  هکنیا  اب  مه  لاس  تسیب  زا  دـعب  ار  صخش 
ینیوانع نآ  زا  یکی  مه  ملاـظ ))  )) ناونع براـض و .... ناونع  بورـضم و  ناونع  لوتقم و  ناونع  تسا  نینچمه  و  دـشاب . هکنیا  هن  تسا ،

زا دعب  دوش ، یم  باسح  ملظ  هک  ددرگ  يزیچ  بکترم  راب  کی  صخـش  هک  تسا  یفاک  هشیمه ، يارب  نآ  قالطا  تحـص  يارب  هک  تسا 
زین ندش  هدیـشخب  ضرف  اب  هک  دنتـسه  ناهانگ  زا  یـضعب  رگید ، فرط  زا  تسا . قداص  ًاتقیقح  وا  رب  ملاظ ))  )) قالطا هشیمه ، يارب  نآ و 

، دناسرب لتق  هب  ار  شدوخ  ردپ  هک  یسک  ًالثم  تشاد ؛ دنهاوخ  یپ  رد  راکهانگ  صخـش  يارب  ار  ییاهیراتفرگ  بقاوع و  هک  دنراد  يراثآ 
نیب زا  تسا ، لـتاق  رمع  ندـش  هاـتوک  زا  تراـبع  هک  میظع  هاـنگ  نیا  رثا  اـما  دـشخبب ، ار  وا  هاـنگ  زین  دـنوادخ  دـنک و  مه  هبوت  ضرف ، رب 

اما دوش ، یمن  بوسحم  راکهانگ  دوش ، یم  هدیناروخ  وا  هب  ربج  روز و  هب  ای  دروخ  یم  ًاوهـس  ار  بارـش  هک  یـسک  ًالثم  ای  تفر . دـهاوخن 
، طقف هانگ  زا  هبوت  ًالثم  ای  مالسا  لوبق  رگید : ریبعت  هب  ددرگ . یم  رهاظ  وا  رد  تسا  لقع  ندش  لیاز  یتسم و  هک  بارـش  رثا  لاح ، نیع  رد 

هچنآ رب  انب  دنام . دهاوخ  یقاب  هتفرن و  نیب  زا  هانگ  یعـضو  راثآ  اما  درب ، یم  نیب  زا  دشاب  باقع  هذـخا و  ؤم  زا  ترابع  هک  ار  یفیلکت  راثآ 
نآرق رد  لاعتم  دنوادخ  هچنانچ  دنام ؛ دهاوخ  نآ  یعـضو  راثآ  ندش ، هدیـشخب  ضرف  اب  هک  تسا  یناهانگ  زا  زین  كرـش )) ، )) هدش هتفگ 

هک یسک  (( ؛) 191 () ٍقیِحَـس ٍناَکَم  ِیف  ُحیِّرلا  ِِهب  يِوْهَت  َْوءا  ُْریَّطلا  ُهُفَطْخَتَف  ِءآَمَّسلا  َنِم  َّرَخ  اَمَّنَءاَکَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشی  نَمَو  دیامرف ...( : یم  میرک 
تعرس اب  هار  طسو  رد  ار  وا  راوختـشوگ ، ناگدنرپ  دشاب و  هدومن  طوقـس  نامـسآ  زا  هک  تسا  نآ  لثم  دوش  كرـشم  دنوادخ  هب  تبـسن 

زا یکی  دشاب .)) هتخادنا  يرود ، ياج  ناکم و  رد  ار  وا  دیدش  داب  هک  تسا  یـسک  لثم  ای  دنـشاب  هدروخ  هدومن و  هعطق  هعطق  هدوبُر ، مامت 
هب تبـسن  رمع ، رخآ  ات  تقو  چیه  هدوب و  دّحوم  لوا  زا  هک  ار  یـسک  هبترم  ینعی  تسا ؛ دیعب  ناکم  رد  نداتفا  نیمه  كرـش  یعـضو  راثآ 
زا دوعـسم  نب  هّللادـبع  زا  بقانم  رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  هک  ار  یتیاور  دـییءات ، يارب  دروآ . دـهاوخن  تسد  هب  هدـیزرون ، كرـش  دـنوادخ 

هّللادبع متسه .)) میهاربا  مردپ  ياعد  نم  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مییامن  یم  رکذ  دنک ، یم  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
ّیِنِإ درک ...(  یحو  میهاربا  هب  لاـعتم  يادـخ  : )) دومرف ترـضح  دـیتسه ؟ میهاربا  ناتردـپ  ياـعد  امـش  هنوـگچ  مدرک : ضرع  دـیوگ  یم 

: دوـمن ضرع  هدــش  لاحــشوخ  مالـّـسلا  هـیلع  مـیهاربا  سپ  مداد ،)) رارق  ماـما  مدرم  يارب  ار  وـت  نـم  (( ؛) 192 ...() اًماَمِإ ِساَّنِلل  َکـُلِعاَج 
: درک ضرع  میهاربا  مدنب . یمن  منکن ، افو  نآ  هب  هک  يدهع  وت  اب  نم  دومرف : وا  هب  دنوادخ  هدـب . رارق  یناماما  زین  نم  هّیرذ  رد  اراگدرورپ !

وت هّیرذ  زا  نیملاظ  هب  تسا  نم  دـهع  هک  ار  تماـما  نم  : )) دومرف دـنوادخ  درک . یهاوخن  اـفو  نآ  هب  وت  هک  تسا  يدـهع  هچ  نآ  اـهلاراب !
زا ار  تماما )  ) تدوخ دـهع  وت  هک  دنتـسه  یناسک  هچ  نم  هّیرذ  زا  نیملاظ  اراـگدرورپ ! دومن : ضرع  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  داد .)) مهاوخن 

دهاوخن هداد  تماما  ًادبا  اهنآ  هب  دنا ، هدوب  رکنمارم  یتدم  ياربو  هدومن  هدجـسار  یتب  هک  یناسک  : )) دومرفدـنوادخ يراد . یم  غیرد  نانآ 
َّنُهَّنِإ َِّبر  َماَنْصالا  َُدبْعَّن  نَءا  َِّیَنبَو  ِیْنُبنْجاَو  دومن ...( : ضرع  مالّسلا  هیلع  میهاربا  سپ  درادن .)) دوجو  نانآرد  تماما  تیحالـص  اریز  دش ؛

ار مدرم  زا  يرایـسب  اهتب ، هک  یتسرد  هب  راد ، هگن  رود  یتسرپ  تب  زا  ار  منادـنزرف  نم و  اراگدرورپ ! (( ؛) 193 ...() ِساَّنلا ِم  َنّ اًرِیثَک  َْنلَلْضَءا 
هب دش  یهتنم  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ياعد  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  سپـس  دنتخاس .)) فرحنم  تیاده  قیرط  زا  هدومن و  هارمگ 

باـختنا یـصو  ناوـنع  هب  ار  یلع  ّیبـن و  ارم  دـنوادخ  سپ  میدرکن ، هدجـس  یتـب  يارب  زگره  رفن ، ود  اـم  زا  مادـک  چـیه  اریز  یلع ؛ نم و 
یمن هک  ار  هچنآ  ناهاگآ ، زا  دـینک  لا  ؤس  سپ  ناناملـسم ! يا  (( ؛) 195 () َنوُمَْلعَت ُْمتنُک َال  ْنِإ  ِرْکِّذـلا  َلْهَءا  ْاَُّولسَف   - )... 3 ( 194 ((.) دومن

زا دارم  انعم  ود  ره  هب  تسا و  هدش  قالطا  هّللا )) لوسر   )) صخش هب  مه  و  میرک )) نآرق   )) دوخ هب  مه  نآرق ، تایآ  رد  رکذ )) ((. )) دیناد
میرک و نآرق  هب  رتشیب  همه  زا  ناراوگرزب  نآ  یمالسا ، تما  نایم  رد  اریز  سب ؛ دنتسه و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب  لها  رکذ ، لها 
، بلطم نیا  رب  دـهاش  نیرتگرزب  دـنراد . ییانـشآ  نآ  ریغ  تایآ و  لوزن  نءاش  هباشتم و  مکحم و  خوسنم و  خـسان و  زا  نآ  فلتخم  داـعبا 
دشاب و فاصنا  لها  یسک  رگا  تسا و  هدش  رداص  میرک  نآرق  ریـسفت  اب  هطبار  رد  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نآ  زا  هک  تسا  یتایاور 
، دیامن هعجارم  دنتسه ) ییاور  ریسافت  زا  هک   ) یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  نیلقثلا و  رون  ناهربلا ، فیرش  ریسفت  هب  بصعت  نودب  تقد و  اب 

ملع هرفـس  رـس  رب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دنراد ، يزیچ  نارگید  رگا  دنتـسه و  میرک  نآرق  نارـسفم  اهنت  ناراوگرزب  نآ  هک  دـید  دـهاوخ 
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ْنِإ ِرْکِّذلا  َلْهَءا  ْاَُّولسَف  تلزن ...(  امل  : )) تفگ هک  دـنک  یم  تیاور  یفعج  رباج  زا  دوخ  دنـس  هب  يربط  ریرج  نبا  ًانمـض  دـنا . هتـسشن  نانآ 
رکذ لها  ام  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  دـش ، لزان  قوف  هکراـبم  هیآ  یتقو  (196 ؛) رکذـلا لها  نحن  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاق  َنوُمَْلعَت ) ُْمتنُک َال 

، هدومن لقن  ار  قوف  تیاور  هّللادبع  نب  رباج  زا  یبلعث  زا  رکذلا  قوف  هیآ  ریسفت  رد  هکنآ  رب  هوالع  یفنح  يزودنق  نامیلس  ظفاح  میتسه .))
، دنسرپب ام  زا  ار  دوخ  نید  روما  هک  دنریزگان  تما  : )) دومرف ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا 

هکنیا میترضح و  نآ  لها  زین  ام  تسه و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  هیآ ، رد  رکذ ))  )) زا دارم  نوچ  میتسه ، رکذ  لها  ام  هکنآ  يارب 
َهَّللا ْاوُقَّتاَف  دومرف ...( : هک  تسا  قالط  هروس  رد  لاـعتم  يادـخ  شیاـمرف  رطاـخ  هب  تسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ياـنعم  هب  رکذ 
يا دیزیهرپب  ادخ  زا  سپ  (( ؛) 197 ...() ٍت ِیَبُم  َنّ ِهَّللا  ِت  َياَء  ْمُْکیَلَع  ْاُوْلتَی  الوُسَّر  اًرْکِذ  ْمُْکَیلِإ  ُهَّللا  َلَزنَءا  ْدَـق  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  ِب  َْبلـالا  ِیلْوُءاََّی 

راکـشآ و هک  ار  وا  تایآ  هک  ار  یلوسر  رکذ و  داتـسرف  امـش  يوس  هب  دـنوادخ  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  تریـصب ؛ لقع و  ناـبحاص 
هک دـنک  یم  لقن  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملید  یبا  نب  دـیمحلادبع  زا  بقانم  زا  نینچمه  يو  دـنک .)) نایب  امـش  يارب  تسا  نشور 

، میتسه رکذ  لها  انعم  ود  ره  هب  ام  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  يرگید  نآرق و  یکی  تساـنعم  ود  ياراد  رکذ ، : )) دومرف ترـضح  نآ 
ام (( ؛) 198 ...() ْمِْهَیلِإ َلُِّزناَم  ِساَّنِلل  ِیَُبِتل  َنّ َرْکِّذـلا  َْکَیلِإ  َّاَْنلَزنَءاَو  دـشاب ...( : یم  هکرابم  هیآ  نیا  تسا  نآرق  ياـنعم  هب  رکذ  هکنیا  لـیلد  اـما 

َکِمْوَِقلَو َکَّل  ٌرْکَِذل  ُهَّنِإَو  ((. ) تسا هدش  لزان  اهنآ  يوس  هب  هک  ار  هچنآ  ینک  نایب  مدرم  يارب  ات  میدرک  لزان  وت  يارب  ار  نآرق  ینعی  رکذ 
اب هطبار  رد   ) امـش هک  تسا  دوز  وت و  موق  يارب  وت و  يارب  تسا  يروآدای  رّکذـت و  هیاـم  نآرق  هک  یتسرد  هب  و  (( ؛) 199 () َنُولُست َفْوَسَو 
هیآ نیا  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دَّمحم  يانعم  هب  رکذ  هکنیا  لیلد  اما  و  دـیریگب .)) رارق  تساوخزاب  لا و  ؤس  دروم  نآرق ) قح  هب  ماـیق 

رشعانثا همئا  تماما  رب  تلالد  هک  تسه  میرک  نآرق  رد  زین  يرگید  تایآ  هتبلا  ( 200 ...(.) ِب َْبلالا  ِیلْوُءاََّی  َهَّللا  ْاوُقَّتاَف  : ) دشاب یم  هکرابم 
رد و  تسیک ))؟ هعیـش  شخب   )) رد هک  میهد  یم  هدعو  ار  زیزع  ناگدنناوخ  هدومن ، افتکا  رادقم  نیمه  هب  راصتخا  تیاعر  يارب  ام  دراد و 

. مییامن رکذ  زین  يرگید  هلداو  هدومن  ثحب  رتشیب  تماما )) ماما و  هب  تبسن  نایعیش  هدیقع  تماما و   )) ثحب

ءابس نب  هّللادبع  هناسفا  مّوس : لصف 

هناسفا نیا  تحص  هرابرد  قیقحت 

یم عّیشت  بهذم  شیادیپ  ءاشنم  ار  يا  هناسفا  صخـش  نیا  هدومن ، لوبق  ار  يدوهی  ءابـس  نب  هّللادبع  هناسفا  ّتنـس ، لها  ناردارب  زا  یـضعب 
یتقو درک و  داجیا  نون  نب  عشوی  یسوم ، ترضح  یّصو  هب  تبسن  ار  ولغ  هدیقع  تیدوهی ، رد  لّوا  هک  هدوب  یسک  وا  دنیوگ : یم  و  دنناد !

وا رد  دنوادخ  هدوب و  ادخ  مالّسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  دش  لئاق  هک  يّدح  هب  ات  دش  يراذگتعدب  لوغـشم  زاب  دیدرگ ، مالـسا  دراو  هک 
رظن زا  رـصم  لها  رب  وا  دنا : هتـشون  دوخ  بتک  رد  هک  دنا  هتـسناد  مّلـسم  ار  يا  هناسفا  تیـصخش  نیا  نانچ  نآ  یـضعب  تسا . هدرک  لولح 
هتفگ عطاق  سرض  هب  هکنآ  ای  تخاس . هنیدم  هناور  مظنم  يرکـشل  نافع  نب  نامثع  هفیلخ  لتق  يارب  هدومن ، ادیپ  هرطیـس  یغیلبت  یگنهرف و 

هتسناد وا  سیاسد  زا  زین  ار  نیفص  لمج و  گنج  تفریذپ !! ار  وا  تایرظن  ارآ و  رسای  راّمع  هدناوخ و  سرد  وا  دزن  رذوبا  هک  دنا  هتـشون  و 
مه نیا  زا  ار  اپ  تنس ، لها  نیفل  ؤم  زا  يدایز  هدع  رتمهم  همه  زا  درک !! اقلا  نایعیـش  مدرم و  هب  وا  ار  عّیـشت  يدابم  تامدقم و  دنا : هتفگ  و 

دـندرک و لوبق  هتفرگ  دای  ار  وا  يارآ  اه و  هتفگ  بلاطم و  زا  یـضعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  باحـصا  دـنا : هتـشون  هتـشاذگ و  رتارف 
کی هک  تسا  نآ  تاملک  نیا  زا  دافتسم  اریز  تشاد ؛ دهاوخن  يرگید  هجیتن  مالسا  ناگرزب  مالـسا و  رب  نعط  زج  هک  لیبق  نیا  زا  یبلاطم 
نینچ رگا  دنک ، ادیپ  هرطیـس  دندوب ، وا  بادآ  هب  بدءاتم  هک  یناسک  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  باحـصا  لوقع  رب  دیایب و  يدوهی  رفن 

مالـسا ماکحا  زا  مکح  ره  رد  نوچ  دنام ؛ دهاوخن  یقاب  تسا  هدش  لقن  اهنآ  قیرط  زا  هدیـسر و  هباحـص  زا  هچنآ  هب  يدامتعا  رگید  دشاب ،
لامتحا ترضح  نآ  باحصا  زا  یباحص  ره  اب  هطبار  رد  دشاب و  يدوهی  ءابس  نب  هّللادبع  ياهتعدب  زا  دیاش  هک  دوش  یم  هداد  لامتحا  نیا 
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يا هناسفا  صخـش  نیا  اب  هطبار  رد  تاغیلبت ، ردق  نآ  هصالخ ، دشاب . هتفرگ  رارق  يدوهی  درم  نیا  تسردان  راکفا  ریثءات  تحت  هک  دور  یم 
ار وا  دـعب  هدومن و  لوبق  هتـشاد ، دوجو  هک  يدرف  کـی  ناونع  هب  ار  وا  مه  هعیـش  ياـملع  یتح  هک  تسا  هدوب  داـیز  يوق و  وا  ياهتعدـب  و 

یم نینم  ؤملاریما  نع  يور  نم  باب  رد  لاجر  باتک  رد  هّللا  همحر  یـسوط  هفئاـطلا  خیـش  موحرم  ًـالثم  دـنا ؛ هداد  رارق  نعل  نعط و  دروم 
رفک هب  هراـبود  هدـش و  دـترم  هک  تسا  یـسک  ءابـس  نب  هّللادـبع  (201 ؛) ولغلا رهظا  رفکلا و  یلا  عـجر  يذـلا  ءابـس  نب  هّللادـبع  : )) دـیوگ

هّللادبع : )) دیوگ یم  دوخ  لاجر  باتک  زا  مود  مسق  رد  هّللا  همحر  یّلح  همالع  موحرم  دومن .)) ولغ  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن  تشگرب و 
نب هّللادبع  202 ؛)  ) هّللا هنعل  یبن ، هنا  هلا و  مالّـسلا  هیلع  ًاّیلع  ّنا  معزی  ناک  راـنلاب ، مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هقّرح  نوعلم ، لاـغ  ءابـس  نب 

وا دوخ  ادخ و  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  درک  یم  نامگ  وا  دینازوس ، شتآ  اب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تسا ، نوعلم  یلاغ و  ءابس 
نیرفن نعل و  دروم  اهتنم  هدش ، ضرف  مّلـسم  صخـش  نیا  دوجو  لاجر ، بتک  رتشیب  رد  نینچمه  دنک .)) تنعل  ار  وا  دـنوادخ  تسا . ربمایپ 

ءابس نب  هّللادبع  مان  هکنیا  تلع  تسا . هتسناد  دترم  رفاک و  ار  وا  هتـسج و  يّربت  صخـش  نیا  زا  خیرات  لوط  رد  هعیـش  و  تسا ، هتفرگ  رارق 
لها نیفل  ؤم  فرط  زا  هک  هدوب  يا  هدرتسگ  تاـغیلبت  رطاـخ  هب  رتشیب  تسا ، هدـش  ضرف  مّلـسم  وا  دوجو  هدـمآ و  هعیـش  یلاـجر  بتک  رد 

رد درادن ، يراگزاس  عیـشت  ساسا  لصا و  اب  هدش  هداد  تبـسن  وا  هب  هک  يا  هدـیقع  نوچ  اهتنم  تسا ، هتفرگ  تروص  وا  اب  هطبار  رد  تنس ،
مان و نیمه  اب  يا  هناسفا  صخـش  نیا  مینک ، لوبق  هک  ضرف  رب  تسا . هتفرگ  رارق  نعل  نعط و  دروم  نایعیـش  فرط  زا  نورق  راصعا و  لوط 

یحـضاو ایوگ و  لیلد  صخـش ، نیا  زا  ناش  نتـسُج  يرازیب  نایعیـش و  نعل  نعط و  دوخ  تسا ، هتـشاد  زین  یجراـخ  دوجو  هدـیقع  بسن و 
هچ دش . یمن  عقاو  نعل  نعط و  دروم  نایعیش  فرط  زا  ّالا  درادن و  ءابـس  نب  هّللادبع  دیلپ  راکفا  هب  یطبر  هنوگ  چیه  عیـشت  بتکم  هک  تسا 

نیا ناوریپ  هدـیقع  لوا  دـنهدب ، تبـسن  ءابـس  نبا  هّللادـبع  هب  ار  عیـشت  بتکم  هکنآ  زا  لبق  تنـس ، لـها  نادنمـشناد  نیفل و  ؤم  دوب  بوخ 
رد دشاب و  رّفنتم  یـسک  زا  ناسنا  هک  دـیآ  یمنرد  روج  یلقع  چـیه  اب  اریز  دـنداد ؛ یم  رارق  هعلاطم  تقد و  دروم  وا  اب  هطبار  رد  ار  بتکم 

هطبار رد  يرکسع  یضترم  دیس  ياقآ  بانج  رصاعم ، راوگرزب  دنمـشناد  هک  یقیقحت  قبط  یهگناو ، دزومایب . وا  زا  ار  دوخ  نید  لاح  نیع 
اب یسک  نینچ  هک  دوش  یم  تباث  دنا ، هتخاس  رـشتنم  ءابـس )) نب  هّللادبع   )) مان هب  دلج  ود  رد  میخـض ، یباتک  دنا و  هدرک  تیـصخش  نیا  اب 
نب هّللادبع   )) باتک رد  يرکسع  ياقآ  بانج  دنک . سرغ  ار  عّیشت  بتکم  لاهن  دیایب و  دعب  ات  هتشادن  یجراخ  دوجو  ًالصا  ناشن  مان و  نیا 

بذک لعج ، رد  هک  دشاب  یم  رمع )) نب  فیس   )) مان هب  یصخش  وا ، ياهتعدب  ءابـس و  نب  هّللادبع  هیـضق  يوار  هک  دنا  هدومن  تباث  ءابس ))
نیا دنا . هتـشادن  یجراخ  دوجو  ًالـصا  هک  دـنک  یم  یفرعم  دـناوخ و  یم  ربمایپ  هباحـص  مان  هب  ار  یناسک  یتح  يو  تسا ؛ ریظن  یب  ارتفا  و 

قسف و رب  لاد  همه  هک  هدومن  لـقن  رمع  نب  فیـس  نعل  نعط و  اـب  هطبار  رد  تنـس  لـها  لاـجر  ياـملع  زا  ار  یبلاـطم  راوـگرزب  دنمـشناد 
دیس راوگرزب  دنمشناد  فیلءات  ءابـس  نب  هّللادبع  باتک  درادن . شزرا  رابتعا و  هک  مه  وگغورد  لوق  و  تسا ، صخـش  نیا  ندوب  وگغورد 

نادنمشناد هکلب  هدش ، عقاو  عیشت  لها  ياملع  لوبقم  اهنت  هن  هک  تسا  هدش  هتشاگن  تسرد  یقیقحت و  یملع و  يدح  هب  يرکسع  یضترم 
هب تسا . هتـشادن  یجراخ  دوجو  ًالـصا  ءابـس  نب  هّللادـبع  مان  هب  یـصخش  هک  دـنا  هتفریذـپ  هدومن و  لوبق  ار  نآ  زین  ننـست  لها  ناققحم  و 

مساقلاوبا دیس  یمظعلا  هّللا  تیآ  مینک . یم  لقن  ار  ننست  لها  نادنمـشناد  زا  رفن  کی  عّیـشت و  بتکم  ناگرزبزا  یکی  هیرظن  هنومن  ناونع 
رب لاد  هک  تیاور  دنچ  لقن  و  دش ) هدروآ  ًالبق  هک   ) یـسوط خیـش  هیرظن  لقن  زا  دعب  ثیدحلا ، لاجر  مجعم  باتک  رد  هّرـس  سّدـق  یئوخ 

صـصقو ءابـس  نب  هّللادبع  ةروطـسا  نا  : )) دـیوگ یم  هّرـس  سّدـق  یـشک  خیـش  زا  یمالک  لقن  نینچمه  و  تسا ، ءابـس  نب  هّللادـبع  دوجو 
انانغا دق  هیلع و  لیلدتلاو  کلذ  یف  ۀلاطالا  ماقملا  انعـسیالو  باّذکلا  عاضولا  رمع  نب  فیـس  اهقلتخا  ۀقلتخم ، ۀـعوضوم  ۀـلئاهلا ، هتابغاشم 

فیس و نع  ۀیفارخلا و  صصقلا  هذه  نع  ۀقیقد  ۀقیمع  تاسارد  نم  مدق  ام  یف  يرکسعلا  یضترم  دیسلا  ققحملا  ثحابلاو  لیلجلا  ۀمالعلا 
يا هناسفا  (( ؛) 203 (() قلتخم یباحص  ةءامو  نوسمخ   ) رخ الا  هباتک  یفو  ءابـس ) نب  هّللادبع   ) مساب ًاعبط  نیمخـض ، نیدلجم  یف  هتاعوضوم 

عضو و رد  هک  رمع  نب  فیـس  هک  تسا  یگتخاس  عوضوم و  هدش  لقن  وا  كانلوه  زیگنارب و  رـش  ياه  هصق  ءابـس و  نب  هّللادبع  مان  هب  هک 
نیا ندوب  غورد  اب  هطبار  رد  هلدا  نایب  قیقحت و  شرتسگ و  طسب و  تصرف  الا ن  ام  تسا . هدومن  تسرد  ار  هصق  نیا  هدوب ، فورعم  لعج ،
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حرش زا  ار  ام  يرکسع ، یضترم  دیـس  ياقآ  بانج  رادقم  یلاع  ققحم  راوگرزب و  همالع  قیقد  قیمع و  تاقیقحت  نکل  میرادن و  ار  هناسفا 
ود رد  هک  یباتک  رد  دـنا ، هدومن  وا  بیذاکا  و  رمع )) نب  فیـس   )) اب هطبار  رد  ناشیا  هک  یقیقحت  نینچمه  دزاس و  یم  زاین  یب  بلطم  نیا 

ناگدنناوخ يارب  یگتخاس  یباحص  مان 150  هب  يرگید  شزرااب  باتک  رد  نینچمه  هدـش و  عبط  ءابـس  نب  هّللادـبع  مسا  هب  گرزب  دـلجم 
توعد يارب  دومن  کیرحت  ار  رذوبا  ءابـس  نب  هّللادـبع  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسالا  رجف  باتک  رد  نیما  دـمحا  رتکد  ياـقآ  تسا .)) یفاـک 

: دیوگ یم  نینچ  الاب  بلاطم  لیذ  رد  ۀیدمحملا  ۀنـسلا  یلع  ءاوضا  باتک  مود  عبط  رد  هّیروبا )) ( )) 204 .) یکارتشا یگدنز  يوس  هب  مدرم 
سیفن باتک  رهظ  دـقو  ءابـس  نبا  نع  مهدـعب ، ءاج  نمو  نیخروملا  رابک  هبتک  ام  یلع  ادامتعا  انباتک  نم  یلوالا  ۀـعبطلا  یف  َکلذ  اـنبتک  ))
مـسالا اذه  نا  ۀعنقم ، ۀـیوق ، ۀـلداب  هیف : تبثا  يرکـسعلا ، یـضترم  ذاتـسالا  ریبکلا : یقارعلا  ملاعلا  فیلءات  نم  ءابـس )) نب  هّللادـبع   )) همـسا

، یمیمتلا رمع  نب  فیـس  وه  هدوجو ، تابثا  یف  الا ن ، یلا  يربطلا  نم  نیخروملا ، لک  هیلع  دمتعا  يذلا  لوالا ، ردصملا  نال  هل ، ۀـقیقحال 
ملعلل افاصنا  ان  إو  طقاس . ۀیاورلا  یف  وهو  ۀقدن  زلاب  مهتا  مکاحلا : هیف  لاقو  هتیاور ، یف  اعیمج  ۀنـسلا  ۀمئا  نعط  دقو  ق ، ۀنس 170ه . یفوتملا 
هنتفلا  )) میظعلا هباتک  یف  هتبثا  ام  ضعب  کیلاو  اذه  ءابـس  نب  هّللادبع  دوجو  یف  کلذ  لبق  کش  دق  نیـسح ، هط  روتکدلا  نا  لوقن : قحلاو 

باب زا  میتشون  ار  هتشذگ  بلاطم  باتک ، لوا  عبط  رد  ام  ( )) 205 ((.) نیفص ۀعقو  نع  ثدحتی  وهو  هونبو )) یلع   )) یناثلا ءزجلا  يربکلا ))
زا ءابـس  نب  هّللادـبع  مسا  هب  مدـید  ار  یـسیفن  باتک  اما  میتشاد . دـنا ، هدـمآ  اهنآ  زا  دـعب  هک  یناـسکو  نیخروم  ناـگرزب  هب  هک  يداـمتعا 

تقیقح مسا  نیا  هک  هدومن  تباث  هدننک ، عناق  يوق و  ياهلیلد  اب  نآ  رد  هک  يرکسع  یضترم  دیـس  داتـسا  یقارع ، راوگرزب  ملاع  تافیلءات 
رمع نب  فیـس  دـنا ، هدرک  دامتعا  وا  هب  الا ن ، ات  يربط  زا  ناسیون ، خـیرات  مامت  هدـش و  لـقن  وا  زا  هیـضق  نیا  هک  یـسک  لوا  اریز  درادـن ؛

دنناد و یمن  لمع  لباق  هداد و  رارق  نعط  دروم  ار  وا  تایاور  ثیدح ، تنـس و  لها  همئا  مامت  هک  تسا  ق .  -. لاس 170 ه يافوتم  یمیمت ،
ام دیوگ : یم  دعب  تسین . لوبق  لباق  شتایاور  ینعی  تسا ؛ طقاس  تیاور  رد  هدوب و  هقدنز  هب  مهتم  وا  دیوگ : یم  وا  اب  هطبار  رد  زین  مکاح 

ینعی صخـش ، نیا  دوجو  رد  نیا  زا  لـبق  نیـسح ، هط  رتـکد  ياـقآ  هک  مییوگ  یم  هنافـصنم  میراد ، قـح  ملع و  هب  هک  یمارتـحا  رطاـخ  هب 
یلع ، )) مود ءزج  يربکلا )) ۀـنتفلا   )) وا شزرا  اب  باتک  زا  ار  یبلاطم  دوخ ، ياعدـم  تاـبثا  يارب  اـم  دوب و  هدرک  کـش  ءابـس  نب  هّللادـبع 
یلع  )) باتک همجرت  هک  شنادنزرف )) یلع و   )) باتک زا  ار  نیـسح  هط  رتکد  راتفگ  همجرت  راک ، یناسآ  يارب  ام  مینک .)) یم  لقن  هونبو ))

رد شروش  زا  هک  یماگنه  نیخروم ، هک  تسا  نیا  رد  بجعت  دیوگ : یم  نیـسح )) هط   )) رتکد میوش . یم  رکذتم  اجنیا  رد  تسا ، هونب )) و 
زا شیپ  نامثع و  لتق  زا  سپ  نینچمه  و  دنا . هدرک  دای  رایسب  شنارای  ءابـس و  نب  هّللادبع  ینعی  ءادوس ، نبا  زا  دنا ، هدرک  رکذ  نامثع  نامز 

، شناهارمه مالّـسلا و  هیلع  یلع  زا  یناهنپ  اهنآ  هک  دنا  هتـشونو  هدرب  مان  اهنآ  زا  دورب ، ریبز  هحلط و  تاقالم  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنآ 
گنج شتآ  هبترم  کی  دندش ، ور  هب  ور  مه  اب  هیواعم  نارادفرط  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نارای  یتقو  دـندرک و  هئطوت  گنج ، نتخورفا  يارب 
يرکذ ادبا  شنارای  ءابـس و  نبا  زا  دننک ، یم  ثحب  نیفـص  گنج  زا  یتقو  نیخروم ، نیا  هک  تساجنیا  رد  بجعت  دـنتخاس و  رو  هلعـش  ار 

دـنتفر و ماش  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  وا ، ناوریپ  یلو  تفرن ، ماش  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  ءابـس  نب  هّللادـبع  ینعی  ءادوس ، نبا  دـنیامن . یمن 
هب اهنآ  زا  يا  هدع  عقوم ، نآ  رد  دندرک ، اه  هزین  رـس  رب  ار  اهنآرق  ماش ، مدرم  هکنیا  ات  دـندوب  يرادافو  صالخا و  لامک  رد  يو  هب  تبـسن 

مدع : )) دـیوگ یم  نیـسح  هط  رتکد  ياقآ  دوب . ریهز )) نب  صوقرح   )) صاخـشا نیا  هلمج  زا  دنتـسویپ و  هماندـهع  نآ  يرواد و  نیفلاخم 
یلعج شنارایو  ءابـس  نبا  عوضوم  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیفـص  گنج  رد  شنارایو ، ءابـس  نب  هّللادـبع  ینعی  ءادوس  نبا  زا  نیخروم  رکذ 

هک دندرک  عیاش  ار  نآ  هعیش  نانمشد  درک ، تدش  یمالـسا  ياه  هقرف  ریاس  هعیـش و  نیب  دروخ ، دز و  یتقو  هک  تسا  یتالوعجم  زا  هدوب و 
ءابس نب  هّللادبع  ینعی  ءادوس  نبا  هک  متسه  هدیقع  نیارب  نیسح ) هط   ) نم اما  دننک . لخاد  ار  يدوهی  رصنع  کی  هعیـش ، بهذم  لوصا  رد 

تفالخ لوا  لاـس  ناـمثع و  هرود  رد  ار  وا  نیخروم  هک  روط  نآ  هتـشاد ، یجراـخ  دوجو  هکنیا  ضرف  ربو  هدوب  یموهوم  تیـصخش  کـی 
کی ننـست ، لها  ناردارب  هک  تسا  بجعت  ياـج  دـیوگ : یم  هدنـسیون  ( 206 ((.) تسا هدوبن  طاـشنُرپ  دـنا  هدرک  مسجم  مالّـسلا  هیلع  یلع 

نآ زا  دعب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب  لها  زا  يوریپ  هک  ار  یبهذم  دننک و  یم  گرزب  ردـق  نیا  ار  یگتخاس  موهوم و  تیـصخش 
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هرمز رد  هک  ار  يدوـهی )) راـبحالا  بعک   )) لاـثما دوـجو  اـما  دـنناد . یم  وا  تاعادـبا  تاـعارتخا و  زا  دـناد ، یم  مزـال  بجاو و  ترـضح 
هدوب و نایحیسم  زا  هک  ار  يراد )) سوا  نب  میمت   )) نینچمه تسا و  هدرک  یم  لعج  تیاور  وا  لیم  قباطم  هدوب و  هیواعم  صاخ  باحـصا 
زا نم  دنوش . یمن  رکذتم  ار  ود  نآ  ياهتعدب  هتفرگ و  هدیدان  دنا ، هدـش  مالـسا  رد  تاّیحیـسم  تایلیئارـسا و  ندـناجنگ  ببـس  رفن  ود  نیا 

رتشیب و  دندوب ، دب  هکلب  هتشادن و  یبوخ  هنایم  نایعیش  اب  رفن  ود  نیا  هکنیا  هب  دانتـسا  اب  یـسک  رگا  ایآ  مسرپ ، یم  دوخ  تنـس  لها  ناردارب 
زا یضعب  رفن  ود  نیا  نوچ  تساراصن ؛ ای  دوهی  هتخادرپ  هتخاس و  ننـست ، بتکم  دیوگب : هدوب ، ننـست  بتکم  نیجورم  اب  اهنآ  دمآ  تفر و 
اریز زگره ! دوب ؟ دهاوخ  تسرد  دنداد ، یم  ننـست  لها  دروخ  هب  تایاور  شـشوپ  تحت  مالـسا  دیاقع  ناونع  هب  ار  اراصن  ای  دوهی  دـیاقع 

هب دییایب  سپ  دش . دهاوخن  ناوتان  کچوک و  یـسک  چیه  تقیقح  نایب  اب  و  دنز ؛ یمن  نیمز  ار  ناسنا  تقو  چیه  هک  تسا  يزیچ  تقادص 
هتـشادرب نیب  زا  قافن  داسف و  هنتف و  ات  مینکن ، بیذاکا  لعج  دوخ  تیناّقح  تابثا  يارب  میـشاب و  تقیقح  لابند  يزاـبجل ، بصعت و  زا  رود 

. مینک یگدنز  افص  حلص و  اب  رگیدمه ، رانک  رد  میناوتب  هدش و 

ص)  ) مرکا لوسر  نامز  رد  عّیشت  شیادیپ 

لوا تمسق 

رارق هعلاطم  دروم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  راوگرزب  لوسر  ترضح  زا  هرداص  تایاور  مینک و  یم  هعجارم  خیرات  هتشذگ و  هب  یتقو 
. تسا هدش  هدناشفا  ترضح  نآ  دوخ  تسد  اب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  عّیـشت )) بتکم   )) رذب هک  مینیب  یم  میهد ، یم 

رذابا تعمس  : )) هک دنک  یم  لقن  ینانک  شنح  زا  شدنـس  هب  كردتـسم  رد  مکاح   - 1 ّتنـس : لها  هربتعم  بتک  زا  تیاور  دنچ  کنیا  و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  تعمـس  رذوبا ، اناف  ینرکنا ، نمو  متفرع  نم  اناف  ینفرع ، نم  سانلا  اـهیا  ۀـبعکلا ، باـبب  ذـخآ  وهو  لوقی 

هتفرگ ار  هبعک  رد  هک  یلاح  رد  رذوبا  زا  مدینش  (( ؛) 207 (() قرغ اهنع  فّلخت  نمو  یجن  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب ، لها  لثم  لوقی :
مدینش متسه ، رذوبا  نم  دسانش  یمن  ارم  هک  ره  دیسانش و  یم  هک  متسه  ینامه  نم  سپ  دسانش ، یم  ارم  هک  ره  مدرم ! يا  تفگ : یم  دوب 

، دـیوج کّسمت  نم  تیب  لها  هب  هک  سک  ره  دنتـسه ، حون  یتشک  دـننامه  نم  تیب  لها  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا 
نیا لقن  زا  دـعب  مکاح  دـش .)) دـهاوخ  قرغ  یهارمگ  تلالـض و  رحب  رد  دـنک ، يرود  نم  تیب  لـها  زا  هک  سک  ره  دـبای و  یم  تاـجن 
یم لـقن  ظـفل  نیا  اـب  ار  قوف  تیاور  دـیاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  ( 208 ((.) تسا حیحـص  ملـسم  طرـش  هب  ثیدح  نیا  : )) دیوگ یم  ثیدح 

یجن و اهبکر  نم  حونلا ، ۀنیفسک  مکیف  یتیب  لها  لثم  امنا  لوقی : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  تعمـس  لاق  يردخلا  دیعـس  یبا  نع  : )) دنک
يردخ دیعـس  وبا  زا  ( )) 209 ((.) هلرفغ هلخد ، نم  لیئارـسا ، ینب  یف  ۀـطح  باـب  لـثم  مکیف ، یتیب  لـها  لـثم  اـمناو  قرغ  اـهنع  فّلخت  نم 
یتشک دننامه  تما ، امـش  نایم  رد  نم ، تیب  لها  دومرف : یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  مدینـش  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور 

امـش نایم  رد  نم  تیب  لها  دش . دهاوخ  كاله  دـنک ، فلخت  اهنآ  زا  سک  ره  هدوب و  تاجن  لها  ددـنویپب  اهنآ  هب  سک  ره  دنتـسه ، حون 
((. ددرگ یم  شبیـصن  یهلا  تمحر  نارفغ و  دورب ، ادـخ  يوس  هب  ناشیا  قیرط  زا  هک  ره  دـنا ، لیئارـسا  ینب  رد  ( 210  ) هطح باب  دننامه 
لاق : )) دومرف ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  یبقعلا  رئاخذ  رد  قوف  تایاور  نیماضم  قباـطم  ار  یتیاور  يربط  ّبحم 
یف ّجز  اـهنع  فّلخت  نم  زاـف و  اـهب  قـلعت  نم  یجن و  اـهبکر  نم  حوـن  ۀنیفـس  لـثمک  یتـیب ، لـها  لـثم  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوـسر 

تـسا تاجن  لها  دوش ، نانآ  هب  قلعتم  ددنویپب و  نانآ  هب  سک  ره  دنتـسه  حون  یتشک  دننامه  نم  تیب  لها  دومرف : ربمایپ  (( ؛) 211 (() رانلا
فاصنا و مشچ  اب  یـسک  رگا  دش .)) دهاوخ  باترپ  شتآ  يوس  هب  دیامن ، نانآ  زا  فّلخت  سک  ره  دیـسر و  دـهاوخ  تداعـس  زوف و  هب  و 

رهم نآ  رب  همه  هدش و  لقن  ام  تنـس  لها  ناردارب  بتک  رد  هددعتم  دـیناسا  اب  فلتخم و  قرط  زا  هک  فیرـش  ثیدـح  نیا  هب  نیب  تقیقح 
؟ درک دـهاوخ  هدافتـسا  نآ  زا  يرگید  زیچ  ییایند ، ینید و  روما  مامت  رد  تیب  لها  زا  يوریپ  موزل  زا  ریغ  ایآ  دـنک ، هاگن  دـنا  هدز  تّحص 
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رد مکاـح   - 2 دوب ؟ دـهاوخن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ناـمز  رد  عّیـشت )) بتکم   )) شیادـیپ رب  هاوـگ  لـیلد و  نیرتـهب  نیا  اـیآ 
یناصع نمو  هّللا  عاطا  دقف  ینعاطا  نم  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  : )) هک دنک  یم  تیاور  رذوبا  زا  شدوخ  دنـس  هب  كردتـسم ،

ربمایپ (( ؛) 212 (() دانـسالا حیحـص  ثیدح  اذه  مکاحلا : لاقو  یناصع  دقف  ایلع  یـصع  نم  ینعاطا و  دـقف  ایّلع  عاطا  نمو  هّللا  یـصع  دـقف 
ار دـنوادخ  دـنک ، ینامرفان  تفلاخم و  ارم  سک  ره  هدومن و  تعاـطا  ادـخ  زا  دـنک ، تعاـطا  نم  زا  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

دعب تسا ، هدومن  ینامرفان  ارم  دـنک ، ینامرفان  ار  یلع  سک  ره  هدرک و  تعاطا  ارم  دـنک ، تعاطا  ار  یلع  سک  ره  تسا ، هدومن  ینامرفان 
ضایرلا باتک  رد  ظفل ، رد  فـالتخا  یمک  اـب  ار  قوف  تیاور  زین  يربط  بحم  تسا .)) دانـسالا  حیحـص  ثیدـح  نیا  دـیوگ : یم  مکاـح 

ثیدـح نیا  دـنا .)) هدومن  تیاور  زین  يدـنجخ  شمجعم و  رد  یلیعامـسا  رکبوبا  ار  ثیدـح  : )) دـیوگ یم  هدوـمن و  لـقن  ( 213  ) هرضنلا
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  یبن  اریز  ترضح ؛ نآ  اب  تفلاخم  تمرح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  زا  يوریپ  بوجو  رب  دراد  تلالد  الماک  فیرش ،
نیع ار  وا  زا  تعاطا  هک  يروط  نامه  تسا ، هتسناد  دنوادخ  اب  تفلاخم  نیع  ار  دوخ  اب  تفلاخم  دوخ و  اب  تفلاخم  نیع  ار  وا  اب  تفلاخم 

تسا و دـنوادخ  عیطم  مالّـسلا  هیلع  یلع  عیطم  هجیتن  رد  سپ  تسا . هتـسناد  دـنوادخ  زا  تعاطا  نیع  ار  دوخ  زا  تعاطا  دوخ و  زا  تعاطا 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  نیاربانب ، تسا . هدومن  ینامرفان  ار  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  لثم  تسرد  دنک ، ینامرفان  ار  وا  هک  یـسک 

نیودت دوخ  نیاو  مییامن . يرود  بانتجا و  نآ  زا  دیاب  دنک ، یم  یهن  ار  ام  هچ  ره  زا  میریذپب و  ار  نآ  دـیاب  دـنک ، یم  رما  ار  ام  هچ  ره  هب 
ار یثیدح  حیحـص ، رد  يذمرت   - 3 تسا . هدومن  نایب  مدرم  يارب  تروص  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  تسا  عّیـشت )) بتکم  ))

قحلا ردا  مهللا  اّیلع ، هّللا  محر  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  : )) تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  دـنک  یم  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ادنـسم 
، هدب رارق  یلع  اب  ار  قح  هشیمه  اراگدرورپ ! داب ! یلع  رب  دـنوادخ  تمحر  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  (( ؛) 214 (() رادام ثیح  هعم 
رد ریبک  ریسفت  رد  يزار  رخف  تسا . حیحص  ملسم  طرش  هب  ثیدح  دیوگ  یم  هدومن و  لقن  ( 215) زین مکاح  ار  ثیدح  دشاب .)) هک  اج  ره 

تبث دقف  ۀیمستلاب ، رهجی  ناک  هنع  هّللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  نا  : )) دیوگ یم  نینچ  ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  هلمـسب ))  )) هب رهج  ایآ  هکنیا 
ثیح یلع  عم  قحلا  ردا  مهللا  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  هلوق  هیلع  لیلدـلاو  يدـتها  دـقف  بلاـط ، یبا  نب  یلعب  هنید ، یف  يدـتقا  نمو  رتاوتلاـب 

تسا و رتاوتم  بلطم  نیا  درک و  یم  تئارق  رهج  هب  زامن  رد  ار  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  (( ؛) 216 (() رادام
لوقنم فیرـش  ثیدح  بلطم ، نیا  رب  لیلد  تسا . هدش  تیاده  امتح  دنک ، ادتقا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  شدوخ  نید  رد  هک  یـسک  و  تباث ،

دقف هنیدـل ، اماما  ایلع  ذـختا  نمو  : )) دـیازفا یم  يو  دـشاب .)) هک  اج  ره  هدـب ، رارق  یلع  اـب  ار  قح  اراـگدرورپ ! دومرف : هک  تسا  ربماـیپ  زا 
دنک و باختنا  ماما  یعرش  ماکحا  ینید و  لئاسم  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  یسک  (( ؛) 217 (() هسفن هنید و  یف  یقثولا  ةورعلاب  کسمتسا 

مکحم بانط  یقثو و  هورع  هب  شسفن  رد  مه  شنید و  رد  مه  تسا  هدومن  کسمت  سپ  دیامن ، لمع  ترـضح  نآ  رادرک  راتفگ و  قباطم 
دنک یم  تیاور  هملس ، ما  نینم  ؤملا  ما  زا  رذوبا ، هدش  دازآ  تباث ، یبا  زا  دادغب  خیرات  رد  يدادغب  بیطخ   - 4 دوش .)) یمن  هراپ  هک  یهلا 
موـی ضوـحلا  یلع  ادری  یّتـح  اـقرتفی  نـلو  یلع  عـم  قـحلاو  قـحلا  عـم  یلع  : )) دوـمرف هـک  مدینـش  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  هـک 

دزن ات  دش  دنهاوخن  ادج  مه  زا  دنا و  مه  اب  هشیمه  ود  نیا  تسه و  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  قح  قح و  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  (( ؛) 218 (() ۀمایقلا
رادم مالّسلا  هیلع  یلع  تسا  یقاب  ایند  ات  هکنیا  زا  هیانک  ایوگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  شیامرف  نیا  دنوش .)) قحلم  نم  هب  رثوک  ضوح 

رد مکاح   - 5 تسا . بجاو  وا  اب  تفلاخم  دـهد ، وا  مکح  فالخ  رب  یمکح  ای  دور  وا  هار  زا  ریغ  یهار  یـسک  رگا  تسه و  قح  روحم  و 
هیلع هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  تعمس  : )) هک دنک  یم  لقن  هملس  ما  نینم ، ؤملا  ما  زا  رذوبا  هدش  دازآ  تباثوبا  زا  یمیت ، دیعس  وبا  زا  كردتسم 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  مدینش  (( ؛) 219 (() ضوحلا یلع  ادری  یتح  اـقرتفی  نل  یلع  عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  یلع  لوقی : هلآ  و 
ود نیا  ینعی  دندرگ ؛ قحلم  نم  هب  رثوک  ضوح  دزن  ات  دـش  دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  ود  نیا  تسا و  یلع  اب  نآرق  نآرق و  اب  یلع  دومرف : یم 
زا هچنآ  املسم  ( 220 ((.) تخانش نآرق  قیرط  زا  دیاب  مه  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ماقم  تخومآ و  یلع  زا  ار  نآرق  دیاب  سپ  دنا ، مهاب  هشیمه 

هیلع یلع  دزن  نآ  ملع  هک  دینادب  دینک ، كرد  دیاب  هک  روط  نآ  ار  نآرق  دیهاوخ  یم  رگا  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدافتسا  مه  تیاور  نیا 
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تسا عابتالا  بجاو  هتشاد و  حیجرت  نارگید  هتفگ  رب  دیوگب ، نآ  لیوءات  یناعم و  اب  هطبار  رد  نآرق و  زا  وا  هچ  ره  سپ  دشاب ، یم  مالّسلا 
َّنِإ  ) هکرابم هیآ  ریسفت  لیذ  رد  روثنملا ، ردلا  ریسفت  رد  یطویـس   - 6 دننک . یم  لمع  نآ  هب  نایعیـش  هک  تسا  يزیچ  نامه  تسرد  نیا ، و 

دارفا نیرتهب  دنهد ، یم  ماجنا  حلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  (( ؛) 221 () ِۀَّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َکـِئََّلْوُءا  ِتَِحلَّصلا  ْاُولِمَعَو  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا 
هیلع یلع  لبقاف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  دـنع  انک  لاق : هّللادـبع  نبا  رباج  نع  رکاـسع  نبا  جرخاو  : )) دـیوگ یم  دنتـسه ،)) نیمز  يور 

نب رباج  زا  رکاـسع  نبا  (( ؛) 222 (() ۀمایقلا موی  نوزئافلا  مهل  هتعیش  اذه و  ّنا  هدیب  یـسفن  يذلاو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  لاقف  مالّـسلا 
هّللا یّلـص  ربمایپ  دیآ ، یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  میدید  میدوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  ام  هک  دـنک  یم  تیاور  هّللادـبع 
زور رد  دنناراگتـسر  وا  نایعیـش  و  مالّـسلا ) هیلع  یلع   ) صخـش نیا  تسوا ، تردـق  هضبق  رد  مناـج  هک  یـسک  هب  مسق  دوـمرف : هلآ  هیلع و 

مالّـسلا هـیلع  یلع  نایعیـش  223 ؛)  ) نوزئاـفلا مـه  مالـّـسلا  هـیلع  یلع  ۀعیــش  : )) هـک تروـص  نـیا  هـب  يواـنم  ار  قوـف  ثیدـح  تماـیق .))
نبا  - 7 دـنک . یم  تیاور  دنناراگتـسر ،)) وا  نایعیـش  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نوزئافلا ؛ مه  هتعیـشو  یلع  : )) تروص نیا  هب  و  دنناراگتـسر ))

مالّـسلا هیلع  یلع  هب  باطخ  ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یملید  زا  ۀـقرحملا  قعاوصلا  رد  رجح 
؛) 224 (() نیطبلا عزنالا  کناف  رـشباف  کتعیـش ، یّبحملو  کتعیـشلو  کلهالو  كدلوو  کتیرذل  کل و  رفغ  دـق  هّللا  نا  یلع ! ای  : )) دومرف

سپ ار ، تنایعیـش  ناتـسود  ار و  تنایعیـشو  ار  تلها  ار و  وت  نادـنزرف  هیّرذ و  ار و  وت  تسا  هدـیزرمآ  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  یلع ! يا  ))
عابتا و يارب  رگا  هعیش ، ظفل  هک  دناسر  یم  تایاور  نیا  رد  تقد  یتسه .)) هفلتخم  مولع  زا  ّولمم  كرش و  زا  هّزنم  وت  هک  ار  وت  داب  تراشب 
هب دنک  یم  ادیپ  فارصنا  نهذ  دوش ، هتفگ  یسک  هب  هفاضا  نودب  قلطم و  رگا  ینعی   ) تسا هدش  مان  مَلَع و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ 

سک نآ  مان  دیاب  امتح  دشاب  يرگید  سک  ناوریپ  دارم  رگا  هک  یلاح  رد  مالّسلا ، مهیلع  تیب  لها  ریاس  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ناوریپ  يوس 
و تسا ، هتفرگ  تروص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دوخ  نامز  رد  ترهـش ، يراذـگمان و  نیا  دوش ) رکذ  هیلا  فاـضم  ناونع  هب  زین 

یلع نایعیـش  مان  هب  نآ ، زا  دعب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هباحـص  زا  یـضعب  هک  دوش  یم  مولعم  خیرات  هعلاطم  زا  یتح 
، بهذلا جورم  رد  یعفاش  يدوعسم   - 8 نانآ . ریغ  دادقم و  رسای ، رامع  یسراف ، ناملس  يرافغ ، رذوبا  لثم  دنا ، هدش  یم  دای  مالّـسلا  هیلع 

هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  ام  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يومع  بلطملادبع ، نب  سابع  زا  رابخا  باتک  زا 
نشور و شکرابم  هرهچ  دـید ، ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یتقو  دـیآ ، یم  ام  فرط  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  میدـید  میدوب ، هلآ  هیلع و 

یم مالّسلا ) هیلع  یلع   ) ناوج نیا  تروص  هب  امش  مشچ  تقو  ره  هلآ ! هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يا  مدرک : ضرع  دش . هداشگ  شنیبج 
نیا زا  شیب  یلع ، هب  تبسن  نم  ّبح  مسق  ادخ  هب  ادخ ! لوسر  يومع  يا  : )) دومرف ترـضح  نآ  دوش . یم  نشور  امـش  هرهچ  گنر  دتفا ،

نم هیرذ  اما  هدوب ، شدوخ  بلـص  زا  دنا ، هدنام  یقاب  يو  زا  دـعب  هک  وا  لسن  هّیرذ و  هکنیا  رگم  هدـشن ، ثوعبم  يربمایپ  چـیه  تساهفرح ،
ناشناردام و ياهمـسا  ناشدوخ و  ياهمـسا  هب  دنوش  یم  هدناوخ  مدرم  تمایق  زور  هک  یتسرد  هب  دوب . دهاوخ  یلع  بلـص  زا  نم ، زا  دـعب 

ياهمـسا هب  ناش  تدالو  تّحـص  رطاخ  هب  نانآ  اریز  وا ؛ نایعیـش  یلع و  رگم  نانآ  يارب  راّتـس  دنوادخ  هیحان  زا  تسا  يا  هدرپ  رتس و  نیا 
فلتخم قرط  دانـسا و  اب  تنـس ، لها  ربتعم  بتک  رد  هک  نآ  ریاـظن  تیاور و  نیا  ( 225 ((.) دنوش یم  هدناوخ  ناشناردپ ، ياهمـسا  دوخ و 

راب رپ  نیمز  رد  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  دوخ  طسوت  عّیـشت  رذب  هکنیا ، رب  دنتـسه  ایوگ  حضاو و  يدـهاش  دوخ  دـنا ، هدـش  لقن 
هک دوشن  هتفگ  دنا . هدومن  دشر  مه  رانک  رد  هدش و  یناشفا  رذب  مه  اب  عیـشت )) )) و مالـسا ))  )) هک انعم  نیا  هب  تسا ، هدش  هدـناشفا  مالـسا 

هیلع یلع  هک  دنتـسه  یناسک  ماـمت  تسا ، هدـش  رداـص  هعیـش ))  )) ظـفل هب  هک  تاـیاور  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دارم 
تـسرد هعیـش  ظفل  هب  ریبعت  تروص  نآ  رد  اریز  دنا ؛ هتـشادنپ  نینچ  یـضعب  هکنانچ  دننک ؛ یمن  ینمـشد  وا  اب  دنراد و  تسود  ار  مالّـسلا 

و تسود ؛ بحم و  هن  تسا ، وریپ ))  )) عبات و يانعم  هب  هعیـش )) ، )) دمآ دهاوخ  تسیک ))؟ هعیـش  شخب   )) رد هک  يروط  نامه  نوچ  دوبن ؛
تعباتم هب  صخش  مازتلا  يوریپ و  ادتقا و  دیاب  هکلب  دوب ، دهاوخن  یفاک  وا  رب  مسا  نیا  قدص  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نتـشاد  تسود  فرص 

هک نیملسم  مالسا و  نانمـشد  نیـضرغم و  زا  هدع  کی  هک  دنامن  هتفگ  ان  هتبلا  دنک . قدص  وا  رب  مسا  نیا  ات  دشاب ، ققحم  ترـضح  نآ  زا 
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زا فورعم  حالطصا  هب  ناناملـسم ، نیب  قافن  داجیا  اب  دنتـسه و  يراکبارخ  يارب  تصرف  رظتنم  هشیمه  ناملـسم ، مان  هب  مالـسا و  سابل  رد 
هب نآ  نداد  تبـسن  نآ و  هب  یتالمج  ندوزفا  اب  هدومن و  يراکتـسد  هدـش ، رکذ  ثیداحا  لاثما  رد  دـنریگ ،)) یم  یهام  دولآ  لـگ  بآ  ))
زا لاثم  روط  هب  نآ . تیناقح  نایب  حدم و  هن  هدوب ، هعیـش  تمذـم  راوگرزب  نآ  دارم  هک  دـنیوگب  دـنا  هتـساوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

؛ ۀنجلا یف  کتعیش  تنا و   )) ثیدح لیذ  رد  هک  تسا  ير  یضاق  يزورم )) مناغ  نب  لضف  ، )) هدز يراک  نینچ  هب  تسد  هک  یناسک  هلمج 
يا هفئاط  دـنراد ، تسود  ار  وت  هک  یناسک  زا  یلع ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  هدوزفا  دـیتسه )) تشهب  رد  تنایعیـشو  وت 

دنوش و یم  دای  هضفار ))  )) مان هب  اهنآ  دننک ، یمن  نآ  هب  لمع  اما  دنناوخ ، یم  ار  نآرق  تساهنآ ، ياهنابز  رـس  رب  طقف  مالـسا  هک  دنتـسه 
تنس لها  نادنمشناد  ظافح و  زا  مادک  چیه  هّللادمحب -  یلو -  ( 226 !!.) دنکرشم نانآ  اریز  نک ؛ داهج  يدش ، ور  هب  ور  اهنآ  اب  تقو  ره 
لوبق ار  وا  ثیدح  یـسک  هچ  : )) هک دنک  یم  لقن  لبنح  نب  دمحا  زا  يزار )) مالـسالا  خیـش  . )) دنرادن لوبق  ار  وا  ثیداحا  صخـش و  نیا 
يزیچ مناغ  نب  لضف  : )) دـیوگ یم  نیعم )) نب  ییحی  ((. )) تسین يوق  مناغ  نب  لضف  : )) دـیوگ یم  ینطق )) راد  ( )) 227 (.))؟ درک دهاوخ 
داـسف هب  مهتم  ننـست  لـها  یلاـجر  بتک  رد  مناـغ  نب  لـضف  هکنیا  رتمهم  همه  زا  ( 228 ((.) درادـن مه  ار  حرج  شزرا  یتـح  ینعی  تسین ؛

هک هدع  نآ  زا  رگید  یکی  ( 229 ((.) تشاد يرفاو  هقالع  اه  هچب  رسپ  هب  وا  : )) تسا هدش  هتفگ  يو  اب  هطبار  رد  هک  يدح  هب  هدش  یقالخا 
يزیچ بعـصم  نب  راوس  : )) دـیوگ یم  نیعم  نب  ییحی  تسا . یمعا )) یفوک  ینادـمه  بعـصم  نب  راوس  ، )) هدرک يراکتـسد  ار  ثیداـحا 
دروم شثیدح  بعصم  نب  راوس  : )) دیوگ یم  يراخب  تسین .)) نانیمطا  قوثو و  دروم  بعـصم  نب  راوس  : )) دیوگ یم  دوواد  وبا  تسین .))

نانیمطا دروم  بعـصم  نب  راوس  : )) دـیوگ یم  یئاسن  تسا .)) ثیدـحلا  كورتم  بعـصم  نب  راوس  : )) دـیوگ یم  متاح  وبا  تسا .)) راکنا 
یم لبنح  نب  دمحا  ( 230 ((.) تسا هدومن  تیاور  ار  هرکنم  بلاطم  دلاخ  وبا  شمعا و  زا  بعـصم  نب  راوس  : )) دـیوگ یم  مکاح  تسین .))

ناوـت یم  هتخادرپ ، ثیداـحا  يراکتـسد  هب  هک  هدـع  نآ  هلمج  زا  نـینچمه  ( 231 ((.) تسا ثیدحلا  كورتم  بعـصم  نب  راوس  : )) دـیوگ
لوبق مدـع  ود و  نآ  بذـک  رب  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  ظافح و  هناتخبـشوخ  یلو  درب ، ماـن  زین  ار  دیعـس )) نب  دـیوس  یبلک و  باـنجوبا  ))

. دنا هتسناد  یلعج  ار  هدش  هفاضا  هلمج  زین  تنس  لها  ناگرزب  هکنانچ  دنا ؛ هدومن  حیرصت  ناشتایاور 

مود تمسق 

يدادـغب و بیطخ  هّیمیت و  نبا  رجح و  نبا  یناـکوش و  دـمحم  نب  یلع   )) ناوـت یم  دـنا ، هدوـمن  بـلطم  نـیا  هـب  حیرـصت  هـک  یناـسک  زا 
همـشچرس اهغورد  نیمه  زا  عیـشت  بتکم  نایعیـش و  هیلع  ءوس  تاغیلبت  زا  يرایـسب  هک  تسا  نشور  حضاو و  ( 232 .) درب مان  ار  یطویس ))

مّلسم روط  هب  دنا ، هدناوخ  ای  هدینش  ار  هچ  ره  ثیدح ، يوار  ییاسانش  عبتت و  قیقحت و  نودب  زین  ام  تنس  لها  ناردارب  هنافـسءاتم  هتفرگ و 
لوسر تسد  اب  نآ  لاهن  هک  یبتکم  کی  هب  تبـسن  ارتفا  تمهت و  هکنیا  زا  لفاغ  دـنا . هدرک  لقن  اجنآ  اـجنیا و  دـعب  هتفریذـپ و  حیحـص  و 
خیرات لوط  رد  هدیدرگ و  يرایبآ  يرادـساپ و  ترـضح  نآ  تیب  لها  طسوت  و  هدـش ، سرغ  مالـسا  نیمز  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا 
شیوخ راب  رپ  تایح  هب  ظفح و  شربخ ، یب  ادخ  زا  نانمشد  موش  ياه  هئطوت  ءوس و  تاغیلبت  تالمح و  رـش  زا  ار  شدوخ  تسا  هتـسناوت 

اهغورد و زا  ار  هچنآ  ام  تنـس  لها  ناردارب  رگا  دـمآ . دـهاوخن  باسح  هب  يرگید  زیچ  ناناملـسم ، مالـسا و  هب  تناـیخ  زج  دـهدب ، همادا 
دنیایب و دنتشادن ، ار  عبتت  قیقحت و  تصرف  دوخ  رگا  هکلب  هتفریذپن  اروف  دنناوخ ، یم  ای  دنونش  یم  نایعیش  ای  عّیـشت  اب  هطبار  رد  هک  اهتمهت 

تـسردان نانآ  رظن  رد  هک  ار  یبلاطم  زا  یلیخ  انیقی  دـنهاوخب ، باوج  ای  حیـضوت  اهنآ  زا  دـنراذگب و  نایم  رد  عّیـشت ، ياـملع  اـب  هناتـسود 
، تاقوا رتشیب  نانآ  هنافـسءاتم  یلو  درادن . القع  اعرـش و  یلاکـشا  هنوگ  چیه  هدوب و  تنـس  نآرق و  قفاوم  هک  دـش  دـنهاوخ  هجوتم  تسا ،

انایحا تبحم و  یمک  ییانـشآان و  رثا  رد  مه  دعب  و  تشاد ، دهاوخ  یپ  رد  ار  اهیربخ  یب  هک  تساهیرود  نیمهو  دـننک ، یم  رایتخا  يرود 
علطم رگیدـمه و  هب  ندـش  کیدزن  طقف  دراوم ، نیا  همه  درد  ياود  هک  دـمآ  دـهاوخ  دوجو  هب  فالتخاو  اهیریگرد  اهعازن و  نآ ، ندوبن 

هب هک  نیتسخن  ياهلاس  رد  هک  دندرک  یم  تیاکح  هّرـس  سّدق  تجح  ياقآ  ام  دلاو  موحرم  تسا . رگیدمه  شور  هار و  تقیقح  زا  ندـش 

َ؟ تسیک هعیشو  تسیچ ؟ www.Ghaemiyeh.comّعیشت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


زا يدادعت  اب  نانآ  گرزب  ياملع  زا  یکی  زور  کی  دنتشاد ، هرظانم  ثحب و  تنـس  لها  ياملع  زا  يدادعت  اب  زور  ره  دندوب و  هدمآ  لباک 
زا دومرف : یم  ناشیا  دش . هرظانم  ثحب و  لوغـشم  بلاطم  زا  یـضعب  اب  هطبار  رد  ناشیا  اب  هدـش و  لوادـنچ )) هینیـسح   )) دراو شنادرگاش 
نآ هب  هتشاذگ و  ناتدوخ  تروص  لباقم  ار  یگنس  هکنیا  يارب  دیتسه ، تسرپ  تب  نایعیش  امش  هک  دوب  نیا  ینـس  ملاع  نآ  تاداریا  هلمج 

نآرب یناشیپ  دراد و  رارق  ناسنا  تروص  لباقم  هک  يزیچ  ره  ندرک  هدجـس  عقوم  دـشاب  اـنب  رگا  متفگ  نم  دومرف : یم  دـینک . یم  هدـجس 
لباقم كاخ  ای  میلگ  اـی  ریـصح  اـی  شرف  اـی  هرخ  ـالاب  نوچ  دـیرادن ؛ یقرف  اـم  اـب  مه  امـش  دریگ ، رارق  شتـسرپ  دروم  دوش ، یم  هتـشاذگ 

ار دیآ  یم  دوجو  هب  نیمز  زا  هک  يزیچ  ریغ  نیمز و  ریغ  رب  هدجس  نایعیـش  ام  یهگناو  دینک . یم  هدجـس  نآ  رب  تسه و  زین  امـش  تروص 
هدجـس ناونع  هب  هدومن و  تسرد  رهم  تروص  هب  ار  نآ  تسا ، ملاع  ياهکاخ  نیرت  سدـقم  زا  البرک )) كاـخ   )) نوچ میناد و  یم  لـطاب 

رهظ هثحابم  نیح  رد  دومرف : یم  ناشیا  دوش . دراو  ام  رب  ندوب  تسرپ  تب  لاکـشا  ات  دوجـسم ، ناونع  هب  هن  مینک ، یم  هدافتـسا  نآ  زا  هاـگ 
رهم هینیـسح ، ياهـشاّرف  زا  یکی  داتـسیا . تعامج  فص  رد  دمآ و  دجـسم  لخاد  هب  ام  اب  دوب  هدش  رتمرن  يرادقم  هک  یّنـس  يولوم  دـش و 
ینس ملاع  رادرب . ار  رهم  دنک ، یمن  هدجـس  رهم  يور  بحاص  يولوم  متفگ ، یخوش  هب  نم  تشاذگ ، وا  لباقم  ار  البرک  تبرت  زا  یگرزب 

هدـش و هتخیر  نآ  يور  ادـخ  لوسر  دـنزرف  نوخ  هک  یکاخ  تسالبرک ؛ كاخ  هکنیا  مینک ، یم  هدجـس  مه  ندـنل  كاخ  يور  ام  تفگ :
هک دشیدنیب  شدوخ  اب  دوش و  نشور  یّنس  ملاع  نآ  يارب  تقیقح  هک  دوش  یم  بجوم  هناتسود  ثحب  هظحل  دنچ  دینیب  یم  تسا . كربتم 

هتـشون لاح  ات  هچنآ  زا  دشاب . زیاج  دیاب  یلوا  قیرط  هب  یّلعم  يالبرک  رهطم  كاپ و  تبرت  رب  تسا ، زیاج  الثم  ندـنل  كاخرب  هدجـس  رگا 
زا عّیـشت  هک  دنـشاب  هدش  هجوتم  و  دشاب ، هدش  نشور  ام  تنـس  لها  ناردارب  يارب  بتکم  نیا  تیعقاو  عّیـشت و  تقیقح  هک  میراودیما  دش ،

تمدـق ياراد  مالـسا  رگید  بهاذـم  مامت  زا  بهذـم  نیا  و  تسا ؛ مالـسا  یعیبط  دولوم  هکلب  هدرکن ، تیارـس  نآ  لخاد  هب  مالـسا ، نوریب 
زا مالـسا ، سدقم  نید  راک  روتـسد  ءزج  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يوریپ  اریز  تسا ؛ هدـمآ  دوجو  هب  مالـسا  روهظ  اب  نراقم  هکلب  رتشیب 

. تسا هدوب  نآ  روهظ  ياهزور  نیلوا 

عّیشت نداد  هولج  هنوراو  نیقرشتسم و 

نیقرشتسم تسرد  ان  ياه  هتـشون  ءوس و  تاغیلبت  عّیـشت ، تقیقح  نداد  هولج  هنوراو  اب  هطبار  رد  مهم ، رایـسب  لماع  کی  هک  دنامن  هتفگان 
زا رپ  اهنیمزرس ، نیا  هک  دندش  هجوتم  هداد و  رارق  هعلاطم  دروم  ار  قرـشم  ياهنیمزرـس  اه  ییاپورا  یتقو  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ هدوب  یبرغ 

رکف هب  دراد ، شک  تمحز  راک و  ُرپ  نادرم  زیخلـصاح و  كاخ  دیفم و  لدتعم و  ياوه  بآ و  و  تسا ، يدادادخ  یعیبط و  راشرـس  عبانم 
یمن ناونع  چـیه  هب  اـصوصخ ، ناناملـسم  اـمومع و  نیمز  قرـشم  مدرم  اـما  دـنداتفا . نآ  رب  نتـشاد  هرطیـس  اهنیمزرـس و  نیا  رامعتـسا )) ))

و فرط ، کی  زا  ناهج  زا  شخب  نیا  رب  مکاح  موسر  ننس و  بادآ و  اریز  دنوش ؛ نانآ  میلست  اپ  ات  رس  هتفر و  ناگناگیب  راب  ریز  دنتـسناوت 
طلـست هرطیـس و  لوبق  عنام  رگید ، فرط  زا  دهد ، یمن  ناملـسم  هب  ار  يرودزم  يرکون و  هزاجا  هجو  چیه  هب  هک  مالـسا  شخبتایح  میلاعت 

نایم رد  ایلارتسا و  اقیرفآ و  رد  اهنآ ، ندـمت  نیغلبم  ییاپورا و  نارگرامعتـسا  هک  دـینیب  یم  اذـل  و  دـش . یم  ناناملـسم  يوس  زا  ناگناگیب 
يریثک هدـع  هدـش ، دای  قطانم  نایم  رد  هکلب  نیمز . قرـشم  ایـسآ و  ياهنیمزرـس  ات  دـنا  هدوب  قفوم  رتشیب  اداناک ، اـکیرمآ و  یموب  ناـمدرم 

و دوب ، دهاوخ  وا  هدارا  فالخ  نآ ، زا  تاجن  يارب  هزرابم  هدوب و  دنوادخ  هتـساوخ  نانآرب  مکاح  عضو  هک  دـندوب  دـقتعم  يدامتم  نایلاس 
تسکش تهج  نیا  زا  ناییاپورا  ایسآ ، اصوصخم  نیمز و  قرـشم  رد  یلو  اقآ !! نایئاپوراو  دنـشاب  هدرب  نانآ  هک  دندرک  یم  لوبق  هجیتن  رد 

يا هراچ  رکف  هب  نیاربانب ، دـنوش . نایقرـش  رگید  ناناملـسم و  عامتجا  طیحم و  دراو  يرورـس  ییاقآ و  هار  زا  دنتـسناوتن  و  هدروخ ، شحاف 
ناشیارب يدودـح  ات  هار  نیا  ابیرقت  دـندید ، هقطنم  کی  ای  روشک ، کی  مدرم  نیب  فالتخا  قافن و  داجیا  رد  ار  تیقفوم  هار  اهنت  دـنداتفا و 

، اهنآ رظن  دروم  ياهروشک  هک  دندش  بجوم  هدز و  نماد  ار  يداژن  یموق و  تافالتخا  دنتـسناوت ، هک  اجنآ  ات  نانآ  دوب . مه  زیمآ  تیقفوم 
اهنآ نیقرـشتسم  ناییاپورا و  اما  ددرگ . تابث  مدع  فالتخا و  تتـشت و  راچد  هکنیا  ای  دوش و  لیدبت  روشک  دنچ  ای  ود  هب  هدش و  هیزجت  ای 
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هتشاد زاب  قافن  زا  ار  مدرم  هک  دراد  دوجو  ناهج  زا  همین  نیا  رد  یساسا  لماع  کی  هک  دندش  هجوتم  دندرک ، یم  هک  ییاهراک  نمـض  رد 
هب ار  يوق  فیعـض و  دهد ، یم  رارق  دحاو  فص  رد  ار  ینغ  ریقف و  دنویپ و  دیفـس  اب  ار  هایـس  تسا ؛ مدرم  داحتاو  عامتجا  يارب  يروحم  و 

ناییاپورا نآ . لاثما  تردق و  تورث ، ترهش ، مان ، تیموق ، رد  هن  دناد ، یم  دنوادخ  یگدنب  اوقت و  رد  ار  اهب  شزرا و  دنیب و  یم  رظن  کی 
نایقرش نایم  زا  ار  نید  رگا  و  تسا ، ینید  ياهـشزراو  نید  دراد ، يروحم  شقن  هک  یـساسا  لماع  نآ  هک  دنتفایرد  عبتت  قیقحت و  زا  سپ 

دوجو برغ  زا  رترث  ؤم  رتشیب و  نیمز  قرشم  رد  هک  ینید  روما  هب  يدنبیاپ  نید و  هب  هدیقع  دش . دنهاوخ  قفوم  يراک  ره  رد  دنربب ، نوریب 
ناییاپورا ظاحل  نیمه  هب  دمآ . یم  باسح  هب  اه  یبرغو  نیقرشتسم  هار  رس  رب  عنام  نیرتگرزب  دش ، یم  مدرم  بولق  بذج  ببـس  تشاد و 

يارب یهار  دعب  ات  دنیامن  فیعـضت  لقادح  ای  دـنربب و  نیب  زا  یلک  روط  هب  دـیاب  ای  نیمز  قرـشم  رد  ار  ینید  شیارگ  هک  دـنتفرگ  میمـصت 
تسرد مسیسکرام  یناملآ ، سکرام  دینیب  یم  امش  دنیامن . ادیپ  اهنآ  رامثتسا ))  )) و رامعتسا ))  )) تیاهن رد  یقرش و  عماوج  نایم  رد  ذوفن 

هداتفا قافتا  دوخ  هب  دوخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دینک  یم  رکف  یبرغ . یئاپورا و  ات  دنتـسه ، یقرـش  ییایـسآ و  رتشیب  شناوریپ  اما  دـنک ، یم 
هدودحم نیا  رد  قطانم  رگید  زا  رتشیب  ای  ارـصحنم  هک  تساه  یئاپورا  تاغیلبت  هطبار ، نیا  رد  رث  ؤم  هکلب  تسین ، نینچ  نیا  املـسم  تسا ؟

دنکب و نب  خیب و  زا  دشاب ، مه  ّتیحیـسم  ّتیدوهی و  لثم  رگید  نایدا  رگا  یتح  ار  يرادـنید  نید و  هشیر  دـناوتب  ات  تسا ، هتفرگ  تروص 
نایدا هنافسءاتم ، دشاب . هتشادن  دوجو  اهنآ  نایم  رد  ددرگ ، یم  مدرم  نیا  یحور  تیوقت  ینابزمه و  یلدمه و  ببـس  هک  یلماع  هجیتن ، رد 

ینید دض  شور  هکنیا  ای  هدومن و  رایتخا  توکـس  ای  ضوع  رد  هکلب  دندرکن ، اهیبرغ  ینید  دض  تاغیلبت  ربارب  رد  ینادـنچ  تمواقم  رگید 
یَلَع َنیِرِفَْکِلل  ُهَّللا  َلَـعْجَی  َْنل  دـنک ...( : یم  مـالعا  هجهل  تحارـص  هب  هک  مالـسا  سدـقم  نید  هناتخبـشوخ  یلو  دـندرک . دـییءات  ار  ناـنآ 

ُُمتنَءاَو ْاُونَزَْحت  َالَو  ْاُونِهَت  َالَو  ((. ) تسا هدادـن  رارق  نینم  ؤم  رب  هرطیـس  تهج  یهار  نیرفاک  يارب  زگره  دـنوادخ  (( ؛) 233 () ًالِیبَس َنِینِمْؤُْملا 
همه زا  رتالاب  امش  دیشابن ، نوزحم  تالکشم ) زا  یضعب  رطاخ  هب  و   ) دینکن یتسس  فعـض و  ساسحا  (( ؛) 234 () َنِینِمْؤُّم ُمتنُک  ْنِإ  َنْوَلْعالا 

. دـندرک ظـفح  ار  ناـشدوخ  یبهذـم  ریاعـش  نیملـسم ، دومن و  یگداتـسیا  ناـنآ  موـش  ياـه  هشقن  ربارب  رد  دیـشاب ،)) نم  ؤـم  رگا  دـیتسه 
اجنیا دشاب . یم  اعدم  نیا  رب  يا  هدنز  دهاش  دوخ  رگید ، قطانم  ناکلاب و  هقطنم  ینابلآ  ناناملـسم  هنایم و  يایـسآ  هدش  دازآ  ياهیروهمج 

نیب فالتخاو  قافن  داجیا  رکف  هب  اذل  دننک ، يوزنم  یمالـسا  عماوج  رد  دنناوت  یمن  ار  نید  لصا  هک  دندش  هجوتم  یتقو  اه  یبرغ  هک  دوب 
هزورما دندش . مه  قفوم  يدودح ، ات  ابیرقت  دنتفای و  ار  یبهذم  تافالتخا  لئاسم و  فده ، نیا  يارب  لماع  نیرترث  ؤم  دنداتفا و  ناناملـسم 

یبرغ و ناراشتـسم  زا  دـنیامن و  یم  هرادا  ار  تموکح  تلود و  ناملـسم ، دارفا  یمالـسا ، ياه  روشک  زا  یلیخ  رد  يرهاظ ، رظن  زا  هچ  رگ 
ضوع هرهچ  طـقف  برغ ، رامعتـسا  هک  دوش  یم  مولعم  تقد  اـب  یلو  تسین ، يربـخ  تروـص  نآ  هب  رگرامعتـسا ، ياـهروشک  ناگدـنیامن 

یمالـسا ياهرایعم  اهـشزرا و  اب  گنج  دراو  ردام ، زا  رتزوسلد  هیاد  ریوزت و  هلیح و  قیرط  زا  هکلب  روز ، رز و  قیرط  زا  هن  راب  نیا  هدومن و 
یم اـهنآ  ار  لوا  فرح  دنتـسه و  اـهنآ  یمالـسا  ياـهروشک  رثکا  رد  قلطم  مکاـح  هک  تفگ  ناوت  یم  مه  تهج  نیمه  هب  و  تسا ؛ هدـش 

زا یشان  يراب  دنب و  یب  اهدم و  هدومن و  رود  یمالـسا  لیـصا  گنهرف  زا  ار  اهلاس  نایم  اهناوج و  زا  یلیخ  اهنآ  یتادراو  ياهگنهرف  دننز ،
عماوج رب  برغ )) رامعتسا   )) هرطیـس زا  یـشان  ایاضق  لئاسم و  نیا  مامت  دروخ . یم  مشچ  هب  یمالـسا  عماوج  زا  یلیخ  رد  یبرغ ، ینید  یب 

زا یـضعب  هب  ار  یبلاـطم  رگا  هک  دـنتفایرد  اـه  یبرغ  تسا . هدرک  ادـیپ  ققحت  ناناملـسم  نیب  فـالتخا  داـجیا  قـیرط  زا  هک  تسا  یمالـسا 
شخپ ناناملـسم  نیب  یبهاذم  ای  بهذم  مان  هب  دنزاسب و  اهغورد  دنهد ، هولج  هنوراو  ار  بهاذـم  زا  یـضعب  قیاقح  هداد ، تبـسن  بهاذـم 

هنافـسءاتم دنتفرگ و  مه  هجیتن  ابیرقت  دندرک و  مه  ار  راک  نیمه  دـنیامن ، گنج  هب  راداو  رگیدـمه  هیلع  ار  ناناملـسم  دـنناوت  یم  دـنیامن ،
موش هشقن  نیا  ندرک  هدایپ  يارب  اه  یبرغ  نیقرشتسم و  دندومن . لابند  ار  اهنآ  هار  هدیمهفن ، ای  هدمیهف  زین  لهاج  هاگآ و  ان  دارفا  زا  یضعب 

ننست و بتکم  ندومن  مهتم   - 1 دوب : تهج  ود  رطاخ  هب  راک  نیا  دنتخاس و  عّیشت  راب  رپ  بتکم  هجوتم  ار  اهارتفا  اهتمهت و  نیرتشیب  دوخ ،
یفرح دنناهرب و  لیلد و  عبات  نایعیش  هکنیا  يارب  دش ، یمن  عقاو  عّیشت  بتکم  ناوریپ  لوبق  دروم  نانآ ، هب  تافارخ  زا  یـضعب  نداد  تبـسن 
يارب اریز  دـنرادن ؛ اهارتفا  اهغورد و  يروآ  عمج  هب  يزاین  مه ، دوخ  بهذـم  تابثا  يارب  یهگناو  دـنریذپ . یمن  یـسک  زا  لیلد  نودـب  ار 
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زا تسا  ُرپ  ننـست  لها  یثیدـح  عیماجم  ییاور و  بتک  تسه . دوجوم  نانآ  تسد  رد  لقن  لقع و  زا  يدایز  نیهارب  هلدا و  بهذـم ، تابثا 
نیع  )) هکلب مالـسا ، زا  يادـج  اـهنت  هن  ار  بتکم  نیا  هدوـب و  عّیـشت )) بتکم   )) تیناـقح ندوـب و  تسرد  رب  لاد  هک  یثیداـحا  تاـیاور و 

مه یمالسا  ياهروشک  رثکا  رد  تسا و  ننست  تیعمج  زا  رتمک  مالسا  ملاع  رد  عّیشت  تیعمج  الومعم  نوچ   - 2 دنک . یم  یفرعم  مالسا ))
ناوریپ کیرحت  ات  تشاد  دـهاوخ  رثا  رتشیب  عیـشت  هیلع  ننـست  بهذـم  ناوریپ  کیرحت  نیاربانب ، تسین ، عّیـشت  تسد  رد  یـسایس  تردـق 

((، ۀعبرالا بهاذملا  قداصلا و  مامالا   )) باتک زا  هصالخ  ناونع  هب  ار  یبلاطم  تسا  بوخ  اعدم ، نیا  تابثا  يارب  ننست . هیلع  عّیشت  بتکم 
(( نسوهلو  )) مان هب  یبرغ  قرـشتسم  یحیـسم و  رفن  کی  دینیب  یم  امـش  مییامن . رکذ  ردـیح )) دـسا   )) ياقآ یقارع ، راوگرزب  ملاع  فیل  أت 

هتفرگ همشچرس  يدوهی  رفن  کی  راکفا  زا  جراخ و  مالسا  زا  عیشت  هک  دنک  یم  مکح  هداد و  رارق  یسررب  دروم  ار  عیشت  خیرات  دیآ و  یم 
مولعم تسا ، هدومن  قیقحت  يدودـح  هچ  ات  عّیـشت  اب  هطبار  رد  دـناد و  یم  هچ  مالـسا  زا  الثم  قرـشتسم ، یحیـسم  نآ  هک  یلاـح  رد  تسا !

ماما اریز  نیدـت ؛ هن  تسا  بصعت  يور  رتشیب  برع  ریغ  ای  سراف  عّیـشت  : )) دـیوگ یم  نوراب ))  )) مان هب  يرگید  قرـشتسم  هکنیا  اـی  تسین .
رطاخب تسا ، هدمآ  ایند  هب  یناساس  هاشداپ  نیرخآ  درجدزی ، رتخد  زا  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هدوب و  اهنآ  داماد  مالّسلا  هیلع  نیسح 

مه ننست  لها  نیفل  ؤم  زا  یضعب  هنافسءاتم  دنتفریذپ .))!! یبهذم ، ناونع  هب  ار  نآ  هدومن  تیامح  عّیـشت  زا  نابز  یـسراف  ناناملـسم  نیمه 
نـسح رتکد  مالـسالا و  رجف  باتک  رد  نیما  دمحا  ياقآ  لثم  دندرک . يدایز  يراشفاپ  نآ  يور  لوبق و  ار  هیرظن  نیا  ربدت ، رکفت و  نودب 
نودب مالسا  باتک  رد  هعکش  یفطـصم  نوثدحملاو و  ثیدحلا  باتک  رد  وهزوبا  دمحم  خیـش  مالـسا و  یـسایس  خیرات  باتک  رد  میهاربا 

قبط هکلب  هدوبن ، نانابز  یسراف  یناساس و  هداوناخ  داماد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  اهنت  هک  یلاح  رد  رگید . ياهباتک  رد  اهنآ  ریغ  بهاذم و 
. دندمآرد نیملسم  تراسا  هب  ( 236  ) باطخ نب  رمع  تفالخ  ناـمز  رد  درج ، دزی  زا  رتخد  هس  ( 235  ) نایعالا تایفو  رد  ناکلخ  نبا  لقن 

يارب ار  یموس  رکب و  یبا  نب  دمحم  يارب  ار  يرگید  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يارب  ار  یکی  هدومن ، يرادیرخ  ار  اهنآ  مالّـسلا  هیلع  یلع 
زا مساق و  رکب ، یبا  نب  دمحم  زا  مالّسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مالّسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  زا  هجیتن  رد  هک  دومن  جیوزت  رمع  نب  هّللادبع 

ترصن دروم  ار  ناشدوخ  ياهداماد  زا  یکی  اهنابز  یـسراف  هک  درک  روصت  دوش  یم  هنوگچ  تقو  نآ  دمآ . ایند  هب  ملاس  رمع ، نب  هّللادبع 
ار نیدباعلا  نیز  ماما  سراف  مدرم  ارچ  دندومنن !!؟ کمک  يرای و  ار  رگید  ياتود  و  دندرک ؟ ادیپ  بصعت  وا  هب  تبسن  هداد و  رارق  يرای  و 

تیامح يراـی و  دـندوب ، هیما  ینب  تلود  راـصنا  ءزج  رمع ، نب  هّللادـبع  شردـپ  اـب  هک  ار  ملاـس  اـما  دنتفاتـش ، شترـصن  هب  هتـسناد و  ماـما 
عّیشت يوس  هب  ار  مدرم  یلماع  هچ  ناتسکاپ  دنه و  رد  دش ، عّیشت  بتکم  شرتسگ  جیورت و  بجوم  يزیچ  هچ  برع ، دالب  رد  ایآ  دندرکن ؟

رد یفنح  بهذـم  تفرـشیپ  راشتنا و  رگید ، فرط  زا  دنـشاب . هتـشاد  تیب  لها  اب  ترهاصم  هقلع  ات  دـندوبن ، سراف  هک  نانآ  درک ؟ بذـج 
لقن قـبط  برع و  ریغ  هفینحوـبا ، نوـچ  نیدـت ؟ هن  تـسا  بـصعت  يور  تفرـشیپ  نیااـیآ  تـسا ، رگید  بهاذـم  زا  رتـشیب  برع  ریغ  دـالب 

؟ نیدت هن  تسا  بصعت  يور  اهبرع  مالسا  هک  دوش  مزتلم  یـسک  تسا  نکمم  ایآ  ( 237 .) تسا هدوب  لباک  لها  مجارت ، باـبرا  نیخروم و 
هدـع کی  يوریپ  نیقرـشتسم و  ياه  هتفگ  املـسم  ( 238 .) تسا هتـساخرب  اـهنآ  ناـیم  زا  هدوب و  برع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نوـچ 

نامزمه عّیشت  شیادیپ  هک  دیدرگ  تباث  دش و  لقن  هک  یتایاور  اب  اصوصخم  درادن ، یتسرد  ساسا  هیاپ و  هنوگ  چیه  رکف ، هتوک  بصعتم 
، تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمایپ  صخـش  بتکم ، نیا  غلبم  نیلوا  تسا و  مالـسا  نیع  عّیـشت  هکنوچ  تسا ؛ مالـسا  شیادـیپ  اب 

ناتـسکاپ رد  اهنت  الثم : تسا ؛ یمالـسا  عماوج  نایم  رد  ءوس  تاغیلبت  نیا  ریثءات  تشون ، تفگ و  فس  أـت  ناونع  هب  دـیاب  هک  ار  هچنآ  یلو 
نیا تیباهو )) ، )) یمالـسا دالب  زا  یلیخ  رد  دنهد . یم  تسد  زا  ار  ناشناج  ییارگ  هقرف  قافن و  رطاخ  هب  ناملـسم  رفن  اهدـص  لاس  ره  رد 
لتق بوـجو  هکلب  زاوـج و  ریفکت و  مکح  تسین ، يرگید  زیچ  مالـسا  نانمـشد  تسد  رد  يرازبا  هلیـسو و  زج  هک  یفارخ  چوـپ و  بـتکم 

الا ناتسناغفا ، رد  دنتفا . یم  هار  نآ  لابند  يدام ، عفانم  رطاخ  هب  زین  تسرپایند  عاّمط  ناسنا  هدع  کی  و  دنک ، یم  رداص  ار  ناناملسم  رگید 
یبهذـم تافالتخا  اهگنج  نیا  ییاپرب  رد  هدـمع  تهج  کی  تسا و  رو  هلعـش  یلخاد  روسنامناخ  گنج  شتآ  هک  تسا  لاـس  نیدـنچ  ن 

اپورا و ناتـسکاپ و  میقم  ياه  یناغفا  ناـیم  رد  یتح  ناتـسناغفا و  ياهرهـش  زا  یـضعب  لـباک و  رد  هک  دوش  یم  هدینـش  مه  اریخا  و  تسا .
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نافل و ؤم  املـسم  تسا . هدش  هتـشون  اهنآ  رد  نایعیـش  هیلع  تمهت  ییوگدـب و  هک  دوش ، یم  رـشتنم  شخپ و  ییاهباتک  تاوزج و  اکیرمآ ،
ننست لها  ناردارب  مه  و  دننک ، یم  راد  هحیرج  ار  نایعیش  یبهذم  تاساسحا  مه  دننز ، یم  ناشن  ود  ریت  کی  اب  تاوزج ، لیبق  نیا  نارشان 

یم نانآ  تسین ، نیملسمو  مالسا  یلاعت  ناشفده  ناگدنسیون ، زا  فنص  نیا  دنزاس . یم  نیبدب  نآ  ناوریپ  عیـشت و  بتکم  هب  تبـسن  ار  ام 
قلطم روط  هب  ناناملسم  مالسا و  نمشد  اهنآ  هکلب  هعیـش ، نمـشد  اهنت  هن  دنتـسه و  ننـست  لها  رادفرط  هن  دنربب ، نیب  زا  ار  مالـسا  دنهاوخ 

. دنناد یم  یبهذم  تافالتخا  نداد  هعسوت  قافن و  داجیا  رد  ار  مالسا  يدوبان  هار  دنتسه و  معاو 

؟ تسیک هعیش  مّود : شخب 

هعیش تخانش  ّلوا : لصف 

هعیش يانعم 

هملک تغل  رد  میوش . یم  ضرعتم  هدـنیآ  رد  هک  نآ  تایـصوصخ  هب  میـسرب  ات  مینک  یم  انعم  حالطـصا  تغل و  رظن  زا  ار  هعیـش ))  )) ادـتبا
ینعی 239 ؛)  ) هراصناو هعابتا  رسکلاب )  ) لجرلا ۀعیش  : )) دیوگ یم  سوماق  بحاص  دننک . یم  قالطا  صخش  ناوریپ  عابتا و  هب  ار  هعیش )) ))

زین یمویف  ( 240 .) دیامن یم  لمح  انعم  نیمه  هب  ار  هعیش  زین  بغار  صخـش .)) نآ  راصناو  ناوریپ  عابتا و  زا  تسا  ترابع  یـصخش ، هعیش 
لجرلا عاـبتا  ۀعیـشلا  : )) دـیوگ یم  زین  روظنم  نبا  صخـش .)) نارواـیو  ناوریپ  ینعی  هعیـش  (241 ؛) راصنالا عابتالا و  ۀعیـشلا  : )) دـیوگ یم 

هیلع نیـسُح  ماـما  ترـضح  فورعم  هلمج  دوـش  یم  لـمح  اـنعم  نیمه  هب  و  وا .)) نارواـی  صخـش و  ناوریپ  ینعی  هعیـش  242 ؛)  ) هراصناو
، داعملا نوفاخت  متنکو ال  نید  مکل  نکی  مل  نا  نایفـس ، یبا  لآ  ۀعیـش  اـی  مکحیو ! : )) اروشاـع زور  رد  داـیز  نبا  هاپـس  هب  باـطخ  مالّـسلا 

لقاال دیسرت ، یمن  ترخآ  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفس ! یبا  لآ  ناروای  ناوریپ و  يا  امـش ! لاح  هب  ياو  ( 243 (؛ مکایند یف  ارارحا  اونوکف 
ناوریپ و رب  دوش  یم  قـالطا  هعیـش ))  )) ظـفل حالطـصا ، رد  اـما  دیـشاب .)) هتـشاد  تیّرح  دیـشاب و  هدازآ  ناـت  ییاـیند  یگدـنز  اـیند و  رد 

يراج یـسک  نابز  رب  هملک  نیا  ات  اذـلو  تسا  هدـش  مَلَع  نانآ  يارب  هک  يروط  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لـها  نارادتـسود 
یم روظنم  نبا  ترـضح . نآ  موصعم  رهاط و  نادـنزرف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ناوریپ  يوس  هب  دـنک  یم  ادـیپ  فارـصنا  بطاخم  نهذ  دوش ،

نالف لیق : اذاف  اصاخ ، امـسا  مهل  راص  یّتح  نیعمجا -  مهیلع  هّللا  ناوضر   - هتیب لها  اّیلع و  یلاوتی  نم  یلع  مسالا  اذه  بلغ  دقو  : )) دیوگ
رادتـسود هک  یناسک  يارب  تسا  هدش  هبلغلاب  ملع  هعیـش ))  )) مسا ( 244 (؛ مهدنع يا  اذک  ۀعیـشلا  بهذم  یفو  مهنم  هنا  فرُع  ۀعیـشلا ، نم 

زا ینعی  تسا ؛ هعیـش  ینـالف  دوش  هتفگ  یتقو  تسا . هدـش  ناـنآ  يارب  صاـخ  مسا  دنتـسه و  مالّـسلا  مهیلع  ترـضح  نآ  تیب  لـهاو  یلع 
نینچ مالّـسلا  مـهیلع  تـیب  لـها  ناوریپ  ینعی  تـسا ؛ نـینچ  هعیـش  بهذـم  رد  و  تـسا . مالّـسلا ، مـهیلع  تـیب  لـها  ناوریپ  نارادتـسود و 

. دنا هدرک  نایب  ( 247  ) هیاهن رد  ریثا  نباو  ( 246  ) سورعلا جات  رد  يدیبزو  ( 245  ) سوماقرد يدابآزوریفار  بلطم  نیمه  نیع  دندقتعم .))
هب و  دشاب ؛ دـقتعم  رـشعانثا )) همئا   )) تماما هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا  دـعب  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  هعیـش ))  )) نیا ربانب 
رد هکناـنچمه  تنـسو  نآرق  هک  تسا  تهج  نادـب  نـیاو  رگید . ناـسک  زا  هـن  دریگارف ، ناـنآ  زا  عورف  لوـصا و  رد  ار  نـید  رگید ، ریبـعت 

ار مالّسلا  مهیلع  تیب  لهاو  دنک  یم  رما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب  لها  زا  يوریپ  هب  ار  ام  میدش ، رکذتم  ار  يدراوم  قباس ، ياهثحب 
هارمگ ود  نآ  هب  کـسمتم  هک  لـقث ))  )) ود زا  یکی  درادـن و  ماـصفنا  هک  ییاـقثولا  ةورع  تما و  ناـما  هطح و  باـب  و  تاـجن )) یتشک  ))

یم مولعم  دـش ، هتفگ  نونکات  هچنآ  زا  درک . میهاوخ  ثحب  اه  هنیمز  نیا  رد  لصفم  هیتآ  ياهثحب  رد  ام  دـیامن . یم  یفرعم  دـش ، دـهاوخن 
نایعیـش هکنیا  لثم  دـنا ، هدومن  هعینـش  روما  زا  یـضعب  هب  مهّتم  ار  نانآ  دـنا و  هداد  تبـسن  ار  تسردان  بلاطم  نایعیـش  هب  هک  یناسک  دوش 

تیدوهی زا  نانآ  بهذـم  ای  دنـشاب ، یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  توبن  هب  دـقتعم  هکنیا  اـی  دنتـسه ، دوخ  ناـماما  ندوب  ادـخ  هب  دـقتعم 
، بلاطم نیا  ءاشنم  مه  انایحا  دـنا و  هتفگ  نخـس  تیعقاو  تقیقح و  زا  عالطا  مدـع  تلاـهج و  یناداـن و  يور  زا  دریگ و ... یم  همـشچرس 
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هب ندومن  مهتم  قیرط  زا  ار  بهاذـم  رگید  شدوخ ، بهذـم  زا  تنایـص  ظفح و  يارب  ناسنا  هک  تسا  هنادرخباـن  تواـضق  روک و  بصعت 
هک تسا  یبتکم  اهنت  عیـشت  بتکم  هک  یلاح  رد  دنامب . یقاب  مانـشوخ  شدوخ  بهذم  هجیتن  رد  ات  دیامن  یم  ماندـب  یهاو ، چوپ و  بلاطم 

هتفریذپن هتسناد و  دودرم  ار  یقطنم  ریغ  چوپ و  بلاطم  هک  دنتـسه  یناناملـسم  اهنت  نایعیـش  هدومن و  هزرابم  اه  یتسردان  اب  خیرات  لوط  رد 
دیاقع دنهاوخ  یم  یناسک  ای  سک  دندید  یم  هک  یناکم  نامز و  ره  رد  دوجوم ، یخیرات  دهاوش  قبط  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  دنا .

عافد تقیقح  قح و  زا  نانآ ، تسردان  بلاطم  ّدر  اب  هداتـسیا و  نانآ  ربارب  رد  لماک  تیدـج  اب  دـنیامن ، مالـسا  دراو  ار  یفارخ  تسردان و 
قحلم ولغ و  تسا ، هدش  دراو  نافلاخم  يوس  زا  نایعیـش  هب  خیرات  لوط  رد  هک  یتمهت  تبـسن و  نیرتدـب  هک  تسا  رکذ  لباق  دـندومن . یم 

ياهتسایس نایعیش ، هب  لطاب  ياهورگ  نداد  تبسن  تمهت و  نیا  شیادیپ  ءاشنم  کش  نودب  هک  دشاب  یم  نانآ  هب  تالُغ  هلاض  قرف  ندرک 
همه هیلع  ناـیغط  نایـصع و  تیاـنج و  ملظ و  هب  مالّـسلا  مهیلع  هناـگ  هدزاود  ناـماما  ناـمز  رد  هک  تـسا  يروـج  ياـفلخ  ملاـظ و  ماـکح 

اب مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  فرط  زا  نانآ  هیلع  اهبالقنا  اهشروش و  نیلوا  الومعم  نوچ  و  دندوب . لوغشم  یناسنا  یهلا و  ياهـشزرا 
دندوب هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  یـسابع  يوما و  زا  معا  روج ، يافلخ  تفرگ ، یم  تروص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نادـنزرف  يربهر 
دصاقم هب  هجیتن  رد  دنیامن و  يوزنم  ار  نانآ  ناوریپ  هتساک و  ناناملسم  نایم  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ذوفن  زا  ات  دنهدب  ماجنا  يراک  هک 

اهنآ نیتسار  ناوریپ  مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  ندرک  مهتم  نانآ ، رظن  هب  لماع  نیرتهب  دنیآ . لیان  ناسآ  تحار و  دوخ  دیلپ  فادهاو  موش 
اهنخس و دنـسانشب و  نامیا  یب  ای  نامیالا  فیعـض  يدارفا  ار  نایعیـش  هدش و  فیعـض  نانآ  هب  تبـسن  ناناملـسم  ریاس  هدیقع  ات  دوب  ولغ  هب 

نانآ اب  دـنوشن  رـضاح  ناونع  چـیه  هب  هدومن و  يرود  نانآ  زا  ات  دـننادب  نید  ساسا  مدـه  مالـسا و  بیرخت  بجوم  زین  ار  ناـنآ  ياـهراک 
لقعت و نودب  هک  ار  ماوع  مدرم  زا  يا  هدع  دندش و  قفوم  راک  نیا  رد  مه  يدودح  ات  روج  ماّکح  هتبلا  دنشاب . هتشاد  تبحاصم  تدوارم و 

هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  ناوریپ  هک  نایعیـش  هیلع  دنهد ، یم  ارف  شوگ  یچوپ  نخـس  ره  هب  دـننک و  یم  رواب  ار  يا  هتفگ  ره  رکفت 
زونه هکلب  تسین ، هتشذگ  هب  طوبرم  اهنت  میتفگ  هچنآ  دندومن . دراو  نانآ  رب  يروآدرد  ياه  هبرض  هدومن و  کیرحت  دنتـسه ، هلآ  هیلع و 

نایعیـش و ّدر  يارب  یتح  هدومن و  رواب  ار  درخ  یب  نایوگغورد  نآ  ياوراـن  ياـهتمهت  هدوهیب و  بلاـطم  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  يا  هدـع  مه 
، دوش رما  تقیقح  هجوتم  دهاوخب  بصعت  زا  یلاخ  فاصنا و  يور  زا  یـسک  رگا  هک  یلاح  رد  دنـسیون ، یم  اهباتک  نانآ  قیـسفت  ریفکت و 
زا و  هدناوخ ، رفاک  سجن و  ار  تالُغ  خیرات ، لوط  رد  هعیش  راوگرزب  ياملع  هنوگچ  هک  دنیبب  ات  دنک  هعجارم  نایعیـش  یهقف  بتک  هب  دیاب 

مهیلع نیموصعم  هّمئا  زا  هدراو  تاـیاور  هب  یتقو  تیارد ، اـب  ققحم و  ياـهناسنا  نینچمه  دـنا . هدروآ  باـسح  هب  نیکرـشم  راـفک و  هلمج 
هب نآ  اب  مامت  تّدش  اب  هدوب و  یسایس  موش  تکرح  نیا  هجوتم  هشیمه  هعیش ، راوگرزب  ناماما  هک  دنوش  یم  هجوتم  دننک ، هعجارم  مالّـسلا 

ورب و : )) دومرف تسا ، ترضح  نآ  باحصا  زا  یکی  هک  مزارم ))  )) هب مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  لاثم  روط  هب  دنا . هتساخ  رب  هزرابم 
، يدیسر هفوک  هب  یتقو  : )) دومرف وا  هب  زاب  دیتسه .)) كرشم  رفاکو و  قساف  امـش  اریز  دینک ؛ هبوت  ادخ و  يوس  هب  دیدرگرب  وگب  تالغ  هب 

((. مرازیب وت  زا  نم  قساف ! يا  رفاک ! يا  دیوگ  یم  دمحم  نب  رفعج  وگب  وا  هب  ورب و  هدوب ، نامز  نآ  ياهیلاغ  زا  یکی  هک  يریعـش  راشب  دزن 
نودب وا  یلو  مدومن ، غالبا  وا  هب  ار  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  مدید ، ار  يریعـش  راشب  مدیـسر و  هفوک  هب  یتقو  : )) دیوگ یم  مزارم 
ناتدوخ دییوجن و  يرازیب  امش  دنتـسج ، يرازیب  امـش  زا  همئا  رگا  هک  دوب  هدش  هتفگ  اهنآ  هب  لبق  زا  هکنیا  لثم   ) دروایب دوخ  يور  هب  هکنآ 

((. تسا هداتـسرف  ماغیپ  نم  يارب  هدومن و  دای  نم  زا  میالوم  تفگ : دـیتسین ،) ادـج  ناـنآ  زا  هک  دـینک  دومناو  هدومن و  لـصتم  ناـنآ  هب  ار 
رهاظ هب  هکنآ  نودـب  زاب  يو  مرازیب ، وت  زا  نم  قساف ! يا  رفاک ! يا  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  یلب ، متفگ  وا  هب  : )) دـیوگ یم  مزارم 

ایآ ادـخ ! هب  ار  امـش  ( 248 ((.) يدـیناسر نم  هب  ار  میالوم  ماـغیپ  هک  دـهد  ریخ  يازج  وت  هب  دـنوادخ  تفگ : یلاحـشوخ  اـب  دوش  تحاراـن 
دنیامن اعدا  دنوش و  جراخ  مالسا  یلصا  ریسم  زا  یناسک  تلاسر ، رصع  هب  بیرق  ینامز  رد  مه  نآ  یمالـسا ، روشک  کی  رد  تسا  نکمم 
یضاق چیه  دیوگن و  يزیچ  نانآ  هب  سک  چیه  اما  دنشاب ، هتشاد  مه  يا  هدرتسگ  تاغیلبت  اتسار ، نیا  رد  دنتسه و  ادخ  یناسک  ای  سک  هک 
تردق فرط  زا  هتـشاد و  مکحم  يوق و  یـسایس  هناوتـشپ  هکنیا  رگم  دهدن ، رارق  تساوخ  زاب  دروم  دنکن و  راضحا  ار  نانآ  يا  همکحم  و 
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ار وا  ات  ترضح  دیـسر ، مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  يزور  يریعـش )) راشب   )) نیمه دنـشاب ؟ هتفرگ  رارق  تیامح  دروم  ییاهتردق ، ای 
((، دزادنیب هیاس  وت  نم و  رـس  رب  هک  دش  دهاوخن  ادیپ  یفقـس  مسق ! ادخ  هب  دنک ، تنعل  ار  وت  دنوادخ  ورب ، نوریب  نم  دزن  زا  : )) دومرف دید 

رضحم زا  يو  هک  مه  یتقو  تشاد . مهاوخن  وت  اب  یتبحـص  ییانـشآ و  هنوگ  چیه  تسـشن و  مهاوخن  فقـس  کی  ریز  وت  اب  هکنیا  زا  هیانک 
، تسا هدرکن  راوخ  ریقح و  رجاف ، نیا  هزادنا  هب  ار  سک  چیه  دنوادخ  وا ! رب  ياو  : )) دومرف ترـضح  دـش ، جراخ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 

عالطا بیاغ  هب  رضاح  دینک و  يرود  وا  زا  سپ  تسا ، نم  باحصا  نایعیش و  ياوغا  وا  فده  تسا ، ناطیش  رسپ  ناطیش  وا  هک  یتسرد  هب 
ایند زا  مه  يزور  هدمآ و  ایند  هب  هدش و  لقتنم  ماحرا  هب  بالـصا  زا  نم  متـسه ، ادخ  زینک  دنزرف  ادخ و  هدنب  قداص ) ماما   ) نم هک  دـهدب 

زا یکی  هب  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  نینچمه  ( 249 ((.) مریگ یم  رارق  لا  ؤس  دروـم  هدـش و  هتخیگنارب  مه  يزور  هتفر و 
ود نآ  زا  مه  وت  سپ  میوج ، یم  يرازیب  ادخ  يوس  هب  یمق ، ياباب  نبا  يرهف و  ریصن  نبا  زا  نم  : )) تشون دَّمحم ))  )) مان هب  دوخ  ناتسود 

، ما هدرک  نعل  ار  رفن  ود  نیا  نم  هک  میوـگ  یم  امـش  هب  هتـشاد و  رذـحرب  صخـش  ود  نیا  زا  ار  منایعیـش  عـیمج  وـت و  نم  يوـجب . يرازیب 
ناطیـش دیامن ، تنعل  ار  وا  دنوادخ  ما ، هدومن  ثوعبم  ربمایپ  ناونع  هب  ار  وا  نم  هک  دنک  یم  نامگ  اباب  نبا  دنک ، تنعل  ار  ود  نآ  دـنوادخ 

رگا دّـمحم ! يا  دـنک ، يونـش  فرح  وا  زا  هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل  دـنوادخ  سپ  تسا ، هدـیناشک  یهارمگ  هب  ار  وا  هتفاـی و  ّطلـست  وا  رب 
، اهنآ طلغ  هشیدنا  یفن  تالُغ و  یبوکرس  يارب  تایاور  هنوگ  نیا  دوجو  اب  ایآ  ( 250 ((.) نک ادج  شندب  زا  ار  شرس  دیسر ، وا  هب  تتسد 

نیا هب  دقتعم  نایعیـش  تسا  نکمم  هنوگچ  دنوش ؟ اریذپ  دنا ، هدرک  بوکرـس  اهنآ  ناماما  هک  ار  يزیچ  هدومن و  ولغ  نایعیـش  تسا  نکمم 
ینعی مالّسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  قیرط  زا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  صخـش  زا  ار  نید  تایئزج  مامت  هک  یلاح  رد  دنـشاب  هدیقع 
ندـش نشور  يارب  تسا  مزـال  کـنیا  ثحبم  نیا  حیـضوت  زا  سپ  دـنا . هدروآ  تـسد  هـب  شراوـگرزب  دـنزرف  هدزاـی  مالّـسلا و  هـیلع  یلع 

. دریگ رارق  یسررب  ثحب و  دروم  هعیش ))  )) ياهیگژیو تایصوصخ و  تقیقح ،

تفرگ ارف  (ص ) ربمایپ زا  دیاب  ار  نید 

هب هدروآ و  تسد  هب  یحو  قیرط  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  ار  هچنآ  تسا  فّلکم  ناملـسم  ناـسنا  میرک ، نآرق  صوصن  قبط 
نیمه رب  ّلاد  هک  ار  میرک  نآرق  زا  هیآ  دنچ  هنومن  باب  زا  دیامن . لمع  نآ  هب  هتفریذـپ و  تسا ، هدومن  غالبا  یفرعم و  نید  ناونع  هب  مدرم 
يارب ربمایپ  ار  هچ  ره  (( ؛) 251 ...() ْاوُهَتناَف ُْهنَع  ْمُکلَهَن  اَمَو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکَلتاَء  آَم   - )... 1 مییامن : یم  رکذ  دـهاش  ناونع  هب  تسانعم ،

نید هک  تسا  هدش  حیرـصت  الماک  هکرابم  هیآ  نیا  رد  دـینک .)) يرود  هتـشاد ، زاب  ار  امـش  هک  يزیچ  ره  زا  دـیریذپب و  تسا ، هدروآ  امش 
، دنـشاب هدینـش  راوگرزب  نآ  زا  ار  يزیچ  هکنیا  نودب  دنرادن  قح  نارگید  دوش و  هتفرگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  صخـش  زا  دیاب  طقف 

دنوادخ دزن  رد  نید  (( ؛) 252 ...() ُمَلْـسِْالا ِهَّللا  َدـنِع  َنیِّدـلا  َّنِإ  : ) میرک نآرق  صن  قبط  نوچ  دـنهدب ؛ مدرم  دروخ  هب  نید  ناونع  هب  ار  نآ 
. رگید ناسک  ای  سک  يارب  هن  تسا ، هدمآ  دنوادخ  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  صخش  يارب  طقف  مه  نید  نیا  و  تسا .)) مالسا 

شوگ دیاب  تسا  دنوادخ  بناج  زا  دـیوگ ، یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هچ  ره  هک  میوش  هجوتم  الماک  هکنیا  يارب  و 
اوه يور  زا  زگره  ربمایپ  (( ؛) 253 () یَحُوی ٌیْحَو  الِإ  َوُه  ْنِإ  َّيَوَْهلا  ِنَع  ُقِطنَی  اَمَو  : ) دـیامرف یم  ربمایپ  هراب  رد  هک  یحو ))  )) مالک هب  ناـج 

ِنیِدَو يَدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَءا  َّيِذَّلا  َوُه   - ) 2 تسین .)) هدش  لزان  وا  رب  هک  یحو  زج  يزیچ  دیوگ  یم  هچ  ره  دـیوگ  یمن  نخـس  سوه  و 
وا زا  مه  دـیاب  هدـش و  یحو  وا  رب  طقف  نید  ینعی  ( ؛ دومن لاسرا  قح  نید  تیادـه و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یـسک  وا  (( ؛) 254 ...() ِّقَْحلا

لاعتم دنوادخ  تمحر  دروم  ات  دینک  تعاطا  ربمایپ ، دـنوادخ و  زا  (( ؛) 255 () َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َلوُسَّرلاَو  َهَّللا  ْاوُعیِطَءاَو   - ) 3 دوش .)) هتفرگ 
تعاطا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  مدرم  دـیاب  مّود ، هجرد  رد  دـشاب و  دـنوادخ  زا  دـیاب  لوا  هجرد  رد  تعاـطا  ینعی  دـیریگب ؛)) رارق 

نیا دیاب  یگدنز  نو  ؤش  مامت  رد  هکلب  تسین ، یصاخ  روما  رد  طقف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ادخ و  زا  تعاطا  هک  تسا  مولعم  دنیامن .
زگره ام  (( ؛) 256 () الوُسَر َثَْعبَن  یَّتَح  َنِیبِّذَـعُم  اَّنُک  اَـم   - )... 4 دوب . دـهاوخن  يرگید  زیچ  تناید  زج  نیا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  تعاـطا 
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هیآ زا  دافتـسم  میـشاب .)) هدرک  ماـمت  ناـنآ  رب  ار  تّجح  ، ) يربماـیپ نداتـسرف  اـب  هکنآ )  ) رگم داد ، میهاوخن  رارق  باذـع  دروم  ار  یموق ) )
دهاوخن باذـع  بجوم  دـشابن ، لوسر  تفلاخم  هب  یهتنم  رگا  لوسر  ریغ  تفلاخم  هک  انعم  نیا  هب  تسا  لوسر  تفلاخم  تمرح  هکراـبم ،

هدومن و ینامرفان  ار  وا  لوسر  ادخ و  هک  یسک  نآ  و  (( ؛) 257 ...() اَهِیف اًِدلَخ  اًراَن  ُْهلِخُْدی  ُهَدوُدُح  َّدَعَتَیَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  ِصْعَی  نَمَو   - ) 5 دوب .
بذـعم هشیمه  يارب  و  هدرب ) منهج   ) شتآ لخاد  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، زواـجت  تسا ) هدرک  نیعم  ناـسنا  يارب  دـنوادخ  هک   ) يدودـح زا 

ادخ و رب  ار  يزیچ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  (( ؛) 258 ...() ِِهلوُسَرَو ِهَّللا  ِيَدَی  َْنَیب  ْاُومِّدَُقت  ْاُونَماَء َال  َنیِذَّلا  اَهُّیَءاََّی   - ) 6 دوب .)) دهاوخ 
یماکحا ای  یمکح  یصخش ، ياه  هقیلـس  قباطم  ناتدوخ و  شیپ  زا  ینعی  دیریگن ؛)) یـشیپ  وا  لوسر  ادخ و  رب  ! ) دیرمـشن مّدقم  شلوسر 

یم رما  ار  ام  میرک ، نآرق  رد  رگید  هیآ  اه  هد  تایآ و  نیا  دییامن . راذـگاو  شربمایپ  ادـخ و  هب  ار  عیرـشت  لعج و  رما  هکلب  دـینکن ، رداص 
لوسر تنـس  فلاخم  ار  نآ  میدینـش و  ار  يزیچ  ربمایپ  ریغ  زا  رگا  مینک و  ذخا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  طقف  ار  نید  هک  دنک 

. مییامن يراد  دوخ  نآ  شریذپ  زا  هدومن و  تفلاخم  نآ  اب  هک  تسا  بجاو  ام  رب  میتفای ، ادخ 

ص)  ) ربمایپ تّنس  ندروآ  تسد  هب  هار 

همادا تمایق  زور  ات  هکلب  هدوبن ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمایپ  نارود  هب  صتخم  مالسا  سدقم  نید  تاروتـسد  هب  لمع  هک  تسا  مّلـسم 
هتفرگ ترضح  نآ  دوخ  زا  ار  ماکحا  دندوب ، رصاعم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  اب  نوچ  مالـسا  ردص  ناناملـسم  تشاد . دهاوخ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  نتفر  اب  مه  نید  ایآ  دوب ؟ دهاوخ  هچ  هفیظو  راوگرزب ، نآ  تلحر  زا  دعب  اما  دـندرک . یم  لمع  نآ  هب  و 
شزرا نامه  يا  هتفگ  ره  هب  تفرگ و  ارف  ار  نید  ماکحا  یـسک  ره  زا  ناوت  یم  ایآ  اقب ، تروص  رد  و  دنام ؟ یم  یقاب  ای  دور ، یم  نایم  زا 

صوصخم ( 259 ...() ُهوُذُـخَف ُلوُـسَّرلا  ُمُکَلتاَء  آَـم   )... هکراـبم هیآ  اـیآ  و  داد ؟ ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ياـه  هـتفگ  راـبتعا  و 
هک یناسک  دنراد و  ار  ناگتـشذگ  هفیظو  نامه  ناگدنیآ  هکلب  زگره ! دـندرک ؟ یم  تاقالم  ار  ترـضح  نآ  صخـش  هک  تسا  ییاهنامه 

نوچ اهتنم  سب . دنزومایب و  وا  زا  ار  ینید  دیاقع  نید و  دنفظوم  همه  دنا ، هدومن  ترایز  ار  ترضح  نآ  هک  یناسک  اب  دنا  هدیدن  ار  ربمایپ 
لابند دیاب  سپ  درادـن ، دوجو  راوگرزب  نآ  دوخ  زا  نآ  ماکحا  نید و  نتخومآ  ناکما  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب 

دایز مک و  نودب  دنتـسه و  نآ  تایئزج  تاّیلک و  مامت  هب  ملاع  هتفرگ و  ارف  ترـضح  نآ  زا  نآ ، یعقاو  يانعم  هب  ار  نید  هک  تفر  یناسک 
هب هک  دنوش  نئمطم  دنناوت  یم  تلاسر  رصع  زا  دعب  ياهرصع  ناناملـسم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اریز  دنهد ؛ یم  لیوحت  نارگید  هب  مه 

دنهدب رارق  یسررب  دروم  ار  بلطم  نیا  بصعت  نودب  دید  اب  ناناملسم  رگا  دنا . هدرک  لمع  ُهوُذُخَف )... ُلوُسَّرلا  ُمُکَلتاَء  آَم  هکرابم ...(  هیآ 
زا هدومن و  ذـخا  ترـضح ، نآ  تایح  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ار  نید  تایئزج  مامت  هک  یـسک  اهنت  دـش ، دـنهاوخ  هجوتم 
رد هک  یتایاور  زا  ار  عوضوم  نیاو  تسا . مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هدوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دامتعا  دروم  رتشیب  همه 

نارمع زا  حیحص ، رد  يذمرت  درک . هدافتسا  ناوت  یم  تسا ، هدش  لقن  ترضح  نآ  تلزنم  ماقم و  اب  هطبار  رد  تنس ، لها  یثیدح  عیماجم 
. دومن هناور  نمی ))  )) يوس هب  مالّسلا  هیلع  یلع  یهدنامرف  تحت  ار  يرکشل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  نیـصح  نب 

ضارتعا مالّـسلا  هیلع  یلع  یهدنامرف  هب  تبـسن  ناناملـسم  زا  يا  هدـع  دـندروآ ، تسد  هب  يدایز  میانغ  دـندش و  زوریپ  دـندیگنج و  نانآ 
رد دنناسرب . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ضرع  هب  ار  ناشضارتعا  دنتشگرب ، هنیدم  هب  یتقو  دنتفرگ  میمصت  نانآ  نایم  زا  رفن  راهچ  دنتشاد ،
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  روـضح  هب  لوا  دنتـشگ ، یم  رب  یگنج  زا  تقو  ره  هک  دوـب  ناـنچ  ناناملـسم  مسر  ناـمز  نآ 

، دندیسر ترـضح  نآ  تمدخ  نیـضرتعم  نایکاش و  یتقو  دندش . یم  راپـسهر  ناشیاه  هناخ  يوس  هب  تدارا ، ضرع  زا  دعب  هدش  بایفرش 
وا زا  ار  دوخ  كرابم  تروص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دومن ، مالّسلا  هیلع  یلع  زا  تیاکش  هب  عورـش  تساخرب و  رفن  راهچ  نآ  زا  یکی 
زین موس  رفن  درک . ضارعا  زین  وا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دومن ، رارکت  ار  لوا  درم  هتفگ  دومن و  تکرح  اج  زا  مود  رفن  دـینادرگرب ،

ربمایپ دومن . زاب  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  تیاکـش  هب  بل  رفن  نیمراهچ  هکنیا  ات  دـش ، هجاوم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ییاـنتعا  یباـب 
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یلع زا  دـیهاوخ ؟ یم  هچ  یلع  زا  : )) دومرف دومن و  هاگن  نانآ  هب  دوب ، ادـیپ  شکراـبم  هرهچ  زا  بضغ  هک  یلاـح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
متـسه وا  زا  نم  نم و  زا  یلع  هک  یتسرد  هب  يدعب ؛ نم  ؤم  لک  ّیلو  وهو  هنم  اناو  یّنم  اّیلع  ّنا  دیهاوخ ؟ یم  هچ  یلع  زا  دیهاوخ ؟ یم  هچ 

اریز تسین ؛ هشدخ  لباق  ناونع  چیه  هب  تیاور  نیا  دنس  ( 260 ((.) تسا نم  ؤم  ره  یلو  نم  زا  دعب  وا  و  درادـن ) دوجو  یقرف  وا  نم و  نیب  )
دننک و یم  لقن  ربمایپ  زا  ار  نآ  یملسا  هدیرب  هزمح و  نب  بهو  نیصح و  نب  نارمع  سابع و  نبا  مالّسلا و  هیلع  یلع  لثم  هباحص  ناگرزب 

ناشدوخ ياهباتک  رد  ار  نآ  تنـس  لها  ماقمالاو  ظاّـفح  ثیدـح و  ملع  گرزب  نادنمـشناد  هک  دـندرک  هظحـالم  زین  مرتحم  ناگدـنناوخ 
هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  : )) دنک یم  لقن  نینچ  نیا  یملـسا  هدیرب  زا  ار  ثیدح  دـیاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  هک  تساجنیا  بلاج  دـنا . هدروآ 

ییوجبیع نم  زا  دـنک ، ییوجبیع  یلع  زا  هک  یـسک  دـننک ، یم  ییوجبیع  یلع  زا  هدـع  کی  ارچ  دومرف : دوب ، كانبـضغ  هک  یلاح  رد  هلآ 
زا نم  تسا و  نم  تنیط  زا  وا  متـسه ، وا  زا  نم  نم و  زا  یلع  هک  یتسرد  هب  تسا . هدش  ادج  نم  زا  دوش ، ادج  یلع  زا  هک  یـسک  هدومن و 

نایکاش زا  یکی  هک   ) ارم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هاگنآ  دیوگ : یم  هدیرب  مرتربورتالاب .)) میهاربا  زا  ما و  هدـش  هدـیرفآ  میهاربا  تنیط 
میاـنغ ناـیم  زا  هک  تسا  هیراـج  کـی  زا  رتـشیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  هک  یناد  یمن  اـیآ  هدـیرب ! يا  : )) دومرف هداد  رارق  بطاـخم  مدوب )
ییانشآ قح  هب  ار  وت  ادخ ! لوسر  يا  مدرک  ضرع  دیوگ : یم  هدیرب  تسامـش .))؟ یلو  نم  زا  دعب  وا  هک  یناد  یمن  ایآ  و  تسا ؟ هتـشادرب 

ات مدشن  ادج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  دیازفا : یم  يو  منک . تعیب  وت  اب  هرابود  ات  ینک  زارد  ار  تتـسد  مهد  یم  مسق  هدوب  ام  نیب  هک 
هیلع یلع  لصف  نودـب  تفـالخ  رب  هعیـش  لالدتـسا  دروم  ثیداـحا  لـقن  زا  دـعب  يربط  بحم  ( 261 .) مدومن تعیب  هرابود  ترـضح  نآ  اـب 

نارمع ثیدح  تسا ،) رادروخرب  يرت  يوق  دنس  نتم و  زا  هک   ) ثیداحا نآ  هلمج  زا  دیوگ : یم  نینچ  ةرضنلا  ضایرلا  باتک  رد  مالّـسلا ،
ؤم لک  یلو  وهو  هنم  اناو  یّنم  ایلع  ّنا  : )) دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکاربمایپ  زا  هک  تسا  نیـصح  نب 

ربمایپ دـیوگ  یم  هک  تسا  هدـیرب ))  )) ثیدـح و  تسا .)) نم  ؤم  ره  یلو  نم  زا  دـعب  وا  متـسه و  وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  يدـعب ؛ نم 
زا وا  اریز  دیریگن ؛ داریا  لاکـشا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  يدعب ؛ مکّیلو  وهو  هنم  اناو  یّنم  ّهناف  یلع  یف  عقتال  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

لوسر زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  عوجر  رب  فیرش  ثیدح  نیا  تلالد  ( 262 ((.) تسامش یلو  نم  زا  دعب  وا  متسه و  وا  زا  نم  تسا و  نم 
تغل رد  یلو ،))  )) هملک اریز  تسا ؛ رهاظ  حضاو و  تفالخ  هل  أسم  یّتح  يونعم  يدام و  یگدنز  روما  مامت  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 

اریز تسادـتقم ؛ ربهر و  نیـشناج ، هفیلخ ، رماّیلو ، کـلام ، نآ  زا  دارم  هک  تسا  مّلـسم  اـجنیا  یلو  تسا ، هدـمآ  هفلتخم  یناـعم  هب  هچ  رگ 
نم زا  دعب  متسه و  امش  رما  یلو  مدوخ  متسه ، نم  ات  ینعی  تسامـش ؛)) یلو  نم  زا  دعب  وا  : )) دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمایپ 
نم  )) نتفگ هب  يزاـین  دوـش ، لـمح  نآ  ریغ  ناـمیپ و  مه  رـصان ، تـسود ، لـیبق  زا  رگید  یناـعم  هـب  یلو ))  )) رگا و  تسامـش . رما  یلو  وا 

شخب رد  ار  یتیاور  درادـن . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نامز  اب  يا  هضراعم  تافانم و  تروص  نآ  رد  اریز  دوب ؛ دـهاوخن  يدـعب ))
دقف یناصع  نم  هّللا و  عاطا  دقف  ینعاطا  نم  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  میدومن  لقن  ّتنس  لها  بتک  زا  تسیچ ))؟ عیـشت  ))
سک ره  هدومن و  تعاطا  ار  ادخ  دـنک  تعاطا  ارم  سک  ره  263 ؛)  ) یناصع دقف  ایّلع  یصع  نمو  ینعاطا  دقف  اّیلع  عاطا  نمو  هّللا  یـصع 

ارم دـنک ، ینامرفان  ار  یلع  سک  ره  هدومن و  ینامرفان  ار  ادـخ  دـنک ، ینامرفان  ارم  سک  ره  تسا ، هدومن  تعاطا  ارم  دـنک  تعاطا  ار  یلع 
ینامرفان ترـضح ، نآ  ینامرفان  دنوادخ و  تعاطا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تعاطا  هک  میریگ  یم  هجیتن  تیاور  نیا  زا  تسا .)) هدومن  ینامرفان 

نیا هکلب  هدرکن  هابتشا  اهنت  هن  دنک ، هعجارم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  یـسک  رگا  سپ  تسا . دنوادخ 
زا ( 268  ) یقتم و  ( 267  ) يوانم ( 266  ) یمثیه (، 265  ) يدادـغب بیطخ  (، 264  ) مکاـح تسا . هدوـب  مه  بجاو  مزـال و  وا  يارب  عوـجر 
اب هشیمه  قح  قح و  اب  هشیمه  یلع  یلع ؛ عم  قحلاو  قحلا  عم  یلع  : )) دومرف ترضح  نآ  هک  دننک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
نآ هک  دـننک  یم  تیاور  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  ( 271) رجح نـبا  و  ( 270  ) یمثیه (، 269  ) مکاـح تسه .)) مالّـسلا  هیلع  یلع 

هشیمه نآرق  نآرق و  اب  هشیمه  مالّسلا  هیلع  یلع  ضوحلا ؛)) یلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  یلع  عم  نارقلا  نارقلا و  عم  یلع  : )) دومرف ترـضح 
ذخا رد  عوجر  موزل  مه  تیاور  ود  نیا  زا  دنوش .)) قحلم  نم  هب  رثوک  ضوح  دزن  رد  ات  دش  دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  ود  نیا  تسا و  یلع  اب 
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رگید فرط  زا  درادن . یسررب  ثحب و  هب  زاین  تسا و  نشور  حضاو و  الماک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانم  ؤم  ریما  ترـضح  هب  نآ  ماکحاو  نید 
نیا درادـن و  دوجو  رتاناد  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  تما  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  هکنیا  رب  دـنراد  عاـمجا  تما  همه 

ینید و تالضعم  مهف  رد  ترـضح  نآ  هب  هباحـص  عوجر  زا  تسا و  هدش  ناعذا  نآ  هب  یثیدح  یخیرات و  بتک  مامت  رد  هک  تسا  یبلطم 
هیلع یلع  زا  ار  مالـسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دـعب  یـسک  رگا  سپ  درک . هدافتـسا  ار  بلطم  نیا  ناوت  یم  زین  یعرـش  ماکحا 
رگا تسا ، عورف  لوصا و  زا  بکرم  هک  مالسا  اریز  دوب ؛ دهاوخ  باثم  لمع  نیا  رب  هدومیپ و  ار  یعقاو  تسرد و  هار  دشاب ، هتفرگ  مالّـسلا 

نآ زا  ار  نید  داعبا  تایئزج و  مامت  هدومن و  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یناـسک  زا  اـی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دوخ  زا 
ربمایپ و هب  هدمآ ، تسد  هب  نارگید  زا  هک  يزیچ  ره  نداد  تبسن  هکلب  هدوبن ، صقن  هابتشا و  زا  یلاخ  دوشن ، هتفرگ  دنا ، هتخومآ  ترـضح 
زا هن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تایح  ناـمز  رد  مینیب  یم  مینک ، هعجارم  خـیرات  هب  یتقو  دوب . دـهاوخن  لاکـشا  زا  یلاـخ  زین  نید 
زا هن  هدوب و  يربخ  دنتسه ، نّنست  لها  قرف  يارب  نید  لوصا  نیبم  هک  اطع )) نب  لصاو   )) زا هن  و  يدیرت )) ام   )) زا هن  يرعـشا و  نسحلاوبا 

یلاح رد  دنا ، هدوشگ  ناهج  هب  هدید  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  لاس  اههد  اهنآ  مامت  هکلب  هعبرا ، بهاذم  هناگراهچ  ناماما 
هدوبن ادـج  ترـضح  نآ  زا  يدودـحم ، دراوم  رد  زج  هدومن و  يرپس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  اـب  ار  زور  بش و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک 

اَنَـسُفنَءاَو ْمُکَءآَِـسنَو  اـَنَءآَِسنَو  ْمُکَءآَْـنبَءاَو  اـَنَءآَْنبَءا  ُعْدـَن  ْاَْولاَـعَت  ْلـُقَف  هلهاـبم ...( : هکراـبم  هـیآ  رد  مـیرک  نآرق  حیرــص  ّصن  قـبط  تـسا .
هب راک ) نیا  يارب  مینک و  نیرفن  ار  رگیدمه  دـییایب  دوخ  ندوب  قح  تابثا  يارب  وگب  نارجن  ياراصن  هب   ) ربمایپ يا  (( ؛) 272 ...() ْمُکَسُفنَءاَو

نامدوخ ام  دیروایب ، ار  ناتنانز  مه  امش  میروآ  یم  ار  نامنانز  ام  دیروایب ، ار  ناتنادنزرف  مه  امش  میروآ  یم  ار  دوخ  نادنزرف  ام  وگب  اهنآ 
نینـسح هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  زور  نآ  رد  اریز  تـسا ؛ ربماـیپ  سفن  مالـّـسلا  هـیلع  یلع  دـییایب ،)) ناـتدوخ  مـه  امــش  مـییآ  یم 

مالّسلاامهیلع نینسح  لماش  انئانبا ))  )) هملک نوچ  درب و  دوخ  هارمه  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  مالّسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  مالّـسلاامهیلع و 
نیب تروص  نیا  رد  دوش و  انسفنا ))  )) هملک لومشم  مالّسلا  هیلع  یلع  دیاب  سپ  دوش ، یم  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  لماش  انئاسن ))  )) و

باتک زا  ار  يا  هتکن  قوف  بلطم  دییءات  يارب  درادن . انعم  ییادج  تیئود و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  سفن  مالّـسلا و  هیلع  یلع  صخش 
نبا تسیک ؟ ربمایپ  باحصا  لضفا  نمحرلادبع ! ابا  يا  تفگ  تساخرب و  هشیاع )) نبا   )) رضحم رد  يدرم  مییامن : یم  لقن  یقهیب  نساحم 

وا هبترم  دراد و  رارق  اجک  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  سپ  تفگ : درم  نآ  ریبز . هحلط و  نمحرلادبع ، نامثع ، رمع ، رکبوبا ، داد : باوج  هشیاع 
زا تفگ : درم  نآ  ترـضح ؟ نآ  سفن  زا  ای  يدومن  لا  ؤس  ربماـیپ  باحـصا  هراـب  رد  نم  زا  وت  داد : باوج  هشیاـع  نبا  تسا . دـح  هچ  رد 
؛) 273) دنـشاب ربمایپ  سفن  لثم  دنناوت  یم  یک  باحـصا  تفگ : دومن و  تئارق  ار  هلهابم  هیآ  هشیاع ، نبا  مدیـسرپ . ترـضح  نآ  باحـصا 

مالّسلا هیلع  یلع  اب  سپ  دنتسین ، ترضح  نآ  سفن  باحـصا  زا  کی  چیه  تسا و  ربمایپ  سفن  مالّـسلا  هیلع  یلع  هیآ ، نیا  صن  قبط  ینعی 
هفینحوبا ای  يرعـشا و  نسحلاوبا  ناوریپ  زا  رتمک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  هک  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  ایآ  دوب . دنهاوخن  هسیاقم  لباق 

؟ دنشاب جراخ  مالسا  زا  تلاسر  نادناخ  ناگتفیش  اما  ناملسم ، نانآ  ای  دنشاب ؟

ع)  ) یلع زا  سپ  تماما  ّمود : لصف 

مالسلا هیلع  یلع  زا  سپ  ام  هفیظو 

هچ ره  دایز  مک و  نودب  هتخومآ و  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  وا  هک  میزومایب  یـسک  زا  ار  نید  میراد  هفیظو  ام  زاب  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  دعب 
هیلع نسح  ماما  املـسم  سک  نآ  و  دـشاب . هتفرگ  ارف  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  وا  هتفرگارف ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ار 

مهدزاود ماما  هب  دسرب  ات  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  مه  اهنآ  زا  دـعب  دنتـسه و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماماو  مالّـسلا 
و ٍدج )) نع  ابا   )) هکلب هدوبن ، نامگ  سدح و  يور  زا  دنیوگ  یم  مدرم  هب  نانآ  هچنآ  اریز  جع ؛)  ) نسحلا نبا  ۀجح  رظتنم  يدهم  ترضح 
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هـسیاقم لباق  نانآ  اب  یـسک  مه  یمالـسا  میظع  تما  نایم  رد  دـنیامن . یم  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  ٍفلـس )) نع  ًاـفلخ  ))
یمن ادیپ  یسک  هکلب  تسا . ماع  صاخ و  دزنابز  نانآ ، يوکین  هنـسح و  تافـص  هیقب  تواخـس و  تعاجـش ، تیارد ، لضف ، ملع ، تسین و 
غابـص نبا  دـنیبب . تسه  هک  روط  نآ  ار  قح  دـناوتن  هدوب و  روک  شلد  مشچ  هکنیا  رگم  دـشاب ، ناـنآ  يرترب  ندوـب و  ـالاب  رکنم  هک  دوـش 

هب نآ  همجرت  هصـالخ  ندروآ  هک  دـنک  یم  تیاور  ملع  لـها  زا  یـضعب  زا  ار  یبلطم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  مولع  اـب  هطبار  رد  یکلاـم 
فقوت هک  تسین  اهناسنا  رگید  مولع  لثم  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع  دنا : هتفگ  ملع  لها  زا  یـضعب  دوب . دهاوخن  هدیاف  زا  یلاخ  یـسراف 

راهق يادـخ  تاماهلا  هب  مهُلم  رارـسا و  نزخم  نانآ  هک  اریز  دوشب ؛ لبق  زور  زا  رتشیب  اهنآ  ملع  دـعب  زور  دـشاب و  هتـشاد  رارکت  سرد و  هب 
یباتفآ و زور  رد  هک  تسا  نآ  لثم  دوش ، نانآ  مولع  رکنم  یسک  رگا  تسا و  نارگید  مهف  كرد و  زا  رتالاب  نانآ  فراعم  مولع و  دنتسه .
ار هچ  ره  تسین . یفخم  ناشدـید  زا  زیچ  چـیه  تسا و  روضح  َملاع  لثم  نانآ  يارب  بیغ  َملاع  دوش . نآ  تینارون  باـتفآ و  رکنم  نشور ،

نانچ نانآ ، شناد  یهاگآ و  دنوش . یم  هاگآ  نآ  هب  تاجانم  تدابع و  عقاوم  رد  دننک ، ادیپ  یهاگآ  نآ  هب  دـنهاوخب  فراعم  قیاقح و  زا 
مدرم ریاس  لثم  دـنناسکی و  یلاسگرزب ، یلاسدرخ و  رد  هکلب  درادـن ، ناشتیلوفط  نامز  اب  یقرف  ناشیا  یلاـسگرزب  يریپ و  ناـمز  هک  تسا 

دیـشروخ دننام  تسا و  ناراوگرزب  نآ  يارب  تباث  نشور و  حضاو و  روما  زا  دراوم  نیا  دـیایب . تسد  هب  جـیردت  هب  ناش  مولع  هک  دنتـسین 
، تسا هدش  هجوتم  هکنیا  رگم  يا  هدنریگ  ناحتما  ای  يا  هدننک  لا  ؤس  نانآ  زا  تسا  هدرکن  لا  ؤس  دـنک . یم  یناشفا  رون  نانآ  یگدـنز  رد 

یلع ( 274 .) دوب دـهاوخن  هسیاقم  لباق  نانآ  اب  سک  چـیه  هطبار ، نیا  رد  تسا و  هدـمآ  تسد  هب  ءاشنم  هچ  زا  ساسا و  هچ  رب  ناشیا  مولع 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دَّمحم  لاب  ساقیال  : )) دیامرف یم  نینچ  دـنک ، یفرعم  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  دـهاوخ  یم  یتقو  مه  مالّـسلا  هیلع 

یلاتلا قحلی  مهبو  یلاغلا  یفی ء  مهیلا  نیقیلا  دامعو  نیدـلا  ساـسا  مه  ادـبا ، هیلع  مهتمعن  ترج  نم  مهب  يّوسی  ـالو  دـحا  ۀـمالا  هذـه  نم 
هدوبن هسیاقم  لباق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دَّمحم  لآ  اب  تما  نیا  زا  سک  چیه  275 ؛)  ) ۀثارولاو ۀیصولا  مهیف  ۀیالولا و  قح  صئاصخ  مهلو 
دَّمحم لآ  دوب . دـنهاوخن  ربارب  نانآ  اب  دـندش ، دـنم  هرهب  مولع ) فراعم و  اب  هطبار  رد   ) ناـشیا شـشخب  تمعن و  زا  هشیمه  هک  یناـسک  و 

هار زا  ناگداتفا  رود  تساپرب .) ناشیا  تیاده  ببس  هب  مالسا  اریز   ) دنتـسه نیقی  نامیا و  نوتـس  نید و  هیاپ  ساسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
، تعاجـش ملع ، لیبق  زا   ) تیالو تماـما و  ياـهیگژیو  صیاـصخ و  دـنوش . یم  قحلم  ناـشیا  هب  ناگدـناماو  هدرک و  عوجر  ناـنآ  هب  قح ،

لوسر تثارو  تیصو و  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  سب ؛ تسا و  ناشیا  قح  عمج و  نانآ  رد  هرهاظ ) تامارک  هرهاب و  تایآ  تناید و  دهز ،
اب هطبار  رد  اـما  : )) دـیوگ یم  قوف  تـالمج  حرـش  لـیذ  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا .)) تباـث  ناـشیارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا 

دانع و يور  زا  هّدـع  کی  هچ  رگا  تسا ، هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  یـصو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسین  یکـش  سپ  تیـصو ،
هک تسا  يرگید  روما  هکلب  میا ، هدرکن  هدارا  ار ، تفالخ  ّصن و  ّتیـصو ، زا  ام  : )) دـیوگ یم  دـعب  دـنا .)) هدـش  بلطم  نیا  رکنم  تلاهج 

لمح ام  نکل  تفالخ و  لام و  ثاریم  رب  دننک  یم  لمح  هّیماما  ار  تثارو  اما  و  دوب . دهاوخ  تفالخ  زا  ّلجا  فرـشا و  دوش ، راکـشآ  رگا 
زا ّلجا  فرـشاو و  دـیا  هدرک  هدارا  تیـصو  زا  امـش  هک  يروما  نآ  میـسرپ  یم  دـیدحلا  یبا  نبا  زا  ام  ( 276 ((.) ملع تثارو  رب  مـینک  یم 

نیاربانب دـنربمایپ ، مولع  ناثراو  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  سپ  دوش ، لـمح  ملع  تثارو  هب  تثارو  هک  ضرف  رب  و  تسیچ ؟ تسا ، تفـالخ 
ثراو نوچ  و  دنتـسین ، ترـضح  نآ  مولع  ثراو  هک  یناـسک  زا  هن  دوش ، هتفرگ  ناـنآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  موـلع  تسا  بجاو 

نآ زا  هچنآ  همادا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا . هتـشاذگ  ثرا  هب  هچ  دوـخ  ناـثراو  اـی  ثراو  يارب  ثرّوـم  هـک  دـنناد  یمن  ًاملـسم  دنتـسین ،
همکح و لئوم  هملع و  ۀـبیع  هرما و  ءاجل  هّرـس و  عضوم  مه  : )) دـیامرف یم  نینچ  دـش ، لقن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  هطبار  رد  ترـضح 

ناهن زار  هدنراد  هاگن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  لآ  (( ؛) 277 (() هصئارف داعترا  بهذا  هرهظ و  ءانحنا  ماقا  مهب  هنید  لاـبج  هبتک و  فوهک 
هّللا یّلـص  ربمایپ  شناد  هنازخ  نانآ  دنا .) هدومن  مایق  تسا  هدومن  رما  نآ  هب  دـنوادخ  بناج  زا  وا  هچنآ  هب   ) دـنا ترـضح  نآ  نامرف  هانپ  و 

ترـضح نآ  ياهتمکح  ای  مکح  عجرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  لآ  دنناد ،) یم  هتـسناد  یم  مرتحم  دوجو  نآ  هچ  ره   ) دـنا هلآ  هیلع و 
، دروایب تسد  هب  ار  كرابم  دوجو  نآ  ياهتمکح  ای  دسانـشب ، ار  شنامرف  دنادب و  ار  ترـضح  نآ  مکح  دـهاوخب  یـسک  رگا   ) دنـشاب یم 

َ؟ تسیک هعیشو  تسیچ ؟ www.Ghaemiyeh.comّعیشت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


ات  ) دنیامن یم  تیامح  وا  نید  زا  اههوک  دننام  دنـشاب و  یم  تنـس ) نآرق و   ) ربمایپ ياهباتک  ظفاح  نانآ  دیامن ،) هعجارم  تیب  لها  هب  دیاب 
هّللا یّلص  مرکا  لوسر  ترـضح  دنامب .) رارقرب  یقاب و  ناشیا  ببـس  هب  هدشن و  لزلزتم  بیرختو ، فیرحتو  فلاخم  ياهداب  فصاوع و  زا 

((. تخاس لیاز  ار  شندـب  شزرل  و  تشگ ) يوق  مالـسا  نید  ناشیا  جـیورت  اب   ) دومن تسار  ار  شکرابم  تشپ  نانآ  کمک  هب  هلآ  هیلع و 
مهنطاب نع  مهرهاظ  مهملع و  نع  مهملح  مکربخی  لهجلا  توم  ملعلا و  شیع  مه  : )) دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  نینچمه 

حازنا هباصن و  یلا  قحلا  داع  مهب  ماصتعالا  جئالو  مالسالا و  مئاعد  مه  هیف و  نوفلتخی  ّقحلا و ال  نوفلاخیال  مهقطنم  مکح  نع  مهتمص  و 
هتاـعر ریثک و  ملعلا  ةاور  ناـف  ۀـیاور  عامـس و  لـقع  ـال  ۀـیاعر  ۀـیاع و  لـقع و  نیدـلا  اولقع  هتبنم ، نع  هناـسل  عطقنا  هماـقم و  نع  لـطابلا 

ار امـش  ناشیا  يرابدرب  دنتـسه . ینادان  لهج و  هدننک  دوبان  ییاناد و  ملع و  هدننک  هدنز  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  لآ  ( )) 278 ((.) لیلق
رادرک و  ) ناشنطاب زا  دـنک  یم  هاگآ  ار  امـش  ناشرهاظ  موزل ،) عقاوم  رد  زج  دـننک  یمن  يراـبدرب  اریز   ) ناـش ییاـناد  زا  دزاـس  یم  هاـگآ 

یتسرد یتسار و  زا  تسه  امـش  هدننک  هاگآ  نانآ  یـشوماخ  دشاب .) یم  راگدرورپ  يارب  ناشتیدوبع  صالخا و  لامک  رب  لاد  نانآ  راتفگ 
قح اب  ناـنآ  تسا ،) تمکح  ملع و  يور  زا  وا  راـتفگ  هکنیا  رب  تسا  لـیلد  صخـش ، نتفگن  نخـس  اـج  یب  یـشوماخ و  اریز   ) ناـشراتفگ

( دوب هتفگ  ناشیا  لوا  هک  دـیوگ  یم  ار  نامه  ناشیا  رخآ  دـنیوگ و  یم  نخـس  ناسکی  همه   ) دـنرادن فالتخا  نآ  رد  هدومنن و  تفلاـخم 
ار نانآ  دنزومآ و  یم  مدرم  هب  ار  نآ  ماکحا  هدومن و  ظفح  ار  نید  ییاناد ، هلیسو  هب   ) دنتسه نآ  ياههاگهانپ  نید و  ياهنوتس  تیب ، لها 

یم دوبان  رود و  نآ  ياج  زا  یتسردان  لطاب و  ددرگ ، یم  زاب  دوخ  عضوم  لصا و  هب  قح  ناـشیا  هلیـسو  هب  دـنهد ) یم  تاـجن  یهارمگ  زا 
نید نانآ  دوش .) یم  دوبان  لطاب  راکشآ و  قح  ناشیا ، ییاناد  ملع و  رثا  رب   ) دوش یم  هدیرب  هدیدرگ ، راکشآ  قح  هک  اجنآ  شنابز  دوش و 
رگا هک   ) دشاب لقن  ندینـش و  يور  زا  هک  یتخانـش  هن  تسا ، ندرک ) لمع   ) ندومن تیاعر  ییاناد و  يور  زا  هک  یتخانـش  دنا ، هتخانـش  ار 
نبا دنرامـش .)) تشگنا  نآ  ناگدننک  تیاعر  رامـش و  یب  نید  ناگدـننک  تیاور  هک  یتسرد  هب  دنتـشادن ،) یتیزم  نارگید  رب  دوب ، نینچ 

قح اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هیف ؛ نوفلتخیالو  قحلا  نوفلاخیال  : )) مالّـسلا هیلع  ماـما  مـالک  زا  هلمج  نیا  حرـش  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا 
نآ رد  فالتخا  هدرکن و  لودـع  قح  زا  تقو  چـیه  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دـیوگ : یم  دـنرادن ،)) فـالتخا  نآ  رد  هدومنن و  تفلاـخم 
أسم کی  رد  هک  دنتـسه  بهاذم  بابرا  زا  یـضعب  سپ  دننک . یم  فالتخا  قح  رد  بهاذم  بابرا  قرف و  زا  تیب  لها  ریغ  هکنانچ  دنرادن 

يءار و نید  لوصا  رد  نانآ  زا  یضعب  و  دندرگ ، یم  رب  نآ  زا  دعب  دننک  یم  هئارا  يرظن  لوا  نانآ  زا  یـضعب  و  دنراد ، رتشیب  ای  لوق  ود  هل 
تیب لها  هراب  رد  هغالبلا  جهن  زا  يرگید  ياج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ( 279 .) دنیامن یم  یفن  ار  نآ  یتدم  زا  دعب  هدومن و  تابثا  يا  هدیقع 

اهباوبا ریغ  نم  اه  اتا  نمف  اهباوبا  نم  الا  تویبلا  یت  ؤت  ـال  باوبـالا و  ۀـنزخلا و  باحـصالا و  راعـشلا و  نحن  : )) دـیامرف یم  مالّـسلا  مهیلع 
میتسه وا ) نت   ) نهاریپ نوچ ) ترضح  نآ  هب  برق  یکیدزن و  تهج  زا   ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  ام  (280 ؛) ًاقراس یّمس 

یسک رگا  تسا و  دوجوم  ام  دزن  رد  هتسناد ، یم  ترضح  نآ  هچ  ره   ) میـشاب یم  ترـضح  نآ  مولع  ياهرد  ناراد و  هنازخ  باحـصا و  و 
لزانم دراو  یـسک  رگا  اه و  هزاورد  زا  رگم  تفر ، دوش  یمن  اه  هناخ  لخاد  اریز ) دتفیب  هار  ام  قیرط  زا  دـیاب  دـسرب ، مولع  نآ  هب  دـهاوخب 

زا دیامن ، ادیپ  ییانـشآ  وا  لوسرو  ادـخ  هب  ام  هار  ریغ  زا  دـهاوخب  هک  ره   ) دوش یم  هتفگ  دزد  قراس و  وا  هب  دوشن ، دراو  برد  زا  اما  دوش 
زا هک  دش  دهاوخ  ادیپ  یـسک  مه  زاب  ایآ  دش ، رکذ  هک  یناهرب  لیلد و  همه  نیا  اب  تسا .)) باذع  راتفرگ  مه  ترخآ  ردو  هدربن  هرهب  نید 

تـسد هب  زین  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ریغ  زا  دوش  یم  ار  نید  دیوگب : هرابود  دعب  دنک و  تقد  بلاطم  نیا  رد  یـضرغ  یب  فاصنا و  يور 
مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  هکنیا  اب  دیوگب  هک  دوش  یم  ادیپ  یـسک  ای  تخومآ ؟ دوش  یم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هک  يروط  نامه  دروآ 

رد نانآ  زا  رترب  رتالاب و  یناسک  هکلب  هتـشادن  حیجرت  نارگید  رب  دنا ، هدوب  ادـخ  لوسر  ّرـس  لها  ضیف و  عبنم  یهلا و  مولع  رارـسا  ندـعم 
؟ دراد دوجو  یمالسا  تما  نایم 

(ص) ادخ لوسر  زا  يوریپ  هعیش و 
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نایعیش هک  دنیوگب  هدومن  ضارتعا  دنتسه ، لفاغ  نایعیش  شور  هار و  تیعقاو  ّتیناّقح و  زا  هک  ننست  لها  ناردارب  زا  یـضعب  تسا  نکمم 
لها هناگراهچ  بهاذم  روهظ  اب  رـصاعم  ًابیرقت  هدش و  ادیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دعب  اهلاس  هک  دنراد  یبهذـم  ناشدوخ  يارب  زین 

گنردالب دراد ؟ هک  زا  بهذم  دوش  لا  ؤس  یتقو  هعیـش  ره  زا  هک  دـشاب  یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  بهذـم  بهذـم ، نآ  و  تسا ، تنس 
سپ دراد . رارق  یلبنح  یعفاش و  یکلام ، یفنح ، بهاذـم  لابق  رد  يرفعج  بهذـم  زورما  مالّـسلا و  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  زا  دـیوگ  یم 

هچ رگ  نایعیش  تفگ : دیاب  باوج  رد  تسین . تسرد  مینک ، یم  يوریپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  صخش  زا  ام  دنیوگ  یم  نایعیش  هکنیا 
یناسک ینعی  تسه ؛ هیماما  قفاوم ، فلاخم و  بتک  رد  نانآ  مسا  ًالوا : یلو  دـنناد ، یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  بهذـم  وریپ  ار  ناشدوخ 

انعم نیا  هب  دنراد ، مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بهذم  دنیوگ  یم  رگا  نایعیش  ًایناث : دنتسه و  مالّـسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  تماما  هب  لئاق  هک 
ذخا مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  نید  هک  تسا  نآ  دارم  هکلب  دـننک ، یم  لمع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  رظن  يءار و  هب  اـهنت  هک  تسین 
یتدم ترضح و  نآ  نامز  رد  فراعم  مولع و  نیرتشیب  دش و  نشور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  مالسا  قیاقح  رتشیب  اریز  دنا ؛ هدرک 

، دنک هعجارم  نایعیـش  یثیدح  عیماجم  نوتم و  هب  هک  یـسک  دیدرگ . نایب  مدرم  يارب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  شراوگرزب ، ردپ  نامز  رد  مه 
هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالّـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  ینید  فراعم  رگید  ماکحا و  اب  هطبار  رد  ثیداحا  نیرتشیب  هک  دـنیب  یم 

هیلع نسح  ماما  هک  يروط  دوب ، مشاه )) ینب   )) هب تبسن  نانآ  يریگتخس  نایوما و  هطلس  نارود  راوگرزب ، ماما  ود  نیا  زا  لبق  نوچ  تسا ،
نآ هب  يرجه  لاس 61  ياروشاع  رد  البرک و  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندیناسر و  تداهـش  هب  رهز  طسوت  دعب  يوزنم و  ار  مالّـسلا 

قانتخا و زین  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  تماـما  نارود  رد  دـندرب . تراـسا  هب  ار  ترـضح  نآ  تیب  لـها  هدومن و  دیهـش  عیجف  عضو 
هب دسرپب ، ار  ماکحا  زا  یمکح  ای  دیامن  لا  ؤس  يزیچ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  دیایب و  تشادن  تءارج  یـسک  هک  دوب  يّدح  هب  ناقفخ 

قیاقح و نایب  يراتفرگ ، رـسدرد و  نودب  ینلع و  دنتـسناوت  یمن  مه  دوخ  هک  دـندوب  هتفرگ  رارق  انگنت  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  يدـح 
ؤمریما شدج  ردـپ و  زا  هک  ار  یمولع  فراعم و  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هک  دوب  لکـشم  ینارحب و  نانچ  عضو  دـنیامنب . فراعم 
ياهاعد نآ  هک  درک  یم  نایب  اعد  بلاق  رد  دوب ، هدرب  ثرا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  هرخ  الاب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نانم 

عمج مالّسلا  مهیلع  يده  همئا  نامز  رد  هیداّجس )) هفیحص   )) مان هب  نآرق ، مولع  فراعم و  نامیا و  نید و  قیاقح  نافرع و  زا  ّولمم  رسارس 
یهاگ هدش و  هداد  هلآ )) هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  روبز   )) بقل نآ  هب  دراد و  رارق  مومع  سرتسد  رد  زورما  دیدرگ و  نیودت  يروآ و 
رخاوا رد  تسا ، تنـس  لها  ياملع  نیثدـحم و  ناگرزب  زا  هک  یفنح  يزودـنق  نامیلـس  ظفاح  دوش . یم  هدـناوخ  نآرقلا )) تخا   )) ماـن هب 

یم نینچ  باب ، نآ  لوا  رد  هدومن و  لقن  هفیحـص  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  يدـنچ  ياهاعد  هدوملا ، عیبانی  باتک 
هیلع نیدـباعلا  نیز  مامهلا  مامالل  ۀـلماکلا ، ۀفیحـصلا  یف  نوکت  یّتلا  ةاجانملاو  ۀَّیعدالا  ضعب  داریا  یف  نوعـستلا  نماثلا و  بابلا  : )) دـیوگ

هک تاجانم  اهاعد و  زا  یضعب  رکذ  هب  دراد  صاصتخا  باتک ، باب 98  ( )) 281 ((.) مهیلع هّللا  مالس  نیبیطلا  تیبلا  لها  روبز  یه  مالّسلا و 
یم نیعمجا -  مهیلع  هّللا  مالـس  نیبیط -  تیب  لها  روبز  هفیحـص ، نیا  هدـش و  لقن  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  هلماک  هفیحـص  رد 

زا مالّـسلا  هیلع  رقاب  یلع  نب  دمحم  ماما  دییارگ . یتسـس  فعـض و  هب  نایوما  رگمتـس  تلود  ات  تشاد  همادا  ناقفخ  قانتخا و  نیا  دشاب .))
نیب عازن  گـنج و  نارود  هرخ  ـالاب  دومن . یهلا  مولع  یمالـسا و  فراـعم  قیاـقح و  ناـیب  هب  عورـش  هدومن ، هدافتـسا  تیعقوم  عضو و  نیا 
هدش تماما  ماقم  راد  هدهع  شراوگرزب  ردپ  زا  دعب  نارود  نآ  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دش و  زاغآ  اه )) يوما   )) و اه )) یـسابع  ))

هب شا  یمارگ  يابآ  قیرط  زا  ترـضح  نآ  و  دوب ، هدـش  لزان  ربمایپ  رب  هک  نانچ  نآ  ار  یهلا  ماکحا  هداد و  لیکـشت  یگرزب  هسردـم  دوب ،
مولع دـیاقع ، لوصا  هکلب  دـش ، یمن  سیردـت  هقف  اهنت  هسردـم ، نآ  رد  هک  تسا  رکذ  لباق  دومن . نایب  دوب ، ملاع  اناد و  ماـکحا  نآ  ماـمت 

ار مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  نادرگاش  دادعت  ینس ، هعیش و  نادنمـشناد  تفرگ . یم  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  زین  فراعم  رگید  یعیبط و 
یهلا و ياهشناد  رگید  ماکحا و  فراعم و  نتفرگارف  يارب  یمالسا  دالب  طاقن  یـصقا  زا  هک  دنناد  یم  رفن  رازه  راهچ  دودح  نامز  نآ  رد 
ات تشاد  همادا  عـضو  نیا  دـندش . یم  راوـگرزب  نآ  زرم  دـح و  یب  شناد  نمرخ  نیچ  هشوـخ  هتـشگ و  راپـسهر  هنیدـم  يوـس  هب  یناـسنا 
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قانتخا و هراـبود  دـندرک ، یم  رطخ  ساـسحا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هیحاـن  زا  نوچ  دـندش و  يوق  تموکح  تردـق و  رظن  زا  نایـسابع 
، نایوما لثم  ای  نایوما  زا  رتمک  اهنت  هن  نانآ  دندومن . يریگولج  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  مدرم  دمآ  تفر و  زا  هتخاس و  مکاح  ار  ناقفخ 
ات دـندادرارق ، رازآ  تیذا و  دروم  ار  ناراوگرزب  نآ  هدومن و  يریگتخـس  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  نانآ  زا  رتشیب  بتارم  هب  هکلب 

هیلع مظاک  یـسوم  ماما  هدومن و  دیهـش  افج  رهز  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ربق  راوج  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  اـجنآ 
هب هنیدم  زا  ار  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ترضح  دندیناسر . تداهش  هب  دعب  ینادنز و  لاس  هدراهچ  ای  تفه  تدم  ار  مالّسلا 

رمع تدـم  ماـمت  رد  ار  يرکـسع  نسح  ماـما  یقن و  یلع  ماـما  یقت و  دـمحم  ماـما  دـندرک و  مومـسم  هرخ  ـالاب  هدومن و  دـیعبت  ناـسارخ 
نآ ندـناسر  تداهـش  هب  مهدزاود و  ماـما  رب  نتفاـی  تسد  يارب  دـندیناسر . تداهـش  هب  يراـب  تقر  عضو  اـب  هتفرگ و  رظن  ریز  ناـشفیرش 

راداو نادنز  هجنکش و  ماسقا  عاونا و  اب  دندوب ، شندوب  هدنز  ترضح و  نآ  تبیغ  هب  دقتعم  هک  ار  یناسک  دندرک و  شالت  اهلاس  راوگرزب 
هیلع قداص  ماما  نامز  رد  ینآرق  یهلا و  مولع  فراعم و  رثکا  نوچ  دـش ، هتفگ  هچنآ  رباـنب  دـنرادرب . هدـیقع  نیا  زا  تسد  اـت  دـندرک  یم 

شیادیپ نوچ  رگید  يوس  زا  دندومن . یفرعم  مالعا و  دوخ ، بهذم )) سیئر   )) ناونع هب  ار  ترضح  نآ  زین  نایعیـش  دیدرگ ، نایب  مالّـسلا 
نآ زا  یکی  هب  اهنامز  نآ  رد  ار  ناشدوخ  ننـست  لـها  تسه و  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تماـما  ناـمز  اـب  رـصاعم  ًاـبیرقت  هعبرا ، بهاذـم 
هیلع قداص  ماما  هتـشاذگ و  يرفعج ))  )) ار شیوخ  بهذـم  مسا  زین  نایعیـش  تسا ، نینچ  زین  زورما  هکنانچ  دـندرک  یم  بستنم  بهاذـم 
یم دوخ  بهذـم  سیئر  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  نایعیـش ، رگا  هصالخ ، دـندومن . یفرعم  دوخ  بهذـم )) سیئر   )) ناونع هب  ار  مالّـسلا 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  بهذم  نامه  بهذم ، هکلب  دشاب ، هدرک  عارتخا  عادبا و  ترـضح  نآ  ار  بهذم  نیا  هک  تسین  نیا  شیانعم  دنمان ،

هک ینید  نامه  ینعی  یعقاو ، مالـسا  غّلبم  نّیبم و  جورم ، نانآ  هدوب و  بهذـم  نامه  وریپ  هناگ  هدزاود  ناماما  مامت  نوچ  تسا ؛ هلآ  هیلع و 
دوخ زا  دنا . هدرکن  مه  مک  نآ  زا  يزیچ  دوخ  رظن  هب  هدومنن و  هفاضا  مالـسا  هب  يزیچ  دوخ  زا  دنتـسه و  هدرک ، لزان  شربمایپ  يارب  ادـخ 
هّللا یّلـص  مرکا  یبن  صخـش  زا  لوقنم  دـنیوگ  یم  هچ  ره  هکلب  دـنا ، هدرواین  تسد  هب  سایق  داـهتجا و  قیرط  زا  ار  نید  هدومنن و  داـهتجا 
لبق اهلاس  اهنآ  لوا  هک  دیوگ  یم  ار  ینامه  اهنآ  رخآ  تشذگ -  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  مالک  رد  هک  يروط  نامه  تسا و -  هلآ  هیلع و 

یـصخش تشادربو  رظن  يءار و  هعبرا  بهاذـم  ياـس  ؤر  ینعی  تسا ؛ يءار  داـهتجا و  رب  ینتبم  رگید ، بهاذـم  هک  یلاـح  رد  دوـب . هـتفگ 
یعفاش و ًالثم : تسا ؛ دـح  زا  شیب  نانآ  نیب  یهقف  لـئاسم  رد  عازن  فـالتخا و  اذـل  دـنهد و  یم  هئارا  دوخ  ناوریپ  هب  نید  زا  ار  ناـشدوخ 
هفینح و وبا  لباقم ، رد  دـنک و  ادـیپ  ققحت  راب  جـنپ  هکنیا  رگم  دـنک ، یمن  تمرح  رـشن  ندادریـش ، عاضر و  هک  دـندقتعم  لبنح  نب  دـمحا 

یم هدید  مه  دـحاو  بهذـم  رد  یتح  فالتخا  نیا  یهاگ  و  ( 282 .) دشاب مه  راب  کی  ولو  دنک  یم  تمرح  رـشن  عاضر  هک  دـنلئاق  کلام 
نب دـمحم  و  دراد ، رارق  ود  نآ  لـباقم  هطقن  رد  تسرد  رفز ))  )) تسا و هفینحوبا  رظن  زا  ریغ  فـسویوبا  رظن  يا ، هل  أـسم  رد  ًـالثم : دوـش ؛

، دوش یم  هعجارم  مالّسلا  مهیلع  همئا  نادرگاش  یگدنز  خیرات  هب  یتقو  هک  یلاح  رد  دهد ، یم  هئارا  ار  يرگید  يءار  لوق و  ینابیش  نسح 
، تسا هدیـسر  ناماما  زا  هچنآ  هب  دنیایب و  نانآ  هکنیا  ینعی  دوش ؛ یمن  هدـید  مالّـسلا  مهیلع  همئا  رظن  لباقم  رد  يرظن ، نانآ  زا  تقو  چـیه 
(( مارحـالا ةریبـکت   )) ثحب رد  هنوـمن  باـب  زا  دـننک . لالدتـسا  ناـشدوخ  يءار  رظن و  رب  داریا ، ّدر و  زا  دـعب  هدوـمن و  ضارتـعاو  لاکـشا 

تسا ترابع  دناد ، یم  فقوتم  نآ  هب  ار  زامن  تّحـص  هک  يا  هغیـص  دناد و  یمن  ربکا )) هّللا   )) نتفگ هب  طورـشم  ار  زامن  حاتتفا  هفینحوبا ،
ياج هب  هفینحوبا  رظن  هب  سپ  دشاب ، نآ  لثم  و  دعو ))  )) رب لمتـشم  هکنآ  نودب  دـیامنب ، لجوزع  يادـخ  میظعت  رب  تلالد  هک  يا  هملک  زا 
لثم دنکن  تلالد  تفـص  رب  دشاب و  تاذرب  لاد  هک  یمـسا  هچنانچ  رگا  و  هّللدـمحلا ))  )) ای هّللا )) ناحبـس  : )) تفگ دوش  یم  ربکا )) هّللا  ))

، دوش هتفگ  مارحالا  ةریبکت  ياج  هب  زامن  لوا  رد  هدشن ، هدوزفا  نآ  هب  يزیچ  رگید  و  ّبر ))  )) ای نامحر ))  )) ای هّللا )) ّالا  هلاال   )) ای هّللا )) ))
هفینحوبا هکنیا  اـی  ( 283 .) دـنرادن لوبق  ار  بلطم  نیا  ینابیـش  نسح  نب  دـمحم  فسویوبا و  هک  یلاـحرد  تسا ، تسرد  هفینحوـبا  رظن  زا 

، نسح نبدـمحم  فسویوبا و  لباقم  رد  اما  دـشاب ، مه  یبرع  هب  ظفلت  هب  رداق  هدـنیوگ  ولو  دـناد  یم  زیاـج  یـسراف  هب  ار  ریبکت ))  )) نتفگ
دهاش رظن ، يءار و  رد  فالتخا  نیمه  دوخ  سپ  ( 284 .) دنا هتسناد  یبرع  ظافلا  هب  ظفلت  رب  تردق  مدع  یسراف  هب  ار  ریبکت  تّحص  طرش 
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هیلع و هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هدـش  هتفرگ  ماکحا  لقن  رب  هن  تسا ، داهتجا  رظن و  يءار و  رب  ینتبم  هعبرا  بهاذـم  هکنیا  رب  تسا  یگرزب 
( تسه زین  نینچ  هک   ) دوش ذخا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  دیاب  نید  لصا  ساسا و  یتقو  هک  دنک  اعدا  یـسک  رگا  شـسرپ : هلآ .
ای دوش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح  نآ  تیب  لها  قیرط  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ياه  هتفگ  ثیداحا و  هک  دنک  یم  یقرف  هچ 

عیماجم و رگید  و  هتـس )) حاحـص   )) بتک رد  هکنانچ  دنا ، هدرک  ثیدـح  لقن  ترـضح  نآ  زا  زین  ربمایپ  باحـصا  مامت  نارگید . قیرط  زا 
يارب يزایتما  سپ  دـننک . یم  لـمع  نآ  هب  زین  بهذـم  یّنـس  ناناملـسم  تسا و  دوجوم  تاـیاور  نآ  ننـست ، لـها  ییاور  یثیدـح و  نوتم 

. درادن دوجو  هطبار  نیا  رد  نایعیش 

خساپ

ًالوا

شور و زا  ترابع  هک  تنـس ))  )) اریز تسین ؛ ظفلاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  زا  هرداص  ماکحا  ماـمت  ًـالوا : تفگ : دـیاب  باوج  رد 
راوگرزب نآ  ياضما  ینعی  ریرقت ،))  )) رادرک و ینعی  لـعف ))  )) راـتفگ و ینعی  لوق ))  )) هب تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  هقیرط 

، راتفر راتفگ ، مامت  ًامّلسم  دنا ، هدوبن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ترـضح  نآ  اب  هشیمه  باحـصا ، نوچ  دوش و  یم  قالطا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
نوچ دندید ؛ یمن  ار  ربمایپ  مه  هام  ره  یتح  ای  زور  ره  باحـصا  زا  یلیخ  هکلب  دـنا ، هدـشن  هجوتم  زین  ار  كرابم  دوجو  نآ  ریرقت  اضما و 

یگـشیمه رادید  عنام  تفاسم  دعب  هار و  يرود  دندوب ، هنیدم  جراخ  نکاس  رگا  یبسک و  یلغـش و  ياهیراتفرگ  دندوب ، هنیدـم  نکاس  رگا 
. دش یم  ربمایپ  اب  نانآ 

ًایناث

یم لقن  مه  باحصا  رگید  زا  دننک ، یم  تیاور  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  صخـش  زا  هک  يروط  نامه  باحـصا  زا  یـضعب  : 
مرکا ربمایپ  هب  غورد  هب  ار  یبلطم  یهاگ  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  مه  قفانم  وج و  هدافتـسا  عاضو ، باذـک ، دارفا  اهنآ  نیب  رد  ًانیقی  دـننک و 

هابتشا و نایسن ، اطخ ، لامتحا  لقاال  ای  دندومن ، یم  لقن  اجنآ  اجنیا و  هدینش و  ار  نآ  نارگید  دعب  دنداد ، یم  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
. درادن عفاد  لامتحا  نیاو  دوش  یم  هداد  اهنآ  رد  طبض  مدع 

ًاثلاث

رهاظ صن و  نیبم ، لمجم و  دیقم ، قلطم و  ماع ، صاخ و  رب  تسا  لمتشم  میرک  نآرق  لثم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  راوگرزب  ربمایپ  ثیداحا 
یتح نانآ و  شوگ  هب  زگره  صاخ  دندرک و  یم  تیاور  نارگید  يارب  هدینـش و  ار  ماع  هک  دندوب  یناسک  رایـسب  هچ  خوسنم و  خسان و  و 

زا سپ  هدینش  ثیداحا  مان  هب  ار  بیذاکا  تایلعج و  ای  دنا . هدشن  هجوتم  ار  خسان  هدرک و  لقن  هدینـش و  ار  خوسنم  ای  دیـسر . یمن  نارگید 
ترـضح نآ  میوش . یم  رکذتم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  زا  ار  یمالک  ثحب ، نیا  دییءات  يارب  دـنا . هدرک  لقن  اجنآ  اجنیا و  لوبق ،

سانلا يدیا  یف  ّنا  : )) دومرف نینچ  دوب ، هدومن  لا  ؤس  تسا  مدرم  تسد  رد  هک  هچنآ  هلوعجم و  ثیداحا  اب  هطبار  رد  هک  یسک  باوج  رد 
یّلـص هّللا  لوسر  یلع  بذک  دقل  ًامهو و  ًاظفح و  ًاهباشتم و  ًامکحم و  ًاصاخ و  ًاماع و  ًاخوسنم و  ًاخـسان و  ًابذک و  ًاقدص و  ًالطاب و  ًاّقح و 
سیل لاجر ، ۀعبرا  ثیدحلاب  كاتا  اّمناو  رانلا . نم  هدعقم  ءاوبتیلف  ًادمعتم  ّیلع  بذک  نم  لاقف : ًابیطخ  ماق  یّتح  هدهع  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا 

ولف ًادمعتم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  یلع  بذکی  جّرحتیال ، مثءاتیال و  مالـسالاب  عنـصتم  نامیالل ، ٌرهظم  قفانم  لجر  سماخ ؛ مهل 
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هنم و عمـس  هآر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  بحاص  اولاق : مهّنکل  هلوق و  اوقّدـصی  مل  هنم و  اولبقی  مل  بذاک  قفاـنم  هنا  ساـنلا  ملع 
ۀمئا یلا  اوبّرقتف  هدـعب ، اوقب  ّمث  کل  هب  مهفـصو  امب  مهفـصو  كربخا و  امب  نیقفاـنملا  نع  هّللا  كربخا  دـق  هلوقب و  نوذـخءایف  هنع  فقل 

عم سانلا  امنا  ایندـلا و  مهب  اولکاف  سانلا ، باقر  یلع  ًاماکح  مهولعج  لاـمعالا و  مهولوف  ناـتهبلا ، روزلاـب و  راـنلا  یلا  ةاعدـلا  ۀلالـضلا و 
، ههجو یلع  هظفحی  مل  ًائیـش ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نم  عمـس  لجر  و  ۀـعبرالا . دـحا  اذـهف  هّللا  مصع  نم  ّالا  ایندـلا ، كولملا و 

ّهنا نوملسملا ، ملع  ولف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  نم  هتعمـس  انا  لوقی : هب و  لمعیو  هیوریو  هیدی  یف  وهف  ًابذک ، دّمعتی  ملو  هیف  مهوف 
ّهنا ّمث  هب ، رمءای  ًائیـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نم  عمـس  ثلاث  لجر  و  هضفرل . کلذـک ، ّهنا  وه  ملع  ول  هنم و  هولبقی  مل  هیف ، مه  و 

هضفرل خوسنم ، ّهنا  ملع  ولف  خسانلا ، ظفحی  ملو  خوسنملا  ظفحف  ملعیال  وه  هب و  رما  مث  یـش ء ، نع  یهنی  هعمـس  وا  ملعیال ، وه  هنع و  یهن 
هّللا نم  افوخ  بِذَکلل  ضغبم  هلوسر ، یلع  الو  هّللا  یلع  بذـکی  مل  عبار ، رخآو  هوضفرل . خوسنم ، ّهنا  هنم ، هوعمـس  ذا  نوملـسملا  ملع  ولو 
وهف هنم ، صقنی  ملو  هیف  دزی  مل  هعمس ، ام  یلع  هب  ءاجف  ههجو ، یلع  عمـس  ام  ظفح  لب  مهی  ملو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسرل  امیظعتو 
ناک دـقو  هعـضوم . یـش ء  لک  عضوف  هباشتملاو ، مکحملاو  ماعلاو  صاخلا  فرعو  هنع  ّبنجف  خوسنملا ، ظفحو  هب  لـمعف  خـسانلا ، ظـفح 

الو هب  هناحبس  هّللا  ینع  ام  فرعی  نم ال  هعمـسیف  ماع ، مالکو  صاخ  مالکف  ناهجو ، هل  مالکلا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نم  نوکی 
لک سیلو  هلجا  نم  جرخ  اـمو  هب  دـصق  اـمو  هاـنعمب  ۀـفرعم  ریغ  یلع  ههّجوـیو  عماـسلا  هلمحیف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هـّللا  لوـسر  ینع  اـم 
هیلع هلءاسیف  ئراطلاو ، یبارعالا  یجی ء  نا  نّوبحیل  اوناک  نا  یّتح  همهفتسی ، هلءاسی و  ناک  نم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  باحـصا 
یف مهللعو  مهفالتخا  یف  سانلا  هیلع  اـم  هوجو  هذـهف  هتظفحو ، هنع  هتلاـس  ّـالا  یـش ء  کـلذ  نم  یب  ّرمی  ـال  ناـکو  اوعمـسی  یتح  مالـسلا ،
ماع هدـش و  خـسن  هدـننک و  خـسن  غورد و  تسار و  لطاب و  قح و  رب  تسا  لمتـشم  مدرم  سرتسد  رد  ثیداحا  انامه  ( )) 285 ((.) مهتایاور
نآ يانعم  هک   ) هباشتم و  تسا ) راکـشآ  نآ  يانعم  هک   ) مکحم و  دوش ) یم  لماش  ار  هدـع  کی  هک   ) صاـخ و  دوش ) یم  همه  لـماش  هک  )
هب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  و  تسا ) نامگ  سدح و  يور  زا  هک   ) موهوم و  هابتـشا ) طلغ و  زا   ) ظوفحم و  تسین ) حضاو 

هاگنمیشن دیاب  ددنبب ، غورد  نم  هب  هتسناد  ادمع و  سک  ره  دومرف : هدومن و  داریا  يا  هبطخ  ترضح  هکنیا  ات  دنتـسب  اهغورد  ترـضح  نآ 
يارب یمجنپ  هک  دننک  یم  لقن  وت  يارب  سک  راهچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ار  ثیدح  انامه  دـهدب . رارق  خزود )  ) شتآ ردار  دوخ 

هانگ زا  هک  یلاح  رد  دزاس ، یم  رادومن  نید  بادآ  هب  ار  دوخ  هدومن و  مالـسا  راـهظا  هک  ییورود  قفاـنم و  درم  لّوا : درادـن : دوجو  ناـنآ 
بذاک و وا  هک  دننادب  مدرم  رگا  سپ  ددنب . یم  غورد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  هتـسناد  ادـمع و  درادـن ، كاب  هدرکن و  زیهرپ 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  وا  دـنیوگ : یم  هدرک ) هاگن  وا  رهاظ  هب   ) نکلو درک ، دـنهاوخن  رواب  ار  شثیدـح  تسوگغورد ،

دنوادخ هک  قیقحت  هب  دنریذپ . یم  ار  شراتفگ  تهج  نیا  هب  تسا و  هدینش  وا  زا  ار  ثیدح  هدومن و  تاقالم  ار  ترضح  نآ  هک  تسا  هلآ 
لوسر زا  دـعب  قفانم  ورود و  دارفا  نیا  تسا . هدرک  نایب  ار  نانآ  فصو  هدومن و  یفرعم  امـش  هب  میرک ) نآرق  رد   ) ار قفاـنم  ورود و  مدرم 

، دـندوب منهج  يوس  هب  مدرم  هدـنناوخ  ناتهب ، غورد و  هلیـسو  هب  هکنانآ  هب  هارمگ و  نایاوشیپ  ملاظ و  ماکح  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 
دوخ عفن  هب  ایند  زا  ناشیا  هلیـسو  هب  دـندینادرگ و  مدرم  ناج  لام و  رب  مکاح  رایتخا و  بحاص  ار  اهنآ  ثیداـحا ، لـعج  اـب  سپ  دنتـسویپ .

كولم ناهاشداپ و  اب  هشیمه  دـننیب ) یم  ار  رهاـظ  ناـنآ  اریز  دـندادن ؛ زورب  دوخ  زا  یتکرح  ناـنآ  لـباقم  رد   ) مه مدرم  دـندرک . هدافتـسا 
: مّود دـشاب . یم  رفن  راهچ  نآ  زا  یکی  قفانم  نیا  سپ  دراد ، هاگن  سفن ) ناطیـش و  ّرـش  زا   ) ار ناشیا  دـنوادخ  هک  یناسک  رگم  دـنهارمه ،
هب ار  يزیچ  هتـسنادن  اـطخ ، هابتـشا و  هب  هدرکن و  ظـفح  تسرد  ار  نآ  هدینـش و  ار  يزیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  یـسک 

لوسر زا  شدوخ  معز  هب  هک  ار  هچنآ  سپ  تسا ، هتشادن  غورد  هب  دمعت  هک  یلاح  رد  تسا ، هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
هدینش هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  نیا  نم  دیوگ : یم  دیامن و  یم  لمع  نآ  هب  هدومن و  لقن  هدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 

ار نآ  هدرک ، هابتشا  هک  تسناد  یم  زین  وا  رگا  دنتفریذپ و  یمن  وا  زا  هدیمهف ، هابتشا  ار  ثیدح  وا  هک  دنتـسناد  یم  ناناملـسم  رگا  سپ  ما .
وا هدرک و  یهن  نآ  زا  دعب  هدومن و  یم  رما  نآ  هب  هک  هدینش  ار  يزیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هک  یسک  مّوس : درک . یمن  لقن 
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ار هدش  خسن  سپ  دناد ، یمن  وا  هدومرف و  رما  نآ  هب  دعب  هدومن و  یم  یهن  نآ  زا  هک  هدینش  ار  يزیچ  ای  تسین ، هاگآ  ترـضح  نآ  یهن  زا 
هک یعقوم  مه  ناناملـسم  رگا  دومن و  یمن  لقن  هدش ، خسن  ثیدح  نآ  هک  تسناد  یم  رگا  وا  درادن . عالطا  هدننک  خـسن  زا  هتـشاد و  هاگن 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ادخ و  رب  هک  یـسک  مراهچ : دندرک . یمن  لمع  نآ  هب  هدش ، خسن  هک  دنتـسناد  یم  دندینـش ، وا  زا  ار  نآ 

هکلب تسا ، هدرکن  مه  هابتشا  اطخ و  هتـشاد و  نمـشد  ار  غورد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مارتحا  هب  ادخ و  سرت  زا  هتـسبن و  غورد 
هب ظفح و  ار  خـسان  تسا . هتـساک  نآ  زا  يزیچ  هن  هدوزفا و  نآ  هب  يزیچ  هن  تسا ، هدومن  لقن  ظفح و  مسق  ناـمه  هب  هدینـش  هک  ار  هچنآ 

تـسا هداد  رارق  دوخ  عضوم  رد  ار  کی  ره  هتخانـش و  ار  صاخ  ماع و  تسا . هدرک  يرود  نآ  زا  هتخانـش و  ار  خوسنم  هدومن و  لـمع  نآ 
لمءات هباشتم  رد   ) هداد صیخـشت  مکحم  زا  ار  هباشتم  تسا .) هدرکن  لامعتـسا  ماع  ياج  هب  ار  صاخ  صاخ و  ياج  هب  ار  ماع  هک  يروط  )

ياضتقم هب  یهاگ   ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  و  تسا .) هدومن  لمع  تسا  نشور  نآ  يانعم  هک  یثیدح  مکحم و  هب  طایتحاو و 
زیچ و همه  هک  ینخس  تشاد و  صاصتخا  ینیعم  تقو  زیچ و  هب  هک  ینخـس  دوب ؛ انعم  ود  ياراد  هک  دش  یم  رداص  ینخـس  نامز ) تقو و 

یّلـص ترـضح  نآ  دارم  رگید ، تاهج  نیارق و  زا  هدش و  مولعم  یکی  نخـس  ود  نآ  رهاظ ، رد  هک  یلاح  رد   ) دش یم  لماش  ار  تقو  همه 
يور زا  هدینـش و  ار  نآ  دنا ، هتـساوخ  هچ  نخـس  نآ  زا  وا ، لوسر  ادـخ و  تسناد ، یمن  هک  یـسک  سپ  تشگ .) یم  رهاظ  هلآ  هیلع و  هّللا 

هک هدوبن  نینچ  و  دومن . یم  هیجوت  انعم و  هتـشگ ، نایب  نآ  يارب  هچنآ  ریغ  هب  هدـش و  دـصق  نآ  هب  هچنآ  دـض  رب  عقاو و  فـالخرب  یمهفن 
هک ییاج  اـت  دـنیامن  يواـکجنک  نآ  مهف  يارب  دـننک و  لا  ؤس  یبلطم )  ) ترـضح نآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  همه 
نم رب  يزیچ  باب  نیا  رد  یلو  دنونـشب . ناشیا  ات  دـسرپب  ترـضح  نآ  زا  يزیچ  دـسرب و  هار  زا  يرفاسم  ینیـشن و  هیداـب  دنتـشاد ، تسود 

ناشیرپ مدرم و  فالتخا  بجوم  اهببس  نیا  سپ  مدومن . ظفح  ار  نآ  هدیـسرپ و  ترـضح  نآ  زا  هکنیا  رگم  تشذگن ، مالّـسلا ) هیلع  یلع  )
اب هطبار  رد  هکنآ  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  مـالک  نیا  حرـش  رد  یلزتـعم  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا .)) ناـشتایاور  رد  ناـنآ  ندـنام 

نانآ زا  ملاظ  ماکح  ارما و  نتفرگ  کمک  نینچمه  ترـضح و  نآ  زا  دـعب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ناـمز  رد  ناـنآ  قاـفن  ناـقفانم و 
زا هک  یـسک  اب  هطبار  رد   ) مالّـسلا هیلع  یلع  هچنآ  اما  : )) دـیوگ یم  نینچ  دـنک ، یم  ناـیب  یبلاـطم  ناشتـسپ  موش و  فادـها  دربشیپ  يارب 
ّدر لباقریغ  حیحص و  تسا ، هدومرف  تسا ) هدرک  اطخ  هابتشا و  نآ  رد  هدومنن و  ظفح  طبـض و  تسرد  ار  نآ  هدینـش و  يزیچ  ادخ  لوسر 

هلها ءاکبب  بّذـعیل  تیملا  نا  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  زا  رمع  نب  هّللادـبع  هک  يربخ  رد  ام  باحـصا  و  تسا .
تیاور ساـبع  نبا  يارب  رمع  نب  هّللادـبع  زا  ار  ربخ  نیا  یتقو  دـنا : هتفگ  دـنیب ، یم  باذـع  وا  رب  شلها  يراز  هیرگ و  هب  هدرم  ینعی  هیلع ؛

رورم يدوهی  يدرف  ربق  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  رارق  نیا  زا  هیـضق  لصا  هکلب  تسا ، هدرک  اـطخ  رمع  نبا  تفگ : دـندرک ،
باذـع هب  بّذـعم  وا  هک  یلاـح  رد  دـنزیر ، یم  کـشا  شیارب  وا ، تیب  لـها  ینعی  بّذـعیل ، ّهنا  هیلع و  نوـکبیل  هـلها  نا  دوـمرف : هدوـمن و 

هک دنا  هتفگ  ام  باحصا  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا  دوب .)) هدرواین  نامیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  متاخ  ربمایپ  تّوبن  هب  اریز   ) تسا دنوادخ 
تـسا هدرک  اـطخ  رمع ) نبا  هینک   ) نمحرلادـبع وبا  تفگ : دوـمن و  راـکنا  ار  رمع  نب  هّللادـبع  زا  لوـقنم  ثیدـح  زین  هشیاـع  نینم  ؤـملا  ما 

؛ همرجب بذـعیل  ّهنا  هیلع و  نوکبیل  مهنا  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا . هدومن  اطخ  ردـب ))  )) ناگدـش هتـشک  ربخ  رد  هکنانچ 
: دـیوگ یم  دـیدحلا  یبا  نبا  دوش .)) یم  باذـع  دراد  هک  یمرج  رطاخ  هب  وا  هک  یلاح  رد  دـنزیر ، یم  کـشا  وا  رب  تیم  تیب  لـها  ینعی 

ادخ لوسر  هدومن ، تیاور  وا  هک  تسا  نینچ  ردب ))  )) ناگدش هتـشک  تیاور  رد  رمع  نب  هّللادبع  هابتـشا  عضوم  هک  دنا  هتفگ  ام  باحـصا 
مکبر مکدعو  ام  متدجو  له  : )) دومرف داتسیا و  دندوب ، هتخادنا  نآ  رد  ار  ردب ))  )) ناگدش هتـشک  هک  یهاچ  رـس  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

نانآ مهل ؛ لوقا  ام  نوعمـسی  مهنا  : )) دومرف باحـصا  هب  ترـضح  نآ  دعب  تسا .)) قح  امـش  راگدرورپ  هدعو  هک  دیدش  هجوتم  ایآ  اّقح ؛،
یم ناـنآ  هک  هدومرفن  ربماـیپ  تفگرمع : نب  هّللادـبع  رب  ضارتعا  ماـقم  رد  هشیاـع  میوگ .)) یم  ناـشیا  يارب  نم  هک  ار  يزیچ  دنونـش  یم 

سپـس تسا .)) قح  متفگ  ناشیا  يارب  نم  هچنآ  دـنناد  یم  ناـنآ  قحلاوه ؛ مهل  هلوقا  تنک  يذـلا  ّنا  نوملعی  مهنا  : )) هدومرف هکلب  دـنونش 
یناوت یمن  وت  ًاملسم  ربمایپ ! يا  (( ؛) 286 ...() یَتْوَْملا ُعِمُْست  َکَّنِإ َال  : ) نآرق زا  هیآ  نیا  هب  درک  داهشتسا  حیحـصت ، نیا  دییءات  يارب  هشیاع 
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: اریز رمع ؛ نب  هّللادـبع  هن  هدرک ، اطخ  هک  تسا  هشیاع ))  )) نیا مود ، تیاور  رد  اـم  رظن  هب  ( 287 ((.) یناسرب ناگدرم  شوگ  هب  ار  تنخس 
هب ار  مهفن  جوجل و  لهاج و  ياهناسنا  دـنوادخ  هکلب  تسین ، نآ  يوغل  يانعم  هب  ناگدرم  هیآ ، نیا  رد  ناگدرم  و  یتوم ))  )) زا دارم  ًـالّوا :

یـسک رگا  دینـش و  دهاوخن  زین  هدرم  لد  لهاج  ناسنا  دمهف ، یمن  دونـش و  یمن  هدرم  هک  يروط  نامه  ینعی  تسا ؛ هدومن  هیبشت  ناگدرم 
ُعِمُْـست َکَّنِإ َال  : ) دـیامرف یم  شربمایپ  هب  باـطخ  لاـعتم  دـنوادخ  نوچ  دـش . دـهاوخ  هجوتم  ار  اـنعم  نیمه  دـنک ، تقد  مه  هیآ  دوخ  رد 

؛) 288 () َنوُِملْسُّم مُهَف  اَِنتَیَاِب  ُنِمُْؤی  نَم  الِإ  ُعِمُْست  ْنِإ  ْمِِهتَلَلَـض  نَع  ِیْمُْعلا  يِدَِهب  َتنَءا  آَمَو  َنیِِربْدُم  ْاْوَّلَو  اَذِإ  َءآَعُّدلا  َّمُّصلا  ُعِمُْـست  َالَو  یَتْوَْملا 
تشپ دننادرگ و  یم  رب  يور  هک  یماگنه  ار  نارک  یناوت  یمن  یناسرب و  ناگدرم  شوگ  هب  ار  تنخـس  یناوت  یمن  وت  ًاملـسم  ربمایپ ! يا  ))

هب هک  ار  ییاـهنآ  رگم  یـشاب ، نومنهر  تیادـه  هارهاـش  هب  یهارمگ  ریـسم  زا  یناوت  یمن  دـنروک ، هک  ار  یناـسک  یناوخارف و  دـننک ، یم 
يانعم روک ، رک و  زا  هیآ  نیا  رد  دارم  هک  يروط  نامه  دینیب  یم  دوب .)) دنهاوخ  ناملـسم  نانآ  سپ  دنروایب ، نامیا  ام  ياه  هناشن  تایآ و 

زا هک  دنتسه  يدایز  دارفا  مه  الا ن  دنتفای و  تیاده  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تیاده  اب  يدایز  ياهروک  اهرک و  اریز  تسین ؛ نآ  يوغل 
دنتـسه یناسک  دارم  هکلب  دنـشاب ، یم  ملاس  دارفا  زا  رتالاب  شناد ، ملع و  تراهط و  اوقت و  رظن  زا  یلو  دنمورحم ، ییانیب  ای  ییاونـش  تمعن 

ادخ ياه  هناشن  دننک ، یمن  هاگن  ملاع  قیاقح  رارسا و  هب  یهاگآ  تریصب و  اب  دنراپس و  یمن  ربمایپ  شخبحور  ياون  هب  ار  ناج  شوگ  هک 
تسین هتفر ، نوریب  شدسج  زا  حور  هک  یسک  هدرم ، زا  دارم  مه  هیآ  ردص  رد  نینچمه  دننک . یمن  كرد  نآ  زا  يزیچ  یلو  دننیب ، یم  ار 

و راذنا ))  )) زا و  رورس ))  )) ساسحا هدژم ، و  ریشبت ))  )) زا دنکن ، رثا  وا  رب  ربمایپ  مالک  هظعوم و  فرح ، هک  تسا  یـسک  نآ ، زا  دارم  هکلب 
هجوتم ار  شربمایپ  لاعتم ، دنوادخ  : )) دیوگ یم  قوف  هیآ  لیذ  رد  ریبک  ریسفت  رد  زین  يزار  رخف  دوشن . كانـسرت  و  ناساره )) ، )) فیوخت

یمن دنونـش و  یمن  دـنمهف ، یمن  هک  دنتـسه  ناروک  نارک و  ای  ناگدرم  لثم  نانآ  اریز  تسا ؛ رثا  یب  هدـع  کی  يارب  وا  غیلبت  هک  تخاـس 
زا دنوادخ  : )) دـیوگ یم  نیلالج ))  )) هب فورعم  ریـسفت  رد  زین  یطویـس  ( 289 ((.) دنرادن تایآ  نیهارب و  لیالد ، هب  یهجوت  ًادـبا  دـننیب و 
هب لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  میرک  نآرق  رد  زین  يرگید  هیآ  هتبلا  ( 290 ((.) دـنک یم  هیبشت  ناروک  نارک و  ناگدرم ، هب  ار  رافک  لاثم  باب 
دنا هتفخ  روگ  رد  هکناـنآ  شوگ  هب  ار  دوخ  نخـس  یناوت  یمن  وـت  (( ؛) 291 () ِرُوبُْقلا ِیف  نَّم  ٍعِمْـسُِمب  َتنَءا  آَمَو  دـیامرف ...( : یم  شربمایپ 

یطویس یّلحم و  دنا . هدش  نوفدم  یهارمگ  تلالض و  ياهربق  رد  هک  دنتسه  یناسک  زاب  روبقلا )) یف  نم   )) زا دارم  ًامّلسم  سپ  یناسرب .))
رخف ( 292 ((.) دـنک یم  هیبشت  ناگدرم  هب  ار  نانآ  لاعتم  دـنوادخ  هک  دنتـسه  رافک  روبقلا  یف  نم  زا  دارم  : )) دـنیوگ یم  هیآ  نیا  لـیذ  رد 
نوچ ار ؛ ربمایپ  مالک  ناشعامـس  هب  هبـسنلاب  دـشاب  راـفک  لاـح  ناـیب  دارم  هکنیا  یکی  : )) دـهد یم  لاـمتحا  ود  هیآ  نیا  لـیذ  رد  زین  يزار 

يرادلد ار  شربمایپ  دنوادخ  هکنیا : مود  و  دنا ؛ هدرم  یحور  رظن  زا  اریز  دینش ؛ دنهاوخن  يزیچ  مه  رافک  دونش ، یمن  هدرم  هک  يروطنامه 
یسک ره  هب  ار  شمالک  دناوت  یم  هک  تسا  دنوادخ  طقف  نیا  شابن  تحاران  دنونـش ، یمن  ار  وت  مالک  رافک )  ) اهنآ رگا  دیامرف  یم  هداد و 

ْنَم يِدـْهَت  َـال  َکَّنِإ  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا  هکراـبم  هیآ  نیا  نازو  قوـف -  هیآ  نازو  هصـالخ - ، ( 293 ((.) دناونـشب دهاوخب  هک 
ار هک  ره  دـنوادخ  یلو  ینک ، تیادـه  یتـساوخ  ار  هک  ره  یناوت  یمن  وـت  ربماـیپ ! يا  (( ؛) 294 ...() ُءآَـشَی نَم  يِدـْهَی  َهَّللا  َّنِک  َلَو  َْتبَبْحَءا 
. دشاب یم  رداق  يراک  ره  رب  تسا و  بولقلا )) بلقم   )) دنوادخ یلو  یتسین ، بولقلا  بلقم  وت  ینعی  دـنک ؛)) تیادـه  دـناوت  یم  دـهاوخب 

رگا ناگدرم و  ناگدـنز و  يارب  ای  دومن  لاسرا  ناگدـنز  يوس  هب  ار  شربمایپ  دـنوادخ  ایآ  مینک ، یم  لا  ؤس  هشیاع  نینم  ؤملا  ما  زا  ًاـیناث :
هدید خیرات  رد  ایآ  دناونشب و  ار  يزیچ  ناگدرم  هب  هتـساوخ  یم  هچ  يارب  ربمایپ  سپ  تسا ، نینچ  مه ، ًانیقی  هک  درک  لاسرا  اه  هدنز  يارب 

راگتـسر ات  دییوگب  هّللاالا  هلاال  ناگدرم ! يا  اوحلفت ؛ هّللا  ّالا  هلاال  اولوق  یتوملااهیا ! ای  دیوگب : دورب و  روبق  يالاب  رب  ترـضح  نآ  هک  هدش 
، نیاربانب دینـش . دنهاوخن  يزیچ  نانآ  اریز  تسا ؛ رثا  یب  ناگدرم  هظعوم  روبق و  رب  وت  نتفر  هک  دنامهفب  ار  وا  لاعتم  يادخ  دـعب  دـیوش و 
زا ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  موهفم  یب  انعم و  یب  هیآ  دـشاب ، يوغل  يانعم  هب  ناـگدرم  هیآ ، رد  یتوم  زا  دارم  رگا 
(( یتوم  )) هملک زا  دارم  رگا  ًاثلاث : تسا . لصاح  لیـصحت  رگید ، ریبعت  هب  ای  وغل و  راک  نیا  داد و  دهاوخن  ماجنا  وا  هک  دراد  یم  زاب  يزیچ 

رودص تسا و  وغل  دونش ، یمن  هک  ار  یـسک  نداد  رارق  بطاخم  اریز  دوش ؛ یمن  عفر  لاکـشا  دشاب ، يوغل  يانعم  هب  ناگدرم  هیآ ، نیا  رد 
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، یناونـشب يزیچ  ناگدرم  هب  یناوت  یمن  هک  تسا  هدومرف  وا  هب  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  ربمایپ  تقو  نآ  دوب ، دـهاوخن  تسرد  ربماـیپ  زا  وغل 
؟ دوب دهاوخن  دوخ  یب  هدوهیب و  راک  نیا  ایآ  دوب . قح  دنوادخ  ياه  هدـعو  هک  دـیدید  ایآ  دـیوگب : اهنآ  هب  دـهدب و  رارق  بطاخم  ار  اهنآ 

هکنیا رب  تسا  دـهاش  نیرتگرزب  دوخ  تسا ، هتفگ  نخـس  نانآ  اب  هداد و  رارق  بطاخم  ار  ناـنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  هکنیمه 
یم نانآ  دـیوگب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دـنک  یمن  یقرف  تهج  نیا  زا  دـندش و  یم  هجوتم  هدینـش و  ار  ترـضح  نآ  مالک  اـهنآ 

، هدوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هجوز  لاس  دـنچ  هک  هشیاع  دـینیب  یم  دـنناد . یم  نانآ  دـیامرفب  اـی  میوگ  یم  ناـشیارب  ار  هچنآ  دـنونش 
، تسا ننـست  لها  گرزب  ياملع  زا  هک  مه  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هک  تساجنیا  بجعت  دهدب و  صیخـشت  ار  ثیدح  دناوت  یمن  تسرد 

لقن هابتـشا  ار  ثیدح  رمع  نب  هّللادبع  هنوگچ  هک  دـیدش  هجوتم  لوا  تیاور  رد  نینچمه  دریذـپ . یم  ار  هشیاع  حیحـصت  دوخ  توکـس  اب 
يرگید مرج  هانگ و  لمحتم  سک  چیه  (( ؛) 295 ...() يَرْخُءا َرْزِو  ٌةَرِزاَو  ُرَِزت  َالَو  دیامرف ...( : یم  لاعتم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا  هدومن 
ياـنعم نوچ  تفرگ ؛ میهاوـخ  رارق  هیآ  نیا  لـباقم  يا  هطقن  رد  تسرد  میریذـپب ، رمع  نبا  لـقن  قـبط  ار  ثیدـح  رگا  و  دـش ،)) دـهاوخن 
دهاوخ باذع  ار  وا  هدومن و  بضغ  تیم  نآ  رب  ضوع  رد  دـنوادخ  دـنیامن ، هیرگ  هحون و  وا  رب  تیم ، لها  رگا  هک  دوش  یم  نیا  ثیدـح 
مراهچ صخـش  هلوسر ؛... یلعو  هّللا  یلع  بذکی  مل  عبار  رخآو  : )) مالّـسلا هیلع  یلع  مالک  زا  هلمج  نیا  حرـش  رد   ) دیدحلا یبا  نبا  درک .

ملع رد  هک  ییاملع  زا  دنترابع  نانآ  ملعلا ؛ یف  نوخسارلا  ءاملعلا  مهف  : )) دیوگ یم  ددنب )) یمن  غورد  وا  لوسر  ادخ و  رب  هک  تسا  یسک 
رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هکنادب  : )) دـیوگ یم  نینچمه  يو  ( 296 ((.) دنشاب یم  مکحم  خسار و 

نیب هک  دش  یمن  علطم  سک  چیه  دوبن و  اجنآ  يرگید  سک  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ترـضح  نآ  ریغ  هک  دوب  ییاهتولخ 
. دنیامن یم  وگتفگ  مه  اب  يا  هطبار  هچ  رد  درذگ و  یم  هچ  ود  نآ 

ربمایپ زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياه  لاؤس 

همدقم

رگا هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ترـضح  نآ  دوخ  مالک  یناعم  زا  مه  نآرق و  یناعم  زا  مه  درک  یم  لا  ؤس  رایـسب  ربمایپ  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع 
میلعت وا  هب  درک و  یم  نخس  هب  ادتبا  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نیا  دیـسرپ ، یمن  يزیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  وا  ًانایحا 

: دندش یم  میسقت  هتسد  دنچ  هب  نانآ  هکلب  دندوبن ، نینچ  نیا  باحصا  زا  مادک  چیه  هک  یلاح  رد  دومن ، یم 

باحصا يدنب  هتسد 

يزیچ دـندرک  یمن  تءارج  راوگرزب ، نآ  لالج  تبیه و  رطاخ  هب  هتفرگ و  رارق  ترـضح  نآ  ریثءات  تحت  هک  دـندوب  یناسک  لوا : هتـسد 
زین نانآ  ات  دـسرپب  يزیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  زا  دـیایب و  یبیرغ  اـی  ینیـشن  هیداـب  یبارعا و  دنتـشاد ، تسود  هکلب  دنـسرپب ،

: موس هتسد  دندوبن . دنلب  یلاع و  تّمه  ياراد  مه  رظن  ثحب و  رد  هتشادن ، تسرد  مهف  لاعف و  نهذ  هک  دندوب  يدارفا  مود : هتسد  دنونشب .
نیـضغبم و زا  دـندوب  ترابع  مراهچ : هتـسد  هرخ  ـالاب  و  تسا . لا  ؤس  كرت  توکـس و  ناـنآ  هفیظو  دـندرک  یم  رکف  هک  دـندوب  نیدـلقم 

یمن هدافتـسا  ینید  ضماوغ  قیاقد و  زا  لا  ؤس  اب  هطبار  رد  دوخ ، نامز  تقو و  زا  اذل  دندش و  یمن  لئاق  یـشزرا  نید ، يارب  هک  نایوگدب 
((. دندومن

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هب  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  لوسر  عاجرا  تاهج  زا  یکی 
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بلاطم ندینش  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  فرط  زا  دوب  صوصخم  هکنیا  هوالع  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  : )) دیازفا یم  دیدحلا  یبا  نبا 
راذگ ریثءات  مه  هدنیوگ  دـشاب و  هتـشاد  تیلباق  لحم  هک  ینامز  و  دوب ، سفن  تینارون  نطاب و  تراهط  یکریز و  تواکذ و  ياراد  ینید ،

هک يروط  نامه   ) مالّـسلا هیلع  یلع  هک  تسا  تهج  نیا  يور  سپ  ددرگ . یم  لصاح  لامکو  ماـمت  رثا  دنـشاب ، عفترم  مه  عناوم  دـشاب و 
ماما ار  وا  هفسالف ، هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  تسا ، نانآ  نایم  رد  لامک  لضف و  بحاص  تما و  نیا  ینّابر  ملاع  تفگ ) یم  يرـصب  نسح 

هک هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تنس ))  )) تسا مزال  هک  دیدرگ  مولعم  دش ، هتشاگن  هچنآ  زا  ( 297 ((.) دنا هداد  بقل  برع  میکح  ناماما و 
دوجو اهنآ  طبض  مهف و  ظفح ، تقادص ، هب  لماک  نانیمطا  هک  دوش  هتفرگ  یناسک  زا  تسا ، ترـضح  نآ  ریرقت  راتفر و  راتفگ ، زا  ترابع 
یمارگ لوسر  عاجرا  تاهج  زا  یکی  دوب . دـهاوخن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تیب  لـها  زا  رتـالاب  یـسک  هطبار  نیا  رد  دـشاب و  هتـشاد 
دوجو زا  دعب  ایند ، نید و  روما  رد  هک  یسک  ًانیقی  تسا و  تهج  نیمه  مه  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا 

هب رگید  فرط  زا  تسا . هتفرن  اطخ  هب  دشاب ، ترضح  نآ  زا  دعب  ناماما  مالّسلا و  هیلع  یلع  وریپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سدقم 
تایلعج زا  ترابع  هک  تایلیئارـسا ))  )) ندـش لخاد  یلـصا  تلع  یـساسا و  لماع  هک  درک  اـعدا  ناوت  یم  عطاـق  سرـض  هب  مّلـسم و  روط 

و يراد )) میمت   )) لثم تایلعج  هک  تایحیسم ))  )) ندش لخاد  نینچمه  تسا و  مالس )) نب  هّللادبع   )) و رابحالا )) بعک   )) لثم یـصاخشا 
یّلـص ربمایپ  ناماد  رد  هک  یناسک  یعقاو و  ناسانـش  ثیدـح  زا  تسا  رابخا  نایوار  راثآ و  نالقان  يرود  یمالـسا ، نوتم  رد  تسوا ، لاثما 

روط هب  ار  بان  مالـسا  مرکا و  ربمایپ  هریـس  هک  یناسک  اریز  دنتـشاد ؛ لماک  ییانـشآ  وا  هشیدنا  رکفت و  اب  و  دنتفای ، شرورپ  هلآ  هیلع و  هّللا 
هک دـیدرگ  یم  بجوم  نیمه  دـندش و  یم  نآ  رد  تایحیـسم  تایلیئارـسا و  یبایهار  ثیداحا و  ندروخ  تسد  عنام  دنتخانـش ، یم  لماک 

یّلـص ربمایپ  ناماد  رد  هتفای  شرورپ  سانـش و  ثیدح  دارفا  مشچ  زا  رود  ار  دوخ  تایلعج  اهغورد و  رتشیب  نایوگغورد ، نازاس و  ثیدح 
(( هریرهوبا : )) ًالثم دـنهدب . هاگآان  مدرم  دروخ  هب  هدرک و  ناونع  اـج ، همه  زا  ربخ  یب  صاخـشا  ناـیم  رد  و  ثیدـح ، دراو  هلآ  هیلع و  هّللا 
هب دـنک ، ناـیب  مدرم  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  تاـملک  لاوقا و  ناوـنع  هب  ار  شدوـخ  یلعج )) ثیداـحا   )) دـهاوخ یم  یتـقو 

نیثدحم نیلقان و  طسوت  مه  دعب  دنریذپ ، یم  ارچ  نوچ و  نودـب  مه  مدرم  دـنک ، یم  ثیدـح  لقن  هیواعم ))  )) هانپ رد  دور و  یم  ماش )) ))
ارچ دوب ، مه  هنیدم  رد  هریرهوبا  هک  دوش  رکف  هکنیا  نودب  دنک ، یم  ادیپ  هار  نانآ  دیناسم  حاحـص و  رد  هلوعجم  ثیداحا  نآ  تنـس ، لها 

شخپ مدرم  نیب  غورد  ثیداحا  دـندوب ، بظاوم  هک  یباحـصا  ادـخ و  لوسر  تیب  لـها  دوجو  ًاملـسم  درکن ؟ لـقن  اـجنآ  ار  ثیداـحا  نیا 
هیلع یلع  دـیوگ : یم  هّیروبا  دومحم  ياقآ  ماقم ، یلاع  خروم  يرـصم و  دنمـشناد  دـمآ . یم  باسح  هب  وا  هار  رـس  رب  یگرزب  عناـم  دوشن ،

لوسر یلع  ءایحالا  بذکا  لاق ) وا   ) سانلا بذکا  ّنا  الا  : )) دومرف هک  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  و  دوب ، نیبدب  هریرهوبا  هب  تبـسن  مالّـسلا 
؛) 298  ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  یلع  یـسودلا  اذه  نم  بذـکا  دـجا  ال  ةرم : لاق  یـسودلا و  ةریرهوبال  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا 

، تسا یسود  هریرهوبا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رب  ناگدنز  نیرتوگغورد  دومرف ) هکنیا  ای   ) مدرم نیرتوگغورد  هک  دیـشاب  هاگآ 
هدش لقن  رمع  نب  هّللادبع  زا  مدرکن .)) ادیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  یـسود  نیا  زا  رتوگغورد  نم  دومرف : رگید  راب  و 

دش هداد  ربخ  رمع  نبا  هب  سپ  يراکش ، گس  هلگ و  گس  زج  اهگـس ، نتـشک  هب  درک  رما  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک : تسا 
شا هعرزم  زا  هکنیا  يارب  تشاد و  يا  هعرزم  هریرهوبا  تفگ : رمع  نبا  تسا . هدـش  انثتـسا  زین  هعرزم )) گـس   )) هریرهوبا ثیدـح  رد  هک 

زا ( 299 .) تسا هدومن  هفاضا  لوا  گس  ود  نآ  هب  زین  ار  هعرزم  گس  دیاین ، دراو  نآ  هب  یناویح  ای  یسک  فرط  زا  یبیسآ  دوش و  تظافح 
(( هام ُهن  لاس و  کی   )) وا هّیروبا ، دومحم  ياقآ  قیقحت  قبط  هک  یلاـح  رد  تسا  هریرهوبا ))  )) قیرط زا  هیورم  ثیداـحا  ترثک  رتمهم  همه 
نآ زا  هک  دنا  هدرمـش  ثیدح  (( 5374  )) ار وا  ثیداحا  دادـعت  مک ، تدـم  نیا  رد  هدوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  باحـصا  هرمز  رد 

، هتـسناد حیحـص  ار  ثیداحا  نیا  ینوناق  هدعاق و  هچ  يور  يراخب  الاح  ( 300 .) تسا هدش  لقن  يراخب  رد  ثیدـح  (( 446  )) دادعت هلمج 
دودح ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  هلوقنم  تایاور  دادعت  ننـست ، لها  نیثدحم  ظافح و  هک  تساجنیا  بجعت  تسین . مولعم 

عمج ثیدح  رازه  نایم 750  زا  ار  دنـسم )  ) باتک نیا  ثیداحا  دیوگ : یم  دنـسم  رد  لبنح  نب  دـمحا  دـنناد . یم  ثیدـح  رازه  (( 750 ))
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لوسر زا  لوقنم  ثیدـح  رازه  دـصکی  يالبال  زا  ار  ءاطوم ))  )) باتک ثیداحا  هک  تسا  هدـش  لقن  زین  کلام  زا  مدرک . تشادرب  يروآ و 
وا هک  تسا  هدـش  لـقن  يراـخب  زا  راـهچ ،) هحفـص   ) يراـبلا حـتف  باـتک  همدـقم  رد  تسا . هدرک  يروآ  عمج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا 
زا ار  حیحص  ثیداحا  تفگ : هک  دننک  یم  لقن  زین  ملسم  زا  تسا . هدومن  باختنا  ثیدح  رازه  دصشش  نایم  زا  ار  حیحـص  باتک  تایاور 

: تفگ هک  مدینـش  دوواد  وبا  زا  دیوگ  یم  هساد  نب  رکبوبا  ( 301 .) مدومن يروآ  عمج  حیحص  باتک  رد  باختنا و  ثیدح  رازه  نایم 300
یم ثیدح  هب 4000  هک  ار  ننـس  ثیداحا  اهنآ  نایم  زا  مدومن و  تشاد  داـی  ثیدـح  رازه  هلآ 500  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  نم 

یمن لامتحا  ایآ  مینک : یم  لا  ؤس  دنتـسه ، تیارد  فاـصنا و  ياراد  هک  ّتنـس  لـها  ناردارب  زا  هتـسد  نآ  زا  اـم  ( 302 .) مدرک لقن  دسر ،
، هقیلس یجک  رطاخ  هب  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  یتسرد  حیحص و  ثیداحا  دسر ، یم  رازه  اهدص  هب  هک  هکورتم  ثیداحا  نآ  نایم  رد  دیهد 
حاحـص و رد  هدش  يروآ  عمج  ثیداحا  نایم  رد  هک  دیهد  یمن  لامتحا  ایآ  دشاب و  هدش  درط  لقان ، بهذم  لوصا  اب  نآ  تقباطم  مدع  ای 

دـص نایم  زا  کلام ))  )) هک دوش  یم  روطچ  یهگناو ، دـشاب ؟ هدـش  تیاور  لقن و  قوف ، لماع  ود  رطاخ  هب  زاب  فیعـض  ثیداحا  دـیناسم ،
ناونع هب  ار  ثیدـح  رازه  لـهچ  ثیدـح ، رازه  نایم 750  زا  لبنح )) نب  دـمحا   )) دـنک و باختنا  ار  ثیدـح  دـصناپ  طقف  ثیدـح ، رازه 

ثیدـح رازه  دصـشش  نایم  زا  دوش ، یم  ثیدـح  دودـح 2513  هک  ار  حیحـص  ثیداحا  يراـخب ))  )) دـنک و يروآ  عمج  ربتعم  ثیداـحا 
وبا  )) دنک و ادج  ثیدـح  رازه  دصیـس  زا  تاررکم  زا  ریغ  هب  دوش  یم  ثیدـح  رازهراهچ  هک  ار  حیحـص  ثیداحا  ملـسم ))  )) دـنیزگرب و

صیخـشت رد  فالتخا  همه  نیا  اـیآ  دـیامن . جرد  دوخ  باـتک  رد  ثیدـح  رازه  دـصناپ  ناـیم  زا  ار  حیحـص  ثیدـح  رازه  راـهچ  دوواد ))
یم همـشچرس  اجک  زا  دـناد  یم  ثیدـح  رازه  لهچ  لبنح  نب  دـمحا  ثیدـح و  دـصناپ  ار  اهنآ  کـلام  هک  نآ  ریغ  زا  هحیحـص  ثیداـحا 
یم رفعج  یبا  نب  ردـیحا  هک  تسا  هدـش  هدروآ  مه  يراخب  حیحـص  باتک  ققحم  همدـقم  رد  هدـش و  لقن  يراخب  زا  هک  یلاح  رد  دریگ ؟

رد هک  ار  یثیدح  اسب  متـشون و  ماش  رد  مدینـش و  هرـصب  رد  هک  ار  یثیدح  اسب  تفگ  نم  هب  يراخب  لیعامـسا  نب  دمحم  يزور  : )) دـیوگ
رد یتشون ؟ يدوب  هدینـش  هک  ار  یثیدح  مامت  متفگ : وا  هب  : )) دیوگ یم  ردیُحا  مدرک .)) تشاد  دای  رـصم  رد  ار  نآ  هدش و  لقن  میارب  ماش 

يدایز تایاور  نانآ ، ییاور  نوتم  ناگدنسیون  تنس و  لها  ظافح  هک  دنامن  هتفگان  ( 303 ((.) تفگن يزیچ  دش و  تکاس  يراخب  باوج 
، هدوب انـشآ  ثیدح )) ملع   )) اب هک  یناسک  زا  لباقم  رد  دنا و  هدرک  لقن  قفانم ))  )) و ضرغم ))  )) هکلب و  ثیدـح ، هب  انـشآ  ریغ  دارفا  زا  ار 

تیاور ناشدوخ  بتک  رد  نانآ  تایاور  زا  رتمک  هکنیا  ای  و  هدرکن ، لقن  زگره  ای  دنتـسه ، مَکِح  رارـسا و  ندعم  ثیدح و  لها  دوخ  هکلب 
نآ اب  يراخب  هک  يرکـسع  ماما  يداه و  ماما  داوج ، ماما  مظاک ، ماما  قداـص ، ماـما  زا  ار  یثیدـح  حیحـص ، رد  يراـخب  ًـالثم : دـنا . هدومن 
اما دوش . یمن  هدید  وا  باتک  رد  يزیچ  زین  ادخ  لوسر  يرارذ  رگید  زا  همئا  ریغ  زا  هکنانچمه  تسا  هدرکن  تیاور  هدوب ، رصاعم  ترضح 

نارمع دـنک ؛ یم  لقن  تیاور  ناطح )) نب  نارمع   )) ینعی تسا ، جراوخ ))  )) سءار رد  ربمایپ و  تیب  لها  نمـشد  هک  یـسک  زا  ضوع  رد 
یقت نم  ۀبرض  ای  دیوگ : یم  هدومن  دیجمت  فیرعت و  درک ، دراو  مالّسلا  هیلع  یلع  رس  رب  هک  ار  وا  تبرـض  و  مجلم )) نبا   )) هک یناطح  نب 
هدارا وت  یقتم  براض  هک  یتبرـض  يا   )) ًانازیم هّللادـنع  ۀـیربلا  یفوا  هبـسحاف  ًاموی  هرکذال  ّینا  ًاناوضر  شرعلا  يذ  نم  غلبیل  ّالا  اهب  دارا  اـم 
رتالاب رترب و  مدرم  همه  زا  زور  نآ  رد  مجلم  نبا  هک  منک  یم  دای  ار  تمایق  زور  نم  ار و  راگدرورپ  ياضر  رگم  تبرض  نآ  هب  دوب  هدرکن 

رد تسرد  هک  ار  یـسک  دوش  یم  ایآ  درک ؟ داـمتعا  دـشاب  ناـطح  نب  نارمع  نآ  لـقان  هک  یتیاور  هب  دوش  یم  اـیآ  ( 304 !!((.) دوب دهاوخ 
هّللا یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  تسه ) مه  حیحـص  هک   ) ار ثیدح  نیا  يربط  بحم  دیمان ؟ ناملـسم  تسا ، هتفرگ  رارق  ادـخ  لوسر  لباقم  هطقن 

هیلع و هّللا  یّلـص  لاق  ملعا ، هلوسر  هّللا و  تلق : نیلوالا ؟ یقـشا  نم  يردتا  یلع ! ای  : )) دومرف ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و 
کلتاق هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لاق  ملعا ، هلوسر  هّللا و  تلق : نیرخ ؟ الا  یقـشا  نم  يردتا  یلع ! ای  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  لاق  ۀقانلا  رقاع  هلآ 

یقش دومرف : دنرتاناد ، وا  لوسر  ادخ و  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسیک ؟ نیلوا  نیرت  یقـش  یناد  یم  ناج ! یلع  (( ؛) 305 (() یلع ای 
هیلع یلع  تسیک ؟ نیرخآ  نیرت  یقـش  یناد  یم  ناـج ! یلع  دـیناسر . لـتق  هب  هدوـمن و  رقع  ار  حـلاص  هقاـن  هک  تسا  یـسک  نیلوا ، نـیرت 

زا يراخب  تقو  نآ  دناسر .)) یم  لتق  هب  ار  وت  هک  تسا  یـسک  نیرخآ  نیرت  یقـش  دومرف  دنرتاناد ، وا  لوسر  ادـخ و  درک  ضرع  مالّـسلا 
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قیرط زا  هلوقنم  تایاور  نایم ، نآ  رد  هک  دـنک  یم  باـختنا  ربتعم  حیحـص و  ناونع  هب  ار  ثیدـح  (( 2513 ، )) ثیدح رازه  دصـشش  نایم 
یبلاطم زا  ًاملسم  دریگ . یم  رارق  ناگدش  باختنا  ءزج  زین  وا  بارضا  ناطح و  نب  نارمع  ینعی  نیرخآ ، نیرت  یقـش  هدننک  دیجمت  حدم و 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب  لها  قیرط  زا  ثیدح  ذخا  ثیداحا ، رودص  هب  نانیمطا  هار  اهنت  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  تشذگ ، هک 
، دنا هدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  ٍفلـس )) نع  ًافلخ   )) نانآ دوخ  هک  حیحـص  ثیداحا  زج  دنثیدح و  هب  فراع  مه  هک  تسا 

دهاوخن اهنآ  ياپ  هب  تما ، نیا  نایم  رد  یـسک  يرادـتناما  تقاثو و  تقادـص و  رظن  زا  مه  دـنیامن و  یمن  لـقن  مدرم  يارب  ار  يرگید  زیچ 
. دیسر

شسرپ

نآ دانسا  اریز  دنتسه ؛ ( 306 (() هلـسرم  )) ثیداحا نایعیـش ، یثیدح  بتک  رد  هدش  يروآ  عمج  ثیداحا  رثکا  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
هب و  درادـن ؛ دوجو  يدنـس  نآ ، زا  دـعب  تسا و  لصتم  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  یکی  ای  مالّـسلاامهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  هب  ات  ثیداحا 

. دنتسین دنسم  ربمایپ  دوخ  ات  ثیداحا  رگید  ریبعت 

خساپ

یکش وا  ياوقت  تناید و  تقادص ، هب  تبسن  هک  دنهاوخ  یم  یسک  زا  ار  ثیدح  دنس  ًالوا : اریز : تسا  هداس  رایسب  مه  لاکـشا  نیا  باوج 
ربمایپ زا  دعب  نیمز ، نیا  يور  نامـسآ و  نیا  ریز  رد  هک  یلاح  رد  دورب ، وا  فرط  زا  ثیدح  عضو  لعج و  لامتحا  و  دـشاب ، هتـشاد  دوجو 

((، تسیچ عیـشت   )) شخب رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  دـش ؛ دـهاوخن  ادـیپ  هناگ )) هدزاود  ناـماما   )) زا رتوگتـسار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا 
همئا ًایناث : دـنراد . فارتعا  ناعذا و  بلطم  نیا  هب  زین  تنـس )) لها  ناردارب   )) هکلب نایعیـش  اهنت  هن  و  تسا ، هدـش  قیقحت  ثحب و  نآ  يور 

زا نانآ  هک  دـنکن  نامگ  یـسک  ات  دـندومن  یم  لصتم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هب  ار  ناشدوخ  دنـس  یهاگ  مالّـسلا  مهیلع  راهطا 
هیلع اضر  ماما  قیرط  زا  بهذـلا )) ۀلـسلس   )) ثیدـح هنومن  باب  زا  دـننک . یم  ناـیب  تیاور  ناونع  هب  مدرم  يارب  ار  يزیچ  ناـشدوخ  شیپ 

نع مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هیبا  نع  هیبا  نع  هیبا  نع  هیبا  نع  هیبا  نع  یبا  ینثدـح  : )) دـیامرف یم  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا 
نما ینصح  لخد  نم  ینصح و  لخد  اهلاق  نمف  ینـصح ، هّللا  الا  هلا  ۀملک ال  لاق : یلاعت ، كرابت و  هّللا  نع  لیئربج  نع  هّللا  لوسر  يدج 
رقاب ماما  شردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  شردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  مردپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ( )) 307 ((.) یباذع نم 
یّلص ادخ  لوسر  مدج  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  شردپ  زا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  شردپ  زا  مالّـسلا  هیلع 

سکره سپ  تسا ، نم  راصح  هّللاالا  هلاال  دومرف : هک  درک  لقن  لاعتم  دنوادخ  زا  لیئاربج  زا  ترضح  نآ  هک  دومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا 
زا دوش  دقتعم  انعم  مامت  هب  ار  دیحوت  ینعی  دوش ؛ نم  راصح  رد  لخاد  هک  یـسک  تسا و  هدـش  نم  راصح  رد  لخاد  دـیوگب ، ار  هملک  نیا 

شردپ زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  : )) دیوگ یم  ثیدحلا  مولع  ۀفرعم  باتک  رد  يروباشین  مکاح  ًاثلاث : دوب .)) دهاوخ  ناما  رد  نم  باذع 
یم تیاور  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  شردپ  زا  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  شردپ  زا  مالّسلا  هیلع  رقاب 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  ًاعبار : ( 308 ((.) تساهنآ نیرتیوق  اهدنس و  نیرت  حیحص  نآ  تسا و  هیبهذ  هلـسلس  هب  فورعم  دانـسا ، نیا  دنک و 
یبا ثیدح  یثیدح ، : )) دومرف اریز  دنک ؛ یم  صخشم  ار  مالّسلا  مهیلع  رشعانثا  همئا  مامت  شور  هدعاق ، نیا  دومرف و  نایب  يروهشم  هدعاق 

ثیدح یلع ، ثیدح  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ثیدح  هیبا ، ثیدح  هیبا و  ثیدح  يدج ، ثیدح  يدج و  ثیدح  یبا ، ثیدحو 
مالّـسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مدج  ثیدح  مردپ ، ثیدح  تسه و  مردپ  ثیدـح  نم  ثیدـح  309 ؛)  ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر 

مالّـسلا و هیلع  یلع  ثیدح  ترـضح ، نآ  ثیدح  تسه و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شراوگرزب  ردپ  ثیدح  مدج ، ثیدح  و  دـشاب ، یم 
زا هیورم  ثیداـحا  هک  میریگب  یعطق  هجیتن  میناوت  یم  سپ  تسا .)) هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  ثیدـح  مالّـسلا  هیلع  یلع  ثیدـح 
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. درادن دوجو  نآ  رد  لاسرا ))  )) ههبش دنتسه و  دنسم ))  )) همه مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لها  قیرط 

نید لوصا  هعیش و  مّوس : لصف 

؟ تسیچ نید  لوصا 

ادخ لوسر  زا  دعب  نانآ  رظن  زا  ینید  ماکحا  عجرم  هکنیا  نید و  ذاختا  رد  نایعیش  شور  هار و  ندش  نشور  هتـشذگ و  لوصف  نایب  زا  سپ 
نآرق تایآ  هب  دانتسا  اب  هک  تسا  يرما  نیا  سب . دنـشاب و  یم  مالّـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  نآرق و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص 

يا ههبش  کش و  رگید  دشاب ، تیارد  فاصنا و  لها  هک  یسک  ًانیقی  هدیسر و  تابثا  هب  ّتنس  لها  بتک  زا  لوقنم  هددعتم  تایاور  میرک و 
نید و لوصا  رد  نایعیـش  دـیاقع  نایب  هب  میزادرپ  یم  کنیا  دـنام . دـهاوخن  یقاب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  تعباـتم  بوجو  رد  وا  يارب 

نایب زا  مینک و  یم  ثحب  دوش ، نشور  يداقتعا  لئاسم  رد  نایعیـش  دـیاقع  هک  يا  هزادـنا  هب  اذـل  تسین ، یمـالک  باـتک  اـم ، باـتک  نوچ 
تـسا نشور  حـضاو و  میهد . یم  عاجرا  یمالک  بتک  هب  ار  قیقحت  نیبلاط  هدومن ، يراددوخ  ناکم  الا  یتح  داریا  ّدر و  یئزج و  ثحاـبم 

(( نیقی  )) دـیاب شا  يداقتعا  لئاسم  هب  تبـسن  ناملـسم ، ناسنا  هکلب  درک ، هدنـسب  ناـمگ   )) و نظ ))  )) هب ناوت  یمن  نید )) لوصا   )) رد هک 
نودب درک و  دهاوخن  ادیپ  یبلق )) قیدـصت   )) ّالا دـنکن و  ادـیپ  هار  تسا ، دـقتعم  نآ  هب  وا  هچنآ  رد  یفالخ  لامتحا  چـیه  ات  دـشاب ، هتـشاد 

ره هب  تبـسن  ناملـسم  درف  ره  هکنیا  رب  تسا  فقوتم  زین  نید  لوصا  هب  ندرک  ادیپ  نیقی  دـش . دـهاوخن  لماک )) نامیا   )) زین یبلق  قیدـصت 
(( لطاب  )) هکلب مومذم و  نید  لوصا  رد  دیلقت ))  )) تهج نیمه  هب  دـشاب ، هتـشاد  ناهرب ))  )) لیلد و نآ  يارب  دوش ، یم  دـقتعم  هک  یلـصا 

هطبار رد  میرک  نآرق  رد  هک  یتایآ  دور  یم  لامتحا  دوش . یمن  لماک  داقتعا  نیقی ، نودب  دـسر و  یمن  بولطم  نیقی  هب  ناسنا  اریز  تسا ؛
لصا و رد  ار  نارگید  رظن  تقو  چـیه  لقاع  هاگآ و  ناسنا  هک  دـنامهفب  ام  هب  ات  دـنک  هدافا  ار  انعم  نیمه  تسا  هدـش  لزان  دـیلقت  مذ ))  )) اب
زا هن  تسا ، هتفریذـپ  لیلد  يور  زا  تروص  نیا  رد  هک  دوش  هماقا  شیارب  عطاق  یناهرب  لیلد و  هکنیا  رگم  دـهد ، یمن  تلاخد  نید ، ساسا 
زا ماکحا  جارختـسا  اریز  تسا ؛ بجاو  دارفا  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  يارب  هکلب  تسین ، مومذم  اهنت  هن  نید  عورف  رد  دیلقت  اما  دیلقت . يور 

ماظن رد  لالتخا  دـنروایب ، تسد  هب  ار  ماکحا  لیلد  يور  زا  دـنهاوخب  همه  رگا  هکلب  تسا  لکـشم  مدرم  همه  يارب  نآ ، كرادـم  عباـنم و 
، جـنر اهلاس  هکلب  تسین ، زور  هد  زور و  ود  زور و  کـی  راـک  ماـکحا ، جارختـسا  هکنیا  يارب  دـش ، دـهاوخ  ادـیپ  مدرم  یگدـنز  شاـعم و 

هلمج زا  هک  تسا  فقوتم  یطیارـش  رب  داهتجا ، دمآ ، دـهاوخ  هک  يروط  نامه  اریز  دراد ؛ مزال  لیـصحت  رکف و  شالت ، تمحز ، تقـشم ،
تقو اهلاس  ًاملسم  هک  نآ  ریغ  هقف و  لوصا  ریسفت ، قطنم ، تایبدا ، لثم  دوش  یم  هدیمان  داهتجا  تامدقم  هک  تسا  هیاپ  مولع  لیـصحت  نآ ،

هلدا و رثکا  رگید  فرط  زا  تسا و  نید  هشیر  ساسا و  یفرط  زا  نید  لوصا  یلو  تسین . نکمم  ناـگمه  يارب  نآ  نتفرگارف  دراد و  مزـال 
نآ تابثا  يارب  شروعش  مهف و  هزادنا  هب  دناوت  یم  شدوخ  ترطف  يور  زا  یناسنا ، ره  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  یلقع  ینادجو و  نآ  نیهارب 

دیاقع نایب  يارب  دروایب . تسد  هب  ار  مزال  یفاک و  هلدا  نادنمـشناد ، زا  لا  ؤس  اب  ای  باتک و  دـنچ  هعلاطم  اب  ای  دـنک ، هماـقا  ناـهرب  لـیلد و 
هب دـعب  هدومن و  رکذ  اهلوصا )) ۀعیـشلا و  لصا   )) باتک زا  ءاطغلا  فشاـک  لآ  نیـسح  دـمحم  همـالع  موحرم  زا  ار  یمـالک  ادـتبا  ناـیعیش 
 - 2 قلاخ . تخانش  تفرعم و   - 1 تسا : بلطم  جنپ  هب  رصحنم  نید  دیامرف : یم  راوگرزب  حلـصم  ملاع و  نآ  میزادرپ . یم  ثحب  تایئزج 

يرود یقالخا و  لیاضف  هب  ندش  هتـسارآ   - 4 دومن . لمع  نآ  هب  تفریذپ و  دیاب  هک  ار  هچنآ  تخانـش   - 3 نید . غلبم  تخانش  تفرعم و 
کی ياراد  فدارتم و  انعم  رظن  زا  نامیا  مالـسا و  و  لمع ، ملع و  زا  تسا  تراـبع  نید ))  )) سپ داـعم . هب  داـقتعا   - 5 یقالخا . لیاذر  زا 
رگا داعم .)) توبن و  دیحوت ، : )) دراد نکر  هس  رب  دامتعا  هک  یمعا  يانعم  رب  دنوش  یم  قالطا  نامیا ) مالسا و   ) هملک ود  نیا  دنتسه ، انعم 

دمحم ترضح  توبن  دنوادخ و  یگناگی  هب  یسک  رگا  اّما  نم و  ؤم  هن  تسا و  ناملسم  هن  دوش ، رکنم  ار  هملک ))  )) هس نیا  زا  یکی  یسک 
يانعم رب  نامیا ) مالـسا و   ) هملک ود  نیا  نم . ؤم  مه  تسا و  ناملـسم  مه  دـنک  ناعذا  رارقا و  ازج ، زور  هب  داـقتعا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
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؛ دـشاب نید  ياه  هیاپ  مئاعد و  هب  لمع  هک  یمراهچ  نکر  هناگ و  هس  ناکرا  رب  دامتعا  زا  تسا  ترابع  هک  دـنوش  یم  قـالطا  مه  یـصخا 
هتفگ هک  تسا  تهج  نیمه  هب  داهج و  جح و  تاکز ، هزور ، زامن ، زیچ : جنپ  زا  تسا  ترابع  تسا و  راوتـسا  اه  هیاپ  نیمه  رب  مالـسا  اریز 

هب نامیا  میرک ، نآرق  رد  هک  يدروم  ره  سپ  دـشاب . یم  ینید  مئاعد  ناکرا و  هب  لمع  ینابز و  رارقا  یبلق و  داقتعا  زا  ترابع  ناـمیا  دـنا :
لمع نآرق ، رد  هک  يدروم  ره  رد  تسا و  لوا  يانعم  هب  ناـمیا  مالـسا و  نآ  زا  دارم  تسا ، هدـش  رکذ  تماـیق  زور  ادـخ و  لوسر  ادـخ و 
تسا هکرابم  هیآ  نیا  میسقت ، نیا  رد  لصا  تسا و  مود  يانعم  هب  نامیا  مالسا و  نآ  زا  دارم  تسا ، هدش  هفاضا  دروم  هس  نیا  هب  مه  حلاص 

زونه امـش  وگب : نانآ  هب  میا ، هدروآ  نامیا  اـم  دـنتفگ : بارعا  (( ؛) 310 ...() اَنْمَلْـسَءا ْاَُّولُوق  نَِکلَو  ْاُونِمُْؤت  ْمَّل  ُلق  اَّنَماَء  ُباَرْعـالا  َِتلاَـق  : ) هک
َنیِذَّلا َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  : ) دـیامرف یم  نامیا ))  )) يانعم حیـضوت  يارب  لاعتم  يادـخ  میا .)) هدروآ  مالـسا  دـییوگب : هکلب  دـیا ، هدرواین  نامیا 

اهنت یعقاو  ناـنم  ؤم  (( ؛) 311 () َنُوقِد َّصلا  ُمُه  َِکبََّلُْوا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُفنَءاَو  ْمِِهلاَْومَءاـِب  ْاوُدَـهَجَو  ْاُوباـَتْرَی  َْمل  َُّمث  یِِهلوُسَرَو  ِهَّللاـِب  ْاُونَماَء 
( هدوب مدق  تباث  نامیا  نیا  هب  و   ) هدادن هار  دوخ  هب  يدیدرت  کش و  زگره  سپس  دنراد  ادخ  لوسر  هب  ادخ و  هب  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک 

ناکرا نیا  تسا و  لمع  نیقی و  لوق ، نامیا ، هک  انعم  نیا  هب  دنتـسه .)) یعقاو  نانم  ؤم  اهنیا  دنیامن  یم  داهج  ادـخ  هار  رد  ناج  لام و  اب  و 
نآ هب  نیملـسم  روهمج  دـشاب و  یم  صاخ  يانعم  هب  نامیا  مالـسا و  لوصا  نید ، ناکرا  هب  لمع  داعم و  توبن ، دـیحوت ، ینعی  هناـگراهچ 

لوصا  )) زا زین  ار  تماما ))  )) نایعیش هکنیا  یکی  تسا : دروم  ود  رد  دراد  دوجو  ننست  لها  نایعیـش و  نیب  هک  یقرف  اهتنم  ( 312 .) دندقتعم
، دنناد یم  دنوادخ  بناج  زا  بصتنم  ار  ماما  و  تلاسر ))  )) همادا ار  تماما  هکلب  دنناد ، یمن  مدرم  رایتخا  هب  طونم  ار  نآ  هتـسناد و  نید ))
هب ار  شدوخ  توبن  تانیب ، تاـیآ  هزجعم و  اـب  وا  دـنک ، یم  تلاـسر  غیلبت  هب  رما  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـنوادخ  هک  اـنعم  نیا  هب 
ره دنک و  یم  یفرعم  تسا ) هدیزگرب  تماما  هب  ار  وا  لاعتم  يادخ  هک   ) ار شدوخ  زا  دعب  ماما  دوخ  ناوریپ  يارب  دعب  و  دناسر ، یم  تابثا 

هطبار نیا  رد  تسیچ  عّیـشت  ثحب  رد  یبلاـطم  هک  دناسانـش  یم  مدرم  هب  ار  شدوـخ  زا  دـعب  ماـما  اـیند ، نیا  زا  تلحر  زا  لـبق  مه ، یماـما 
یم نید )) عورف   )) زا هتـسنادن و  نید  لوصا  زا  ار  تماما  ننـست ، لها  اما  تخادرپ . میهاوخ  نآ  هب  ًالـصفم  زین  هدنیآ  لوصف  رد  تشذگ و 

، تسا عرف  تماما  نوچ  نیقی و  هن  تسا ، نظ  دـیفم  عامجا  هک  یلاح  رد  دـننک ، یم  عاـمجا ))  )) هب کـسمت  نآ  تاـبثا  يارب  اذـل  دـنناد و 
. دننک یم  باختنا  دنتـساوخ  ار  هک  ره  هکلب  دنتـسین . مه  صوصنم  ماما  ّصن و  دوجو  هب  لئاق  هکنانچ  دنناد ، یم  زیاج  نآ  رد  زین  ار  دـیلقت 

. دمآ دهاوخ  نآ  نایب  تسا و  نید  لوصا  زا  یکی  هک  دندقتعم  ننست  لها  زا  هلزتعم  نایعیش و  هک  تسا  لدع ))  )) لصا رد  مود ، قرف 

دیحوت - 1

دنوادخ نایعیش ، هدیقع  هب  لاعتم . دنوادخ  یگناگی ))  )) هب ندوب  دقتعم  زا  تسا  ترابع  حالطصا  رد  نتـسناد و  یکی  تغل  رد  دیحوت )) ))
تسا و زاین  یب  همه  زا  تسا ، مادعا  داجیا و  قزر و  قلخ و  رد  لقتـسم  وا  تسوا ، تردق  دـی  رد  زیچ  همه  یتسه  ملاع  رد  تسا و  دـحاو 

مدـع يوس  هب  هرابود  يزور  اـت  هدـماین  دوجو  هب  مدـع  زا  دراد ، يدـنزرف  شدوخ  يارب  هن  تسا و  یـسک  دـنزرف  هن  دـندنمزاین ، وا  هب  همه 
همه زا  دعب  هدوب و  ایشا  همه  زا  لبق  هک  تسانعم  نیا  هب  دوش  یم  قالطا  وا  هب  رخآ  لوا و  رگا  درادن و  رخآ  لوا و  اهتنا و  ادتبا و  ددرگرب ،

، نایعیش رظن  زا  دیآ . یم  باسح  هب  كرش ))  )) ریغ اب  وا  یگدنب  و  رفک ))  )) وا ریغ  یگدنب  دوش ، تدابع  دیاب  وا  اهنت  دوب ، دهاوخ  مه  ایشا 
دحاو ار  یهلا  سدقا  تاذ  هک  انعم  نیا  هب  تاذ ، رد  دیحوت  فلا -  دشاب : دقتعم  هلحرم  هس  رد  ار  دیحوت ))  )) دیاب دحّوم  ناملـسم و  ناسنا 

رب ضراع  هتسناد و  وا  تاذ  نیع  ار  دنوادخ  تافص  ینعی  تافص ؛ رد  دیحوت  ب -  دوشن . لئاق  دض  دننام و  لثم و  دنوادخ  يارب  هتسناد و 
ضراوع ثداوح و  ضورع  ثودـح و  لحم  تاذ  هک  دـیآ  یم  مزـال  تاذ ، رب  تافـص  ضورع  داـقتعا  تروص  رد  اریز  دـنادن ؛ يو  تاذ 

، تاذ نوچ  دوـجولا ؛ بجاو  هن  تسا  دوـجولا  نکمم  دودـحم و  دوـش ، ضراوـعو  ثداوـح  ضورع  ثودـح و  ّلـحم  هک  یـسک  دـشاب و 
نکمم بجاو و  هن  تسا ، نکمم  یجاـتحم  ره  دـنک و  یم  ادـیپ  تلع  هب  جاـیتحا  لدـبت ، رییغت و  نیا  رد  هدـش و  لدـبت  رییغت و  شوختـسد 

زا تافـص  نیا  ای  تروص ، نآ  رد  دنـشاب  تاذ  رب  ضراع  دنـشابن و  تاذ  نیع  تافـص  رگا  رگید ، فرط  زا  دشاب . ادخ  دناوت  یمن  دوجولا 
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زا لبق  دـشابن و  ملاع  ملع ، تفـص  ندـش  ضراع  زا  لبق  لاعتم  يادـخ  دـیآ  یم  مزـال  ضرف  نیا  رد  هک  دـنا  هدـش  ادـیپ  دـعب  هدوبن و  لوا 
دننام مه  تافـص  نیا  هکنیا  ای  تسا و  دـنوادخ  یناوتان  زجع و  مزلتـسم  اریز  تسا ؛ رفک  دوخ  نیا  دـشابن و  رداق  تردـق ، تفـص  ضورع 

رد اه  (( میدق  )) ددعت دـیآ  یم  مزال  ضرف  نیا  رد  هک  دنـشاب  مه  یلزا  میدـق و  دـنتاذ ، ریغ  هک  لاح  نیع  رد  هتـشادن و  رخآ  وا ل و  تاذ ،
نایعیـش رظن  زا  نوچ  سب و  تسا و  دنوادخ  سدـقا  تاذ  طقف  یلزا  میدـق و  هیلقع ، همّلـسم  دـعاوق  میرک و  نآرق  صوصن  قبط  هک  یلاح 

. دوش یم  عفترم  زین  دوب  تاذ  رب  تافص  ضورع  رد  هک  یلاکشا  دیآ و  یمن  مزال  تافـص  زا  تاذّولخ  تقو  چیه  تسا ، تاذ  نیع  تافص 
لّوا : )) دـیامرف یم  تسا  هدـش  تیاور  هغالبلا  جـهن  باتک  لوا  رد  هک  يا  هبطخ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیآ . یمن  مزـال  زین  میدـق  ددـعت  و 

تافـصلا یفن  هل  صالخالا  لامک  هل و  صالخالا  هدیحوت  لامک  هدیحوت و  هب  قیدصتلا  لامکو  هب  قیدصتلا  هتفرعم  لامک  هتفرعم و  نیدلا 
یهلا سدقا  تاذ  تخانش  نید ، ساسا  هیاپ و  (( ؛) 313 (() ۀفصلا ریغ  ّهنا  فوصوم  لک  ةداهش  فوصوملاریغ و  اهنا  ۀفص  لک  ةداهشل  هنع ،

مامت و قیدصت  تسوا و  هب  ندیورگ  قیدـصت و  لامک ، ّدـح  رد  وا  نتخانـش  و  دـش ) دـهاوخن  لماک  نید  دوشن ، هتخانـش  وا  ات  اریز   ) تسا
هب رگم  ددرگ ، یمن  لماک  دـیحوت ، اریز   ) تسوا يارب  لمع  ندرک  صلاـخ  رد  دـیحوت  لاـمک  تسوا و  نتـسناد  هناـگی  دـیحوت و  لاـمک ،

هتفگ ینعی   ) دوشن روصت  وا  تاذ  رب  دـیاز  تافـص ، هک  تسا  نآ  رد  صالخا  لامک  و  وا ) هب  برقت  يارب  طقف  لامعا  ماجنا  ینعی  صالخا 
ناسنا تافص  ضورع  لثم  دنوش ، یم  ضراع  وا  رب  جراخ  زا  دنتاذ و  رب  دیاز  رگید ، تافص  زا  ود  نیا  ریغ  ای  تردق  ای  ملع  ًالثم  هک  دوشن 

یم یهاوگ  تداهـش و  تاذ ) رب  ندوب  دیاز  ضرف  رد   ) یتفـص ره  هکنیا  يارب  تسا ). یتسرپاتکی  دیحوت و  یفانم  هدـیقع  نیا  هک  ناسنا  رب 
نیا رد  اریز   ) تسا تفـص  زا  ریغ  هک  دهد  یم  یهاوگ  تافـص ) زا  ندوب  ادـج  ضرف  رد   ) یفوصوم ره  تسا و  فوصوم  زا  ریغ  هک  دـهد 

رد سدـقم ، تاذ  نآ  هک  تسانعم  نیا  هب  لاـعفا  رد  دـیحوت  ج -  تسا .)) هدـش  روصت  ّتینینثا  ّتیئود و  فوصوم ، تفـص و  نیب  تروص 
هک دـنک  یم  رما  زیچ  نآ  هب  دـنک ، هدارا  ار  يزیچ  یتقو  هکلب  دریگ ، یمن  کمک  یـسک  زا  هدوبن و  یـسک  هب  دـنمزاین  روما  ماجنا  لاـعفا و 

تعافـش ترفغم و  يراذـگنوناق و  تیمکاح و  ّتیبوبر و  ّتیقلاخ و  رد  لاعتم  يادـخ  هک  دوش  یم  تباث  ناـیب ، نیا  اـب  دوش . یم  دوشب و 
نیا رد  وا  ریغ  سک  چیه  تسا و  لاعتم  تاذ  نآ  قارـشا  هضافا و  ببـس  هب  دنهد ، یم  ماجنا  ار  روما  نیا  يرگید  ناسک  رگا  تسا و  دحاو 

رد ملاع  همه  تسا  قرف  میم  کی  دحا  ات  دمحا  ز  تسا : زاین  یب  همه  زا  وا  جاتحم و  وا  هب  همه  نوچ  تسین  ریثءات  رد  لقتسم  یتسه ، ملاع 
ناوت یم  مه  يرگید  نایب  هب  ار  یلاعفا  دیحوت  هتبلا ، ملعا  هّللا  دشن و  زگره  ادج  ملاع  ود  رد  نکمم  ییور ز  هیس  تسا  قرغ  میم  کی  نیا 
یسک ره  هک  انعم  نیا  هب  هکلب  دنربج ، هب  لئاق  هک  هرعاشا  لثم  هن  اهتنم  تسا ، دنتسم  لاعتم  دنوادخ  هب  لاعفا  مامت  هکنیا  نآ  درک و  ریـسفت 

بیبستلاب لعاف  وا  سپ  تسا ، دنوادخ  سدقم  تاذ  لاعفا  نیا  رب  تردق  ببس  نوچ  اما  دیآ ، یم  باسح  هب  شدوخ  لاعفا  لعاف  هرشابملاب 
تیاعر تاماقم  لحارم و  یمامت  رد  ار  دیحوت  هک  تسا  مزال  بجاو و  هدنب  رب  زین  یگدنب  تیدوبع و  ماقم  رد  هک  دندقتعم  نایعیـش  تسا .

دـشاب و وا  يارب  طقف  شتـسرپ  تدابع و  ینعی  تدابع ، ماقم  رد  دـیحوت  فلا -  درک : هراشا  لیذ  ماـقم  هس  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  دـنک .
، ددرگ ضرف  ادـخ  کیرـش  اـی  مود  يادـخ  ناوـنع  هب  رگا  دوـش و  رّوـصت  لقتـسم  رگا  تـسا  رفک ))  )) ادـخ ریغ  يارب  یگدـنب  اریز  سب ؛

َناَک نَمَف  دنک ...( : یم  توعد  یگدنب  رد  صالخا  هب  هدومن و  یهن  ۀحارـصلاب  تدابع  رد  كرـش  زا  ار  ام  میرک  نآرق  تسا . كرـش )) ))
رد و   ) دیآ لیان  شراگدرورپ  ياقل  هب  دراد  دـیما  هک  ره  (( ؛) 314 () اًدَحَءا یِّهِبَر  ِةَداَبِِعب  ْكِرُْشی  َالَو  اًِحلَـص  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  یِّهِبَر  َءَّاَِقل  ْاوُجْرَی 

رارق وا  کیرـش  ار  سک  چـیه  دـشاب و  دـحّوم  وا  یگدـنب  تداـبع و  رد  هداد و  ماـجنا  حـلاص  لـمع  دـیاب  سپ  دریگ ،) رارق  وا  بُرق  راوج 
نید رد  هداد و  ماجنا  ار  ادخ  یگدنب  طقف  هکنیا  رگم  دنا  هدشن  رما  و  (( ؛) 315 ...() َنیِّدلا َُهل  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  ْاوُُدبْعَِیل  الِإ  ْاَّوُِرمُءا  آَمَو  ((. ) دهدن

ًابذکو ًاکرش  ةدابعلاب  صیصختلا  يدل  رذحا  و  دیوگ : یم  ۀیفجنلا )) ةردلا   )) باتک رد  مولعلارحب  همالع  موحرم  دنـشاب .)) هتـشاد  صالخا 
ار وت  طقف  اراگدرورپ ! دبعن ؛ كایا   )) هلمج ندناوخ  زامن و  لاح  رد  : )) ینعی دبعت  كاوهل  دبع  تناف  دـنفت  هب  لوق  نم  كایا  ةداعلا  عابتاو 

ياعدا غورد  هب  ای  یهدب ، ناطیش  فرح  هب  شوگ  عقوم  نآ  رد  ادابم  نک ، يرود  تداع  تعباتم  بذک و  كرـش و  زا  منک ،)) یم  یگدنب 
تراتفگ ادابم  درادـن . يراگزاس  تدابع  رد  صالخا  اب  اهنیا  همه  هک  يوش  زامن  ندـناوخ  لوغـشم  تداع  يور  زا  هکنیا  ای  ییامن  تدابع 
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هکنیا زا  تسا  ترابع  هک  تعاطا  ماقم  رد  دیحوت  ب -  دـنوادخ .)) هدـنب  هن  یتسه  تسفن  ياوه  هدـنب  وت  تروص  نآ  رد  هک  دـشاب  غورد 
، دشاب لاعتم  دنوادخ  تعاطا  هب  یهتنم  تعاطا  نآ  هکنیا  رگم  دنکن ، تعاطا  دنوادخ  ریغ  زا  هدوب و  یهلا  سدقا  تاذ  رادربنامرف  دیاب  هدنب 
زا تعاطا  نیاربانب ، تسا . سدـقم  تاذ  نآ  رما  هب  تعاطا  نیا  نکل  تسا و  هدـش  بجاو  دـنوادخ  ریغ  زا  تعاطا  اـم  رب  هک  يدراوم  لـثم 

تشگرب تسا ، لاعتم  دنوادخ  روتسد  هب  نوچ  رهوش ، زا  نز  نیدلاو و  زا  دنزرف  تعاطا  ای  مالّسلا  هیلع  ماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
هدوبن بجاو  نز  رب  وا  تعاطا  مارح ، باکترا  هب  دنک  رما  ار  نز  رهوش ، رگا  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  دـنوادخ ، زا  تعاطا  هب  دـنک  یم 
بجاو دـنزرف  رب  نانآ  تعاطا  تامرحم ، باکترا  ای  تاـبجاو  زا  باـنتجا  هب  دـنیامن  رما  ار  ناشدـنزرف  نیدـلاو ، رگا  اـی  تسا ، مارح  هکلب 
هکنیا هجو  اما  دوش . بجاو  تعاطا  نآ ، عبت  هب  ات  درادـن  لاعتم  دـنوادخ  تعاطا  هب  تشگرب  تعاطا  عون  نیا  اریز  تسا ؛ مارح  هکلب  هدوبن 

نآ زا  طقف  تموکح  تسا و  تموکح ))  )) عرف تعاطا ،))  )) هک دوش  یم  نشور  نایب  نیا  اب  سب ، دشاب و  دنوادخ  عیطم  دـیاب  طقف  ناسنا 
راعـش یتـقو  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنوادخ .)) يارب  رگم  تسین  ناـمرف  مکح و  (( ؛) 316 ...() ِهَِّلل ـالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  تسا ...( ؛ لاـعتم  يادـخ 

قح ۀملک  : )) دومرف دیدرگ و  رّکذتم  ار  جراوخ ، هدافتسا  ءوس  هکلب  دومرفن ، یفن  ار  هملک  نیا  لصا  دینش ، ار  هّلل )) ّالا  مکح  ال  ، )) جراوخ
اما تسا ، قح  درادـن ، ینارمکح  قـح  یـسک  وا  ریغ  تسا و  دـنوادخ  نآ  زا  تموـکح  دـنیوگ  یم  جراوـخ  هکنیا  317 ؛)  ) لطاب اـهب  داری 
هک یلاح  رد  دشاب ، ربهر  ریما و  هعماج ، رد  درادن  قح  سک  چیه  هک  تسا  نیا  نانآ  دارم  اریز  دـنا ؛ هدرک  لطاب  هدارا  هملک  نیا  اب  جراوخ 

مالّسلا مهیلع  ناماما  ایبنا و  تموکح  دش .)) دهاوخ  مکاح  جرم ، ره ج و  هدش و  لتخم  هعماج  رد  طابضنا  مظن و  يربهر ، تماما و  نودب 
جیار یـسایس  حالطـصا  تسا . بجاو  نآ  زا  تعاطا  هدمآ و  باسح  هب  دنوادخ  تموکح  سپ  تسا ، لاعتم  دنوادخ  روتـسد  هب  نوچ  مه 

شزرا و چـیه  دوـشن ، مدرم  رب  ادـخ  تموـکح  هب  یهتنم  رگا  دـشاب ، یم  مدرم  رب  مدرم  تموـکح  زا  تراـبع  هک  يرـشب  عـماوج  ناـیم  رد 
رب دوش . یم  بجاو  دنوادخ  زا  تعاطا  دننام  نآ ، زا  تعاطا  دشاب ، مدرم  رب  ادـخ  تموکح  رهظم  هچنانچ  رگا  و  تشاد ؛ دـهاوخن  يرابتعا 

، یمالـسا تلود  ناـمکاح  عـقاو  لـصا و  رد  نوـچ  تسا ؛ بجاو  ناناملـسم  موـمع  رب  یمالـسا  تلود  زا  تعاـطا  هک  تسا  ساـسا  نـیمه 
هب تسا ، راوتسا  ساسا  هیاپ و  نیمه  رب  زین  هیقف )) یلو   )) زا تعاطا  دنـشاب . یم  دوخ  تموکح  تحت  هدودحم  رد  دنوادخ  نیناوق  نایرجم 

، هجیتن رد  اریز  تسا ؛ مارح  هیقف  یلو  اب  تفلاخم  تسا و  دنوادخ  رما  هب  نوچ  تسا ؛ دـنوادخ  زا  تعاطا  هیقف  یلو  زا  تعاطا  هک  انعم  نیا 
هدننک کمک  ناسر و  ددم  اهنت  دّحوم ، درف  هک  تسا  تناعتـسا  ماقم  رد  دیحوت  ج -  دیآ . یم  باسح  هب  دنوادخ  سدقا  تاذ  اب  تفلاخم 
بوخ رد  ًالقتسم  ار  وراد ))  )) یـسک رگا  نایعیـش ، رظن  زا  دناد . یمن  رث  ؤم  لالقتـسالاب  ار  للع  بابـسا و  دنیب و  یم  یهلا  سدقا  تاذ  ار ،
یتسه ملاع  رد  هک  دشاب  دقتعم  دیاب  ناملسم  دوب . دهاوخن  دّحوم  دروایب ، باسح  هب  شخبافـش  لماع  ار  رتکد ))  )) ای دنادب ، رث  ؤم  شندش 

. دش دنهاوخ  رثا  یب  دهاوخن  وا  رگا  دـنراد و  رثا  دـهاوخب  وا  دنتـسه ، وا  نامرف  تحت  مه  للع  بابـسا و  تسا ، رث  ؤم  لاعتم  دـنوادخ  طقف 
رب هچنآ  درک  هچ  نافوط  رد  هک  يدید  ار  بآ  درک  هچ  ناداع  اب  هک  يدـید  ار  داب  ناحتما  هاگ  دـنقح  رکـشل  نامـسآ  نیمز و  تاّرذ  هلمج 

هکناو دروُـخ  دورمن  هلک  هشپ  هچنآو  درک  لـیپ  نآ  اـب  لـیباب  نآ  هچنآ  نیمز و  نیا  تسدوـمن  نوراـق  اـب  هچنآ  نیک و  رحب  نآ  دز  نوـعرف 
دندروخ هیـس  بآ  رد  هک  ات  طول  يادـعا  رب  دـیراب  یم  گنـس  تسکـش  رکـشل  هراپ و  دصـشش  تشگ  تسد  هب  يدواد  تخادـنا  گـنس 

نآ زا  دراد ، رارق  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هـچ  ره  (( ؛) 319 () اًطیُِحم ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناَکَو  ِضْرالا  ِیفاَمَو  ِت  اَوَمَّسلا  ِیفاَـم  ِهَِّللَو  ( ) 318) طوغ
هجلاعم رد  هک  میکح )) سونیلاـج   )) زا دراد .)) لـماک  هطاـحا  یتسه ، ملاـع  ماـمت  رب  سدـقم  تاذ  نآ  تسوا و  ناـمرف  تحت  دـنوادخ و 

ات درک  هجلاعم  دندوب ، التبم  ضرم  نیا  هب  هک  ار  يدایز  دارفا  هک  تسا  هدش  لقن  تشاد ، ییالوط  دی  لاهسا )) ضرم   )) ًاصوصخم ضارما ،
همه دوش  یم  رگم  هک  دـندرک  ضارتعا  وا  نادرگاـش  يزور  دـشن ، عقاو  رث  ؤم  ناـمرد  يوادـت و  دـش و  ضرم  نیمه  هب  ـالتبم  دوخ  هکنیا 

زا رپ  ار  نآ  دـندروآ و  یمُخ ))  )) داد روتـسد  يوش . زجاع  دوخ  هجلاعم  رد  یلو  ینک  نامرد  هجلاـعم و  ار  ضرم  نیا  هب  ـالتبم  ياهـضیرم 
قباطم نادرگاش  دوش ، مولعم  هجیتن  اـت  دـیراذگب  هقیقد  دـنچ  دـینزب و  مه  دـیزیرب و  بآ  رد  تفگ  داد و  اـهنآ  هب  ار  يدرگ  دـندومن ، بآ 

دننام شیاجرـس  هدش و  دمجنم  مخ  بآ  دندید  بجعت  اب  دنتـسکش و  دینکـشب ، ار  مُخ ))  )) تفگ یقیاقد  زا  دعب  دندرک ، لمع  وا  روتـسد 
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، ما هتخیر  مکـش  نیا  هب  راب  نیدنچ  نونکات  درگ  نیا  زا  تفگ : داد و  رارق  بطاخم  ار  نانآ  میکح  سونیلاج  هاگنآ  تسا . هدـنام  یقاب  خـی 
. دیآ یمن  دنب  لاهسا  هدشن و  دمجنم  نم  مکش  لخاد  بآ  دهاوخ ، یمن  ادخ  یتقو  یلو 

لاکشا

لوبق ار  تیباهو  هکنیا  اب  زین  تنـس  لها  ناهاگآان  زا  یـضعب  دـننک و  یم  دراو  نایعیـش  رب  اهیباهو  هک  ار  یلاکـشا  تسا ، بسانم  اجنیا  رد 
هّللا یّلص  ربمایپ  زا  ار  زیچ  همه  نوچ  دنتـسین ! دّحوم  نایعیـش  دنیوگ : یم  میهدب . باوج  نآ  هب  هدش و  ضرعتم  دنریذپ  یم  ار  نآ  دنرادن ،

ترـضح هب  دننک  ادیپ  يراتفرگ  تقو  ره  ًالثم : دنناد ؛ یم  ملاع  نیا  هراک  همه  ار  اهنآ  و  دـنهاوخ . یم  ناگداز  ماما  ناماما و  هلآ و  هیلع و 
هرهطم حیارـض  روبق و  زا  یکی  هب  ای  دننز ، یم  ادـص  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ای  دـنوش  یم  لسوتم ))  )) هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

نآ هک  دندقتعم  هدش و  نانآ  زا  دوخ  تالکـشم  عفر  ناهاوخ  لضفلاابا ! ای  و  نامز ! ماما  ای  یلع ! ای  نتفگ  اب  هصالخ ، دـنوش و  یم  لسوتم 
. دنشاب اهنآ  تالکشم  ّالح ل  دنرداق  زین  ناراوگرزب 

باوج

ملاـع رد  هک  دـنلئاق  قاـفتالاب  نایعیـش  دـش ، هتفگ  ًـالبق  هک  يروط  ناـمه  هکنیا ، نآ  تسا و  همدـقم  کـی  رب  ینتبم  لاکـشا  نیا  زا  باوج 
أدبم زا  ضیف  نتفرگ  رد  اذل  دنتوافتم ، دادعتـسا ، تیلباق و  رظن  زا  دـنوادخ  ناگدـنب  اما  درادـن . دوجو  لاعتم  دـنوادخ  زج  يرث  ؤم  یتسه ،

شدوخ دنوادخ ، سدقا  تاذ  ربارب  رد  زاب  دشاب ، الاب  یگدنب  رظن  زا  ناسنا  کی  ردق  ره  هکنیا  امک  دومن ، دـنهاوخ  ادـیپ  توافت  زین  ضایف 
سک شیدنوادخ  راوازس  هنرو  دروآ  ادخ  هاگرد  هب  رذع  شیوخ  ریـصقت  هک ز  هب  نامه  هدنب  يدعـس : خیـش  لوق  هب  دناد و  یم  رـصقم  ار 

ياهتلفغ زا  ًانایحا  ای  هانگ  زا  یـشان  زین  ار  ریـصقت  نیا  دناد و  یم  رـصقم  یگدـنب  رد  ار  شدوخ  ًاترطف  ناسنا  نوچ  دروآ و  اجب  هک  دـناوتن 
اب میقتـسم  طابترا  لباق  ار  شدوخ  رگید ، ریبعت  هب  و  دهاوخب ؛ يزیچ  ادخ  زا  ًامیقتـسم  ات  دنیب  یمن  ییوربآ  شدوخ  يارب  دنیب ، یم  شیوخ 

هداد رارق  دوخ  تاجن  هلیـسو  ار  نانآ  ات  دنتـسه  وربآ  ياراد  لاعتم  يادخ  دزن  هک  ددرگ  یم  یناسک  لابند  هک  تساج  نیا  دناد ، یمن  ادخ 
هک تسا  تعافـش ))  )) هل أسم  نامه  عقاو  رد  هل  أسم  نیا  دهاوخب . کمک  دـنراد ، نانآ  هک  ییوربآ  تیلباق و  رطاخ  هب  لاعتم ، يادـخ  زا  و 

ندرک ادـیپ  هب  ار  ام  زین  میرک  نآرق  دنتـسه . دـقتعم  نآ  هب  ننـست  لها  تیرثکا  قافتالاب و  نایعیـش  هدـش و  حیرـصت  نآ  هب  میرک  نآرق  رد 
ِْهَیلِإ ْاَّوُغَْتباَو  َهَّللا  ْاوُقَّتا  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَهُّیَءاََّی  : ) دـیامرف یم  نوچ  دـهد ؛ یم  نامرف  يراب  ترـضح  تاـضویف  بسک  يارب  هطـساو  و  عیفـش )) ))
لابند لاعتم  يادـخ  هب  لوصو  برقت و  يارب  هدومن و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  دـیا ! هدروآ  نامیا  ادـخ  هب  هک  یناسک  يا  (( ؛) 320 ...() َۀَلیِسَْولا

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسین  دقتعم  هعیش  دارفا  زا  يدرف  چیه  هک  تسناد  دیاب  همدقم  نیا  نایب  زا  سپ  دیشاب .)) ضیف ) هطساو   ) هلیـسو و
ناراوگرزب نآ  هک  دندقتعم  همه  هکلب  دنهدب ، ماجنا  يراک  دنناوت  یم  لاعتم  دنوادخ  هدارا  و  نذا ))  )) نودب مالّسلا  مهیلع  ناماما  ای  هلآ  و 

ناماما قیرط  زا  هدراو  ياهاعد  هب  یـسک  رگا  دنـشاب . هتـشاد  یتسه  ملاع  رد  یتافرـصت  دنناوت  یم  هک  تسا  یلاعت  يراب  تردق  توق و  هب 
دنهاوخ یم  دنوادخ  زا  ار  زیچ  همه  ناش ، نایاوشیپ  میلاعت  قبط  نایعیش  هک  دیسر  دهاوخ  هجیتن  نیا  هب  ًانیقی  دنک ، هجوت  مه  هعیش  راوگرزب 

نآ هک  ییوربآ  رطاخ  هب  دـنوادخ  ات  دـنناد  یم  ضیف ))  )) نتفرگ رد  هطـساو  و  عیفـش ))  )) ناونع هب  طـقف  ار  نید  ناـگرزب  ناـیم  نیا  رد  و 
رگا لاثم : ناونع  هب  دـیامنب . زین  راتفرگ  ناسنا  لاح  لـماش  ار  شـضیف  هدومن و  یتیاـنع  دـنراد ، وا  هاگـشیپ  رد  هتـسراو  لـماک و  ياـهناسنا 

، دریگ رارق  هعلاطم  تقد و  دروم  دنناوخ ، یم  ناشدوخ  ياهیراتفرگ  و  تالکشم )) عفر   )) يارب نایعیش  تاقوا ، رتشیب  هک  لسوت )) ياعد  ))
یبن کیبنب  کـیلا  هجوتاو  کلئـسا  ّینا  مّهللا  : )) دوش یم  زاـغآ  نینچ  نیا  اـعد  لوا  اریز  دـش ، دـهاوخ  نشور  ًـالماک  رکذـلا  قوف  بلطم 
نوچ یلو  مراودـیما ، وت  هب  طـقف   ) منک یم  هجوت  وـت ، يوـس  هب  مناوـخ و  یم  ار  وـت  ایادـخ ! راـب  هلآ ؛... هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ۀـمحرلا 
نیمه و  دراد .)) وت  دزن  تسا  تمحر  یبن  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  وت  یبن  هک  یتلزنم  برق و  هب  مناوخ ) یم  ار  وت  مرادـن  ییوربآ 
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یم هتفگ  ناماما ، زا  کی  ره  ای  ربمایپ  نداد  رارق  هلیـسو  زا  دعب  مالّـسلا و  هیلع  نامز  ماما  هب  لسوت  هب  دسرب  ات  دنک  یم  ادیپ  همادا  اعد  روط 
هلیسو هب  ات  نک  تعافش  وا  دزن  ار  ام  یتسه ! وربآ  ياراد  دنوادخ  هاگشیپ  رد  وت  هک  یسک  يا  هّللادنع ؛ انل  عفشا  هّللادنع ، ًاهیجو  ای  : )) دوش

هدوب و دـنوادخ  يوس  هب  هجوت  مامت  هک  دوش  یم  دـیکءات  هرابود  اعد  رخآ  رد  دـیامنب .)) يرظن  یهجوت و  سدـقم  تاذ  نآ  وت ، تعاـفش 
یتداس ای  : )) دنریگ یم  رارق  لسوت  دروم  عیفش  ناونع  هب  طقف  مالّسلا  مهیلع  ناماما  ربمایپ و  تسوا و  رـضحم  رد  تجاح  راهظا  تساوخ و 

یل اوعفشاف  هّللا ، یلا  مکب  تعفـشتساو  هّللا ، یلا  مکب  تلـسوت  هّللا و  یلا  یتجاح  يرقف و  مویل  یتّدع ، یتمئا و  مکب  تهجوت  ّینا  ّیلاوم  و 
تاداـس و يا  ( )) 321 ...((.) هّللا نم  ةاـجن  وجرا  مکبرقب  مکبحب و  هّللا و  یلا  یتلیـس  مکناـف و  هّللادـنع ، یبوـنذ  نم  ینوذقنتـسا  هّللادـنع و 
زا دیتسه ، ادخ  يوس  هب  نم  يدنمتجاح  يراتفرگ و  زور  يارب  يا  هریخذ  نم و  نایاوشیپ  نوچ  مروآ ؛ یم  يور  امش  يوس  هب  نم ! نایلاوم 
وا دزن  ارم  هک  مهاوخ  یم  امش  زا  مهد ، یم  رارق  عیفش  وا  هاگشیپ  هب  دیتسه ، وربآ  ياراد  هک  ار  امش  ادخ و  هب  میوج  یم  لسوت  امش  قیرط 

امـش برق  امـش و  یتسود  هب  دیتسه و  دـنوادخ  يوس  هب  نم  هلیـسو  امـش  اریز  دـیاشخبب ؛ ارم  ناهانگ  هک  دـیهاوخب  وا  زا  هدومن و  تعافش 
تسناد دیاب  رتشیب  حیضوت  يارب  دشخب .)) تاجن  تلالض ، تکاله  هانگ و  بادرگ  زا  ارم  لاعتم  يادخ  هک  مدنموزرآ  دنوادخ ، هب  تبـسن 

دوجو لاکـشا  مالک و  وا  تیلعاف  رد  تسا و  لعاف  وا  تسین ، يرما  رب  فقوتم  وا  ّتیـضایف  تقو  چـیه  تسا و  قلطم  ضاـیف  دـنوادخ ، هک 
دنوادخ زا  تلفغ  ای  هانگ  زا  یشان  طاطحنا  لزنت و  رثا  رد  هک  تسا  ضیف  هدنریگ  دادعتـسا  لباق و  تیلباق  رد  مالک  لاکـشا و  هکلب  درادن ،
تیلباق هک  یناسک  هب  دوش  یم  لسوتم  هک  تساجنیا  دربب و  قالطاالا  یلع  ضایف  نآ  ضیف  زا  ار  هدافتـسا  لامک  تسا  هتـسناوتن  اناوت ، ّیح 
تروص یحالـصا  ات  هک  هصالخ  دوش . دنم  هرهب  نانم  يادـخ  تاضویف  زا  دـناوتب  نانآ  تیانع  فطل و  هیاس  رد  ات  دـنراد  ار  ضیف  نتفرگ 

دیور و هلال  غاب  رد  تسین  فالخ  شعبط  تفاطل  رد  هک  ناراب  يدعـس : لوق  هب  دوب و  دهاوخن  مامت  مات و  مه  ضیف  شریذپ  تیلباق  دریگن 
ار نآ  كاخ  لوا  دیاب  میزاسب ، هدافتـسا  لباق  يزیخ ، لصاح  غاب  نیمز  لثم  ار  يراز  هروش  نیمز  میهاوخب  رگا  ( 322  ) سخ راز  هروش  رد 

لباـق ار  راز  هروش  نیمز  نیا  مالّـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  هب  لـسوت  اـب  تسا و  راز  هروش  شلد  نیمز  عقاو ، رد  مه  راـکهانگ  مینک ؛ ضوـع 
ناعذا و نمض  هک  تسا  یـسک  دحوم  نایعیـش ، رظن  زا  هک  تسناد  دیاب  ًانمـض  دنادرگ . یم  يدنوادخ  تیانع  یهلا و  تمحر  ناراب  ضیف 

باسح هب  لاـمک ))  )) هک يزیچ  ره  هصـالخ  تردـق و  هدارا ، تاـیح ، ملع ، لـیبق  زا  هّیتوبث )) تافـص   )) ياراد دـنوادخ  هکنیا  هب  فارتعا 
ای هیبلس )) تافص   )) نآ هب  هک  دیامن  یفن  دنوادخ  زا  زین  ار  یتافص  لامک ، لامج و  تافص  هب  دوش  یم  ریبعت  تافص  نیا  زا  تسا و  دیایب ؛

. دراد صقن  بیع و  هب  تشگرب  هک  نآ  لاثما  جایتحا و  رقف و  کیرش ، نتشاد  تیمـسج ، بیکرت ، لثم  دوش ، یم  هتفگ  لالج )) تافـص  ))
ناکم نامز و  هب  جایتحا  صاخ و  نامز  ای  صاخ  ناکم  هب  تیدودحم  لیبق  زا  تیمـسج  مزاول  دش ، تیمـسج  یفن  لاعتم  دنوادخ  زا  یتقو 
ندوب تی  ؤر  لباقو  ندوب )) یئرم   )) تفـص تسه ، هیبلـس  تافـص  ءزج  دوش و  یفن  دنوادخ  زا  دیاب  هک  یتافـص  زا  دـش . دـهاوخ  یفن  زین 

تیمـسج مزاول  زا  عقاو  رد  اـما  تسا ، هدـش  رکذ  یلقتـسم  یبلـس  تفـص  ناونع  هب  هچرگ  نوچ  دوش ، یم  یفن  تیمـسج  یفن  اـب  هک  تسا 
ُكِرْدـُی َوُـهَو  ُرـَْـصبالا  ُهُکِرْدـُت  ـال   ) هکراـبم هـیآ  لـثم  دـنک ، یم  تـی  ؤر  یفن  رب  تلـالد  هـک  تـسه  یتاـیآ  مـه  مـیرک  نآرق  رد  تـسا .

هدید سپ  دـنیبب ،)) ار  اه  هدـید  همه  دـناوت  یم  وا  نکل  درک و  كرد  هرـصاب  سح  طسوت  دوش  یمن  ار  لاعتم  دـنوادخ  323 ؛) ...() َرَْصبالا
دنوادخ هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  (( ؛) 324 ...() ِینیََرت َْنل  َلاَق  َْکَیلِإ  ْرُظنَءا  َِّینِرَءا  َِّبر  َلاَق  هکرابم ...(  هیآ  و  دـنیبب . دـناوت  یم  یلو  دوش  یمن 

(( نل  )) فرح نوچ  دید .)) یهاوخن  ارم  زگره  دومرف : دنوادخ  منک ، رظن  وت  يوس  هب  ات  نایامنب  نم  هب  ار  تدوخ  اراگدرورپ ! درک : ضرع 
رد هک  دـننک  یم  رکذ  لاثم  ناونع  هب  ننـست  لها  زا  تایبدا  ياملع  هک  يدراوم  دـنک و  یم  دـبا )) یفن  ، )) دوش دراو  عراضم  لعف  رب  یتقو 
دبا یفن  نل )) ، )) دشاب هتـشادن  دوجو  فالخ  رب  يا  هنیرق  هک  ییاج  رد  اما  تسا ، نیارق  هب  فوفحم  دنک ، یمن  دـبا  یفن  نل ))  )) دراوم نآ 

زا ریغ  هک  ار  یناسک  (( ؛) 325 ...() َُهل ْاوُعَمَتْجا  َِولَو  ًابَابُذ  ْاوُُقلْخَی  َْنل  ِهَّللا  ِنُود  نِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  هکرابم ...( : هیآ  نیا  لـثم  درک  دـهاوخ 
نینچمه دـنهدب .)) مه  تسد  هب  تسد  ناـنآ  همه  هچ  رگا  دـننیرفایب  ار  یـسگم  یتح )  ) تشاد دـنهاوخن  تردـق  زگره  دـیناوخ  یم  ادـخ 

روما نیا  مامت  اریز  درادن ؛ مه  نابز  شوگ و  مشچ و  اپ و  تسد و  هتـشادن و  هار  تذل )) )) و ملا ))  )) لاعتم يادخ  رد  هک  دندقتعم  نایعیش 
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روما زا  یـضعب  دوجو  رب  لاد  هک  دراد  دوجو  میرک  نآرق  رد  یتایآ  تسا . درجم ))  )) طیـسب و دوجوم  لاعتم  دنوادخ  دنمـسج و  مزاول  زا 
تایآ و رگید  زا  نتفرگ  کمک  اب  دیاب  درادن ، يراگزاس  هیلقع  هّملسم  دعاوق  اب  تایآ  نآ  رهاظ  نوچ  نکل  دشاب و  یم  لاعتم  دنوادخ  رد 

ْتَّلُغ ٌَۀلُوْلغَم  ِهَّللاُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاَقَو   ) هکرابم هیآ  هلمج  زا  دومن ، لیوءات  ار  تایآ  نآ  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  مرکا و  ربمایپ  زا  هدراو  تایاور 
نینچ زگره   ) تسا هتسب  دنوادخ  ياهتسد  هک  دنتفگ : نایدوهی  (( ؛) 326 ...() ُءآَشَی َْفیَک  ُقِفُنی  ِناَتَطوُْسبَم  ُهاَدَی  َْلب  ْاُولاَق  اَِمب  ْاُونُِعلَو  ْمِهیِْدیَءا 

، دنک یم  قافنا  تسا ، زاب  دنوادخ  ياهتـسد  هکلب  دنا ، هتفرگ  رارق  ترفن  نعل و  دروم  هدیقع  نیا  رطاخ  هب  داب و  هتـسب  ناشیاهتـسد  تسین )
چیه زیچ و  چـیه  هکنیا  یتسه و  ملاع  مامت  رب  دـنوادخ  لماک  هطاحا  هرطیـس و  طلـست و  هب  دوش  لیوءات  دـیاب  هک  دـهاوخب .)) هک  روج  ره 
نوچ تسین ؛ نکمم  نآ ، رهاظ  هب  مازتلا  دنوشن ، لیوءات  تایآ  نیا  لاثما  هچنانچ  رگا  دشاب . سدقم  تاذ  نآ  ییادخ  عنام  دناوت  یمن  سک 

ِلَلَْجلا ُوذ  ِبَر  َکـّ ُهْجَو  یَْقبَیَو  ٍناَـف  اَْـهیَلَع  ْنَم  ُّلُـک   ) هکراـبم هیآ  ًـالثم  تشاد ؛ دـهاوخن  يراـگزاس  هـیلقع  همّلـسم  دـعاوق  تایرورـض و  اـب 
تـسا دنوادخ  يور  تروص و  طقف  دش و  دـهاوخ  یناف  تسه ، دوجوم  ناهج  رد  هچ  ره  هک  تسا  نیا  شیرهاظ  يانعم  ( 327 (.) ِماَرْکِْالاَو

تسا و ریذـپان  انف  شتروص  طقف  دوش و  یم  یناف  مه  دـنوادخ  هک  میوشب  مزتلم  دـیاب  میریگب ، ار  رهاـظ  نیا  رگا  دـنام . دـهاوخ  یقاـب  هک 
لاح نیع  رد  یلو  دنناد ، یمن  زیاج  نآرق  تایآ  رد  ار  لیوءات  ننست  لها  زا  يا  هدع  هتبلا  دوش . مزتلم  رهاظ  نیا  هب  یـسک  منک  یمن  نامگ 
یم دوب . دـهاوخن  هدـیاف  زا  یلاخ  ریز  ناتـساد  لـقن  قوف ، بلطم  دـییءات  يارب  دـنا . هدرکن  ادـیپ  لـیوءات  زج  يا  هراـچ  دراوم  زا  یلیخ  رد 

ياملع زا  یکی  اب  تسین ، نکمم  نآ  رهاظ  هب  مازتلا  هک  میرک  نآرق  تایآ  لیوءات  زاوج  مدـع  زاوج و  اب  هطبار  رد  یعیـش  یملاـع  دـنیوگ :
قح ام  هک  دزرو  یم  رارصا  ینس  ملاع  نآ  دوش . یم  ثحب  دراو  دوب  انیبان  زین  مشچ  ود  زا  دوب و  لیوءات  زاوج  مدع  هب  لئاق  هک  تنـس  لها 
انعم هنوـگ  نیا  ار  ( 328 () يَوَتْـسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنَمْحَّرلا  : ) ًالثم مییامن ؛ ذـخا  رهاظ  هب  دـیاب  دـبال  ّالا و  هکلب  مینک ، لیوءات  ار  تایآ  میرادـن 
زور وت  راگدرورپ  هک  مینک  اـنعم  ار  ( 329 () افَـص افَـص  ُکَلَْملاَو  َکُّبَر  َءآَـجَو   ) هیآ و  تسا ! هتفرگ  رارق  تخت  يور  رب  دـنوادخ  هک  مینک 
اَّهِبَر َیلِإ   ) هیآ نینچمه  و  دنا . هداتـسیا  هتـسب و  فص  وا  لابقتـسا  هب  هکئالم  هک  یلاح  رد  دیآ  یم  دوش ، یم  هدـید  هک  یتروص  هب  رـشحم 

، دروآ یم  لقن  لقع و  زا  ناهرب  لیلد و  هچ  ره  یعیـش  ملاـع  دـننک و ... یم  هاـگن  دـنوادخ  هب  تشهب  لـها  هک  مینک  اـنعم  ار  ( 330 () ٌةَرِظاَن
هدافتسا اب  تسین  زاسراک  یّلح ))  )) ياهباوج دنیب  یم  یتقو  یعیش  ملاع  دیزرو . یم  رارـصا  شدوخ  هتفگ  رب  دنک و  یمن  لوبق  ینـس  ملاع 

زیچ کی  زا  اما  موش ، یم  میلـست  مریذـپ و  یم  دـیتفگ  امـش  هک  ار  هچنآ  نم  دـیوگ : یم  دـیآ و  یم  ولج  یـضقن ))  )) باوج لح و  هار  زا 
زا مه  ملاع  نآ  رد  دـیوش و  یم  روشحم  روک ))  )) زین رگید  ناهج  رد  تمایق و  زور  یلاع  باـنج  هکنیا  نآ  مفـسءاتم و  تحاراـن و  رایـسب 

زگره دیوگ : یم  تینابصع  یتحاران و  اب  ینـس  ملاع  يدنوادخ . سدقا  تاذ  رادید  تمعن  زا  ًاصوصخ  دوب ، دیهاوخ  مورحم  ییانیب  تمعن 
نَمَو تسا ...( : هکرابم  هیآ  نیا  نم  لیلد  دیوگ : یم  یعیـش  ملاع  دـیرادن . دوخ  هتفگ  يارب  مه  یلیلد  دـییوگ و  یم  امـش  هک  تسین  نینچ 
قیرط زا  روک و  زین  ترخآ  رد  دـشاب ، روک  ایند  نیا  رد  هک  یـسک  (( ؛) 331 () ًالِیبَس ُّلَضَءاَو  یَمْعَءا  ِةَرِخالا  ِیف  َوُهَفَیَمْعَءا  یِهِذَـه  ِیف  َناَک 

هک ره  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  تسین ، دییوگ  یم  امش  هچنآ  هیآ ، نیا  زا  دارم  دهد  یم  خساپ  يدنت  اب  ینـس  ملاع  دوب .)) دهاوخ  رود  قح 
تلالض هب  هدش و  روشحم  تریصب  اب  هدید  نیب و  قح  مشچ  نودب  زین  ترخآ  رد  دنیبن ، ار  قح  دشاب و  هتشادن  تریـصب  مشچ  ایند  نیا  رد 

ینـس ملاع  دیدرک ؟ لیوءات  ار  هیآ  هکنیا  ای  تسا  نآرق  رهاظ  هب  ذخا  امـش  راک  نیا  ایآ  دـنک  یم  لا  ؤس  یعیـش  ملاع  دوب . دـهاوخ  راتفرگ 
یم نکمم  شیارب  لیوءات  ّدر  ات  دوبن  هیآ  رهاظ  هب  ذخا  يو  لالدتسا  نوچ  دیامن ؛ یم  رایتخا  توکس  دنک و  یمن  ادیپ  نتفگ  يارب  یخساپ 

یمالک و بتک  هب  دنناوت  یم  لیصفت  نابلاط  دش ، هتشاگن  هچنآ  زا  تسا  رت  لصفم  رتشیب و  بتارم  هب  دیحوت  ثحابم  هک  دنامن  هتفگان  دوب .
. دننک هعجارم  یفسلف 

لدع - 2

لوا تمسق 
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وا زا  دـشاب  تشز  حـیبق و  لقع ، رظن  زا  هک  يراک  دـنک و  یمن  ملظ ))  )) يدـحا هب  تسا و  لداع ))  )) لاعتم يادـخ  هک  دـندقتعم  ناـیعیش 
رد ینس  هعیش و  نیب  هدمع  قرف  اهتنم  دنناد . یم  لداع  ار  وا  هدومن و  یفن  دنوادخ  زا  ار  ملظ  تفـص  زین  ننـست  لها  هتبلا  دوش . یمن  رداص 

لها و  دشاب ، نید  لوصا  زا  یکی  لدع ))  )) لصا هیلدـع ،))  )) ًالک نایعیـش و  رظن  زا  تسا  هدـش  بجوم  هک  تسا  هتکن  کی  طقف  باب  نیا 
زا طقف  ابیز  تشز و  حبق ، نسح و  دنیوگ : یم  ننست  لها  تسا . یلقع )) حبق  نسح و   )) هتکن نآ  و  دننادن ، نید  لوصا  زا  ار  لدع  ننـست ،

نیمه يور  تسا و  تشز  و  حیبق ))  )) هچ هدوب و  ابیز  و  نسَح ))  )) هچ میدیمهف  یمن  ام  دوبن ، سدـقا  عرـش  رگا  دوش و  یم  هدافتـسا  عرش 
نینچمه تسا . حیبق  دیامن ، یهن  نآ  زا  ار  ام  تعیرش  هک  يزیچ  ره  نسح و  دنک ، رما  نادب  ار  ام  تعیرش  هک  ار  هچ  ره  دنیوگ : یم  تهج 

نسح و هب  حیبق  دوب ، هدومن  رما  نآ  هب  ار  ام  هک  يزیچ  زا  دنک  یهن  ای  دوب ، هدرک  یهن  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  دنک  رما  ار  ام  لاعتم  يادخ  رگا 
نآ باذع  هب  بذـعم  هدرب و  منهج  هب  ار  رادربنامرف  عیطم و  نم  ؤم  ناسنا  لاعتم  يادـخ  رگا  نینچمه ، دـش . دـهاوخ  لیدـبت  ابیز  هب  تشز 
راک نیا  مه  زاب  دربب ، تشهب  هب  ار  كرـشم  یّتح  ای  راکهانگ  مدآ  رگا  دوش و  یمن  بوسحم  ملظ  هدوب و  ابیز  نسح و  راک  نیا  دـنادرگب ،

نسح و نوچ  هک  دندقتعم  دنوش ، یم  دای  هیلدـع ))  )) مان هب  ًاعمج  هک  هلزتعم  نایعیـش و  اما  دـیآ . یمن  باسح  هب  ملظ  هدوب و  ابیز  نسح و 
ابیز هدومن و  نیسحت  لقع  هک  ار  هچره  سپ  دنشاب ، یمن  رادرب  صیصخت  زین  هیلقع  ماکحا  دعاوق و  دنتسه و  یلقع  مکح  لصا و  ود  حبق ،

حـبق و هب  موکحم  زین  عرـش  رظن  زا  دـنک ، نآ  یتشز  حـبق و  هب  مکح  لقع  هک  ار  يزیچ  ره  دـناد و  یم  ابیز  ار  ناـمه  زین  تعیرـش  دـنادب ،
، ملظ نوچ  دوش و  یم  بوسحم  ملظ  راـک  نیا  دربب ، تشهب  هب  ار  رفاـک  منهج و  هب  ار  نم  ؤم  لاـعتم  يادـخ  رگا  سپ  دوب . دـهاوخ  یتـشز 

دهاوخ لاحم  دنوادخ ، زا  لدع  فالخ  ملظ و  رودص  هجیتن  رد  حیبق و  رودص  دشاب ، یم  میکح ))  )) زین لاعتم  يادـخ  تسا و  حـیبق  ًالقع 
هلاحتـسا و نیا  اما  درادن ، يزرم  دح و  لاعتم  يادخ  تردق  هکلب  دشاب ، دودحم  تردق  رظن  زا  دنوادخ  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  هتبلا  دوب .
. دوب دـهاوخ  عنتمم  وا  زا  حـیبق  رودـص  تسا  میکح  نوـچ  یلو  تسا ، رداـق  يراـک  ره  رب  ادـخ  ینعی  تسا ؛ تمکح ))  )) هیحاـن زا  عاـنتما 

لالدتسا نیا  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دنراد  یلقع  حیبقت  نیسحت و  تابثا  يارب  زین  ییاهلالدتـسا  هلزتعم  هعیـش و  زا  هیلدع  نادنمـشناد 
نیا میسانش و  یم  ار  روما  زا  یضعب  یتشز  حبق و  هک  يروط  نامه  میناد ، یم  ار  ایشا  زا  یـضعب  ییابیز  نسح و  ةرورـضلاب  ام  درک . هراشا 

ناسحا و ًالثم : دنراد . ار  تخانش  نیا  دنتسین  مه  یهلا  عیارـش  زا  یعرـش  عبات  هک  یناسک  اریز  تسین ؛ مه  تعیرـش  زا  هدش  هتفرگ  تخانش 
( دنتسه ایبنا  تثعب  رکنم  دنوادخ و  دوجو  رکنم  هک  یناسک  ایبنا و  ناوریپ  دنوادخ و  دوجو  هب  نیلئاق  زا  معا   ) اهناسنا همه  دزن  ندرک  یکین 

نیا رـسارس  رد  مدرم  تشز ، حـیبق و  تسا  يراک  یناسنا  عماوج  مامت  دزن  ایند و  نیا  ياـج  ره  رد  ملظ  هدیدنـسپ و  حودـمم و  تسا  يرما 
دیاب دوب  یعرـش  هل ، أسم  نیا  رگا  دنیامن . یم  رفنت  راجزنا و  راهظا  ملاظ ))  )) و ملظ ))  )) زا هدومن و  شیاتـس  ار  لداع ))  )) و لدع ))  )) ملاع

سکعرب تسرد  هیضق  هک  یلاح  رد  دندرک ، یمن  ملظ )) حبق   )) و لدع )) نسح   )) هب مکح  دنتسین ، یهلا  عیارش  زا  یعرش  عبات  هک  یناسک 
هک دش  رکذتم  دیاب  دیآ . یم  باسح  هب  لقع  ماکحا  زا  حیبقت  نیسحت و  هکنیارب  تسا  دهاش  نیرتگرزب  ینادجو ، رما  نیمه  دوخ  و  تسا ،

رکذ ار  عورف  نآ  همه  راصتخا ، تیاعر  رطاخ  هب  ام  هک  دوش  یم  بترتم  یعورف  یلقع  حـیبقت  نیـسحت و  لصا  رب  عقاو  رد  لدـع و  لـصارب 
رد هک  یبتک  هب  دنناوت  یم  قیقحت  لها  مینک ، یم  افتکا  دـنراد  هک  يرتشیب  تیمها  رطاخ  هب  عورف  نآ  زا  عرف ، ود  رکذ  هب  طقف  هکلب  هدرکن 

اضق و  )) هک دندقتعم  دنناد ، یمن  یلقع  ار  حبق  نسح و  نوچ  ننست  لها  فلا -  دنیامن : هعجارم  تسا ، هدش  هتشون  مالک  دیاقع و  اب  هطبار 
زا رایتخا  بلـس  و  ربج ))  )) هب دنا  هدش  لئاق  داقتعا ، نیمه  ساسارب  و  دوب . دهاوخن  رییغت  لباق  ناونع  چیه  هب  هدوب و  یمتح  رما  کی  ردق ))

دیاب تسا ، هتفرگ  قلعت  نآ  هب  وا  ياضق  هدومن و  ردقم  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  نوچ  دـنروبجم ؛ ناشلاعفا  لامعا و  رد  اهناسنا  هکنیا  ناسنا و 
نایعیـش لباقم ، رد  تسا . عنتمم  لاحم و  دارم  زا  هدارا  فلخت  هدـمآ و  مزال  شدارم  زا  دـنوادخ  هدارا  فلخت  ّالا  دـنهدب و  ماجنا  ار  نامه 

رییغت و لباقریغ  یمتح و  ردق  اضق و  دننک ؛ یم  میسقت  مسق  ود  هب  ار  دنوادخ  ردق  اضق و  دنشاب ، یم  دقتعم  یلقع  حبق  نسح و  لصا  هب  هک 
دیـشروخ عولط  لثم  تسا ، هدومرف  ردقم  هینیوکت )) روما   )) رد دنوادخ  هک  ار  هچنآ  رگید : ترابع  هب  رییغت . لباق  یمتحریغ و  ردـق  اضق و 

نابز رد  هقیاذ  سح  غامد و  رد  دـیاب  هماش  سح  هکنیا  ای  ناسنا ، ياهگر  رد  نوخ  ناـیرج  اـی  برغم ، رد  نآ  بورغ  قرـشم و  زا  زور  ره 
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، نآ وحن  ینید و  ماکحا  لئاسم و  لثم  دوش ، یم  هیعیرـشت )) روما   )) هب طوبرم  هچنآ  اـما  تسا . رییغت  لـباقریغ  یمتح و  دـشاب ، هتـشاد  رارق 
مه عقاو  هکلب  هدوبن  لاـحم  اـهنت  هن  روما  نیا  لاـثما  رد  زین  دارم  زا  هدارا  فـلخت  تسا ، رییغت  لـباق  هکلب  هدوـبن  یمتح  نآ  رد  ردـق  اـضق و 
هک تسا  هدومرف  هدارا  لاعتم  يادخ  نینچمه  دناوخب و  زامن  راب  جنپ  يزور  ناملسم  ناسنا  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  یهلا  ياضق  ًالثم : تسه .

يرود نآ  زا  اهناسنا  هک  هدومرف  ردـقم  هدومن و  یهن  ناهانگ  عیمج  زا  ار  ام  دـنوادخ  هکنیا  ای  دریگب ، هزور  هاـم  کـی  یلاـس  ناملـسم  ره 
. دـنوش یم  بکترم  ار  تامرحم  هدومن و  كرت  ار  تابجاو  ناناملـسم ، زا  یلیخ  هک  دـینیب  یم  نایعلا  سحلاب و  امـش  هک  یلاـح  رد  دـننک ،

روکذـم یلقع  لصا  ود  لدـع و  لصا  مهم  قیداصم  زا  یکی  اریز  ربج ؛ هن  دنتـسه  رایتخا ))  )) هب لئاق  نایعیـش  هک  تسا  ظاحل  نیمه  يور 
ار اهنآ  دـنوش ، یم  هانگ  بکترم  یتقو  لاح  نیع  رد  دـشاب و  هدـیرفآ  روبجم  ار  اهناسنا  لاعتم  دـنوادخ  رگا  تسا . رایتخا  هب  داـقتعا  نیمه 

مادـقا لدـع  فالخرب  هدـش و  تشز  حـیبق و  يراک  بکترم  دـهدب ، کین  شاداپ  نانآ  هب  هحلاص ، لامعا  ماجنا  عقوم  رد  هدومن و  باذـع 
دنرادب و شرود  يروما  زا  دننکب و  ییاهراک  هب  راداو  روز  هب  ار  وا  هک  دنام  یم  ینادنز ))  )) لثم تروص  نآ  رد  ناسنا  اریز  تسا ؛ هدومن 

رداـص وا  زا  حـیبق  تسا ، میکح  دـنوادخ  نوـچ  يدرکن و  ناـنچ  يدرک و  نینچ  ارچ  هک  دـنهدب  رارق  شرازآ  هجنکـش و  دروـم  مـه  دـعب 
یب بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  ربج ، هب  ندش  لئاق  تروص  رد  هکلب  روبجم . هن  تسا  هدش  هدیرفآ  راتخم  ناسنا  هجیتن  رد  سپ  دش  دـهاوخن 
دنک یم  يرود  نآ  زا  هدومن و  كرت  هک  ار  هچنآ  ای  دهد  یم  ماجنا  دنک و  یم  هچنآ  هب  سک  ره  دشاب ، انب  یتقو  نوچ  دوب ؛ دهاوخ  هدـیاف 

هدومرف هدارا  دـنوادخ ، نایعیـش ، رظن  زا  رگید  نایب  هب  تشاد . دـهاوخن  انعم  نامیا  هب  قاسف  مالـسا و  هب  راـفک  توعد  رگید  دـشاب ، روبجم 
دناوتب دـعب  ات  دـشاب  لماک  يدازآ  باختنا و  يور  زا  دـنک ، یم  كرت  ای  دـهد  یم  ماجنا  ار  هچنآ  دـشاب و  راـتخم  دازآ و  ناـسنا  هک  تسا 

رد لقتـسم  لماک ، روط  هب  هک  تسین  يدح  هب  ناسنا  رایتخا  هعیـش ، رظن  زا  هک  تسناد  دـیاب  اهتنم  دـشاب . دوخ  رادرک  لامعا و  يوگخـساپ 
تیرثکا هکنانچ  تسا  قلطم  روبجم  هن  ناسنا  سپ  تسا . دـبع  ندـش  هراک  همه  دـنوادخ و  ندـش  راکیب  مزلتـسم  اریز  دـشاب ؛ لاعفا  داـجیا 

نیرهاط همئا  زا  يا  هضیفتـسم  تایاور  هکلب  دـنلئاق ، هلزتعم  هکنانچ  قلطم ، راـتخم  هن  دـندقتعم و  هرعاـشا ))  )) ننـست لـها  قاـفتا  هب  بیرق 
نکل ضیوفتالو و  ربجال  : )) دندومرف هک  تیاور  نیا  لثم  تسا . باب  نیا  رد  نایعیش  شور  هار و  نّیبم  هک  تسا  هدش  دراو  مالّـسلا  مهیلع 

رارق رما  ود  نیا  طـسو  ّدـح  رد  ناـسنا  هکلب  تسا ، راـک  رد  قلطم ) راـیتخا   ) یـضیوفت هن  دراد و  دوجو  يربج  هن  332 ؛)  ) نیرمـالا نیب  رما 
زگره جایتحا  نیا  تسا و  تلع ))  )) هب دـنمزاین  نو  ؤش  تالاح و  مامت  ردزین  نکمم  تسا و  دوجولا )) نکمم   )) نوچ ناسنا  ینعی  دراد .))

هب جایتحا  333 ؛)  ) نیرادـلا یف  هجولا  داوس  رقفلا  : )) هک تسا  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هکناـنچ  دـش ، دـهاوخن  رود  وا  زا 
، رایتخا اب  ای  دـهد ، یم  ماجنا  ار  يراک  رایتخا ، اب  رگا  ناسنا  سپ  تشاد ،)) دـهاوخ  دوجو  ناسنا  اب  ناهج  ود  ره  رد  ضاـیف ، أدـبم  تلع و 

رایتخا تشادن ، تردق  تایح و  ناسنا  نیا  رگا  اریز  تسا ؛ لاعتم  دنوادخ  هضافا  اب  كرت  لعف و  رد  رایتخا  نیا  دهد ، یمن  ماجنا  ار  يراک 
هب هرـشابملاب  لعاف  ناسنا  ببـستلاب و  لعاف  وا  سپ  تسا  يدنوادخ  سدقا  تاذ  تردق ، تایح و  ضیفم  نوچ  تشادن و  مه  كرت  لعف و 
نآ یتقو  میراگن : یم  ردق  اضق و  اب  هطبار  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانم  ؤم  ریما  زا  ار  یمالک  ثحبم  نیا  ماتخ  نسُح  يارب  دـیآ . یم  باسح 

اب ندیگنج  ماش و  يوس  هب  ام  نتفر  ایآ  درک  لا  ؤس  دوب ، ترضح  نآ  هاپـس  رد  هک  یماش  رفن  کی  دنتـشگ ، یمرب  نیفـص ))  )) زا ترـضح 
، میتفرن الاب  يدنلب  چیه  هب  میدماین و  نییاپ  ار  یبیشارس  چیه  هک  مسق  دنوادخ  هب  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدوب  یهلا  ردق  اضق و  هب  هیواعم ،
ام يارب  يدزم  رجا و  تروـص ، نیا  رد  سپ  درک : ضرع  هدز  تشحو  یماـش  درم  دوـب . هتفرگ  قـلعت  نآ  هب  یهلا  ردـق  اـضق و  هـکنیا  رگم 

، رفـس نیا  رد  امـش  درک ، دهاوخ  تیانع  امـش  هب  یگرزب  میظع و  رجا  دنوادخ  هکلب  تسین ، روط  نیا  ًادـبا  دومرف : ترـضح  دوب . دـهاوخن 
؟ میا هداتفا  هار  یهلا  ردـق  اضق و  هب  ام  هک  یلاح  رد  دراد ، میظع  رجا  رفـس  نیا  هنوگچ  درک : ضرع  یماش  درم  دـیا . هدوبن  رطـضم  هرکم و 

باقعلا باوثلا و  لطبل  کلذـک  کلذ  ناکول  وًاـمتاح  ًاردـق  ًاـمزال و  ًءاـضق  تننظ  کـلعل  کـحیو ، : )) دومرف خـساپ  رد  ترـضح  ( 334)
ًاریثک و لیلقلا  یلع  یطعا  ًاریـسع و  فّلکی  مل  ًاریـسی و  فّلک  ًاریذحت و  مه  اهن  ًارییخت و  هدابع  رما  هناحبـس  هّللا  نا  دیعولاو ، دعولا  طقـسو 

ًالطاب امهنیبام  ضرالاو و  تاومـسلا  قلخال  ًاثبع و  داـبعلل  باـتکلا  لزنی  مل  ًاـبعل و  ءاـیبنالا  لـسری  مل  ًاـهرکم و  عطی  مل  ًاـبولغم و  صعی  مل 
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دیاب هک  ار  یمتح  مزال و  ردـق  اضق و  وت  دـیاش  دـنک ! محر  وت  هب  ادـخ  (( ؛) 335 (() رانلا نم  اورفک  نیذـلل  لیوف  اورفک  نیذـلا  نظ  کلذ  )
یم طقاس  يدب  رـش و  زا  نداد  میب  یبوخ و  ریخ و  هب  دیون  دوب و  تسردان  رفیک ، شاداپ و  دوب ، نینچ  رگا  يا ، هتفرگ  رظن  رد  دریگب  ماجنا 

هب هدرک و  فیلکت  ناسآ  ياهزیچ )  ) هب و  باذع ، زا  سرت  میب و  اب  هدومن  یهن  و  رایتخا ، اب  هدومن  رما  ار  شناگدنب  لاعتم  دـنوادخ  تشگ .
نآ هب  هن  هدرک ، ینامرفان  ار  وا  سک  ره  تسا . هدومن  اطع  دایز  شاداپ  مک ، راک  يارب  هدومنن و  فلکم  ار  نانآ  اسرف  تقاط  تخـس و  راک 

روبجم هک  تسا  تهج  نآ  هب  هن  هدرب ، نامرف  وا  زا  هدومن و  تعاطا  ار  وا  سک  ره  تسا و  هتخاس  دوخ  بولغم  ار  يادـخ  هک  تسا  تهج 
تیادـه يارب  هکلب   ) دومرفن لزان  هدوهیب  ار  ینامـسآ  ياهباتک  داتـسرفن و  يزاب  وهل و  تهج  يارب  ار  ناربمایپ  لاـعتم ، يادـخ  تسا . هدوب 

قلخ اجیب  لطاب و  دراد ، دوجو  اـهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  و  دومرف ) لازنا  لاـسرا و  نازوس  منهج  زا  ناـیمدآ  تاـجن  ناـهارمگ و 
...( ایبنا و ندرک  لاسرا  تهج  یب  نیمز و  اهنامـسآ و  ندـش  هدـیرفآ  ثبع   ) نآ دومرف ) داهـشتسا  ص ))  )) هروس زا  هیآ 27  هب  دـعب   ) درکن

، ثحب میمتت  يارب  دوب .)) دـهاوخ  شتآ  رد  اـهنآ  هاـگیاج  اریز  دـندش ؛ رفاـک  هکناـنآ  رب  ياو  سپ  دـندش  رفاـک  هک  تسا  یناـسک  ناـمگ 
، دش دوجوم  تلع  یتقو  دراد و  یلولعم  تلع ، ره  یببسم و  ببس ، ره  تسا ، بابسا  للع و  راد  ایند ، هک  تسا  مزال  مه  هتکن  نیا  حیـضوت 

باترپ رـس  اب  نییاپ  فرط  هب  ینامتخاس  مجنپ  هقبط  زا  ار  شدوخ  هک  ره  هک  هدومرف  ردقم  لاعتم  يادـخ  ًالثم  دوش ؛ یم  دوجوم  زین  لولعم 
، دشاب روبجم  ناسنا  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  اما  دـیایب ، وا  غارـس  هب  گرم  هجیتن  رد  دوش و  یـشالتم  شزغم  دنکـشب ، شا  همجمج  دـنک ،

شناد ملع و  لیـصحت  لابند  هک  ره  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  یهلا  ياضق  نینچمه  دنک . باترپ  نییاپ  هب  يدنلب  نامتخاس  زا  ار  شدوخ  ًامتح 
یمتح ياضق  نیا  يانعم  اما  دوش ، دنمـشناد  ملاع و  دنک ، هدافتـسا  یگدنز  ياه  هظحل  زا  هدومن  راومه  دوخ  رب  ار  لیـصحت  جنر  و  دـشاب ،

قوف بلطم  رب  لاد  هک  دراد  دوجو  يددعتم  تایآ  مه  میرک  نآرق  رد  دوش . دنمـشناد  دـناوخب و  سرد  دـشاب  روبجم  ناسنا  هک  تسین  نیا 
دیآ یم  لیان  تداعـس  هب  دریذپ و  یم  ای  وا  میداد ، ناشن  ناسنا  هب  ار  هار  ام  (( ؛) 336 () اًروُفَک اَّمِإَو  اًرِکاَش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهَْنیَدَه  اَّنِإ   - ) 1 تسا :

تسا یتشهب  نامه  نیا  (( ؛) 337 () ایِقَت َناَک  نَم  اَنِداَبِع  ْنِم  ُثِرُون  ِیتَّلا  ُۀَّنَْجلا  َکـِْلت   - ) 2 دوش .)) یم  تواقـش  راتفرگ  هدومن و  نارفک  ای  و 
ْمُهَّنَیِزْجََنلَو ِیَط  ًۀَبّ ًةاوَیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یَثنُءا  َْوءا  ٍرَکَذ  ِم  نّ اًِحلَـص  َلِمَع  ْنَم   - ) 3 میهد .)) یم  ثرا  هب  دوخ ، راگزیهرپ  ناگدـنب  هب  هک 

یم هدـنز  كاپ  یتایح  هب  ار  وا  دـهد  ماجنا  حـلاص  لـمع  دـشاب و  نم  ؤم  هک  يدرم  نز و  ره  (( ؛) 338 () َنُولَمْعَْیاُوناَکاَم ِنَسْحَءِاب  مُهَرْجَءا 
ناسنا يارب  (( ؛) 339 () یَعَس اَم  الِإ  ِنَسنِِْالل  َْسیَّل   - )... 4 داد .)) میهاوخ  دـنداد ، یم  ماجنا  هک  یلامعا  نیرتهب  هب  ار  اهنآ  شاداپ  و  میراد ،

، نیاربانب تسا .)) شیوخ  لامعا  ورگ  رد  سکره  (( ؛) 340 () ٌۀَنیِهَر ْتَبَسَک  اَِمب  ٍسْفَن  ُّلُک   - ) 5 تسین .)) وا  ششوک  یعـس و  زج  يا  هرهب 
قح ز نم  ندروخ  یم  دوب  لهـس  وا  دزن  هب  نم  ندروخ  یم  دوب  لها  نم  وچ  هکره  مروخ  یم  نم  هک : ماـیخ ))  )) هب بوسنم  فورعم  رعش 
هن دـنوادخ  ملع  اریز  تسا ؛ لوبق  لباق  ریغ  هدوبن و  یعرـش  یلقع و  نیزاوم  اب  قباطم  دوب  لـهج  ادـخ  ملع  مروخن  یم  رگ  تسناد  یم  لزا 

لابند نوچ  صخش  نالف  هک  دناد  یم  لاعتم  دنوادخ  هکلب  تیصعم ، یضتقم  هن  تلع و  ءزج  هن  تیـصعم و  باکترا  يارب  تسا  هّمات  تلع 
ود ره  دراد ، رسپ  ود  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  يردپ  لاثم ، ناونع  هب  دش . دهاوخ  وا  بیـصن  زین  لولعم  هجیتن و  نالف  دتفا ، یم  هار  تلع  نالف 
ات دشک  یم  تمحز  زور  بش و  اذـل  دراد ، لیـصحت  هب  يدایز  هقالع  تسا و  رکف  شالت و  لها  اهرـسپ  زا  یکی  دتـسرف  یم  هسردـم  هب  ار 
زا ود  نآ  ردـپ  دـشیدنا . یمن  يرگید  زیچ  هب  ندـیباوخ ، ندروخ و  هب  زج  تسا و  رورپ  نت  لبنت و  يرگید ، اما  دـناسرب ، ییاج  هب  ار  دوخ 
زا سپ  ایآ  دسر . یمن  ییاج  هب  دشاب  هعماج  راب  رـس  هکنیا  زج  مود ، رـسپ  اما  دش ، دهاوخ  یگرزب  مدآ  لوا ، رـسپ  هک  دـناد  یم  لوا  نیمه 

هایـس زور  هب  ارم  هک  يدوب  وت  نیا  دیوگب ، دریگب و  ار  ردپ  هقی  دناوت  یم  هراکیب  لبنت و  رـسپ  ایآ  داضتم ، هجیتن  ود  نیا  هب  اهرـسپ  ندیـسر 
: دیوگ یم  وا  هب  ردـپ  اریز  زگره ! درک ؟ هراچیب  ارم  نم ، هدـنیآ  هب  وت  ملع  سپ  موش ، یم  نانچ  نینچ و  نم  یتسناد  یم  وت  اریز  يدـناشن ؛

نت یلبنت و  نوچ  یـسر ؛ یمن  ییاج  هب  هک  متـسناد  یم  لوا  نامه  زا  یتسین ، شالت  راک و  اـی  قیقحت  ملع و  لاـبند  وت  مدـید  یم  نوچ  نم 
بترم هکلب  مدوبن ، مه  وت  شالت  ندـناوخ و  سرد  عنام  هتـسبن و  ار  وت  تسد  تقو  چـیه  اما  درادـن . يراوخ  تفخ و  زج  يا  هجیتن  يرورپ 

مه نیمه  رطاـخ  هب  يدرکن و  یتـسناوت و  یم  وـت  سپ  یناوـخب ، سرد  یـشکب و  تمحز  هک  مدوـمن  یم  تتحیـصن  مدرک ، یم  تقیوـشت 
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نیـسحت و هدـیناسر  یلاع  جرادـم  هب  ار  شدوخ  شـالت  یعـس و  اـب  هک  ار  تردارب  دـننک و  شنزرـس  تمـالم و  ار  وت  دـنراد  قح  نارگید 
دوجو یتیاغ  فده و  ضرغ و  دنوادخ  لاعفا  رد  هک  دندقتعم  یلقع ،)) حبق  نسح و   )) لصا ود  هب  داقتعا  اب  نایعیـش  ب -  دنیامن . شیاتس 

حیبق وغل و  تهج  نودـب  فدـه و  یب  راک  لقع  رظن  زا  اریز  دـهد . یم  ماجنا  ار  لاـعفا  تیاـغ ، فدـه و  نآ  رطاـخ  هب  دـنوادخ  هک  دراد ،
زین میرک  نآرق  هک  تسا  یبلطم  نیا  دوب ، دهاوخ  لاحم  وا  زا  ضرغ  یبو  هدیاف  یب  راک  رودص  تسا ، میکح  نوچ  لاعتم  يادـخ  و  تسا ،

: دهد یم  رّکذت  نآ  هب  ار  ام 

مود تمسق 

اَنْقَلَخ آَـمَو   - ) 2 میا .))؟ هدـیرفآ  ثبع  تهج و  نودـب  ار  امـش  ام  دـیدرک  نامگ  اـیآ  (( ؛) 341 ...() اًثَبَع ْمُکَنْقَلَخ  اَـمَّنَءا  ُْمْتبِـسَحَفَءا   - )... 1
آَمَو  - ) 3 میدیرفاین .)) هدوهیب  يزاب و  يور  زا  دراد  رارق  اهنآ  نیب  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  ام  (( ؛) 342 () َنِیبَِعل اَمُهَْنَیب  اَمَو  َضْرالاَو  َءآَمَّسلا 

ِیَْبلِاب ِتَنّ اَنَلُسُر  اَْنلَسْرَءا  ْدََقل   - ) 4 دننک .)) متدابع  هکنیا  يارب  رگم  مدیرفاین  ار  سنا  نج و  نم  (( ؛) 343 () ِنوُُدبْعَِیل الِإ  َسنِْالاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ 
ياهراک تازجعم و  تانیب و  اب  هارمه  ار  ایبنا  میدومن و  لسر  لاـسرا  اـم  (( ؛) 344 ...() ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  َناَزیِْملاَو  َبَتِْکلا  ُمُهَعَم  اَْـنلَزنَءاَو 
ناردارب اما  دنیامن .)) یگدنز  لدع  طسق و  رد   ) دننک تلادع  هب  مایق  مدرم  ات  میدرک  لزان  نازیم  باتک و  اهنآ  اب  میداتسرف و  هداعلا  قراخ 

درادـن و دوجو  یتیاغ  ضرغ و  چـیه  دـنوادخ ، ياهراک  رد  هک  دـندقتعم  دـنرادن ، لوبق  ار  روکذـم  یلقع  لصا  ود  نوچ  اـم  ننـست  لـها 
شدوخ زا  تیاغ ، هجیتن و  نآ  اب  دهاوخب  دشاب و  صقان  جاتحم و  هک  دنک  یم  راک  هدیاف  تیاغ و  رطاخ  هب  یـسک  هک  دـننک  یم  لالدتـسا 

رظن رداب  ات  درادـن  دوجو  وا  رد  یجایتحا  صقن و  تسا ، تاذـلاب  ینغ  قلطم و  لاـمک  لاـعتم ، يادـخ  نوچ  دـیامن و  جاـیتحا  صقن و  عفر 
دوجو ضرغ  دـنوادخ  ياهراک  رد  تسا  لاحم  هکلب  دوش ، عفر  يدودـح  ات  ای  ـالماک  جاـیتحا ، صقن و  نآ  لـعف ، تیاـغ  ضرغ و  نتفرگ 

رد تیاغ  راک و  زا  دیاع  عفن  رگا  هکنیا  نآ  تسا و  هداس  رایسب  مه  لالدتسا  نیا  باوج  دوب . دهاوخن  تاذلاب  ینغ  رگید  ّالاو  دشاب  هتـشاد 
راک و عفن  رگا  اما  دوب ، دـهاوخ  لاکـشا  لباق  ریغ  تسرد و  تیاغ  ضرغ و  یفن  رب  ناـنآ  لالدتـسا  ددرگرب ، دـنوادخ  هب  هدـش  هتفرگ  رظن 
هک یلاح  رد  دـشاب ، هتفهن  یـضرغ  دـنوادخ  لعف  رد  هک  تشاد  دـهاوخ  یلاکـشا  هچ  دراد ، دـنوادخ  ناگدـنب  هب  تشگرب  هجیتن  تیاـغ و 

ندوب تاذلاب  ینغ  اب  يدناعت  یفانت و  هنوگ  چیه  دشاب ، هتـشاد  ناگدـنب  هب  تشگرب  هک  یتروص  هب  مه  نآ  لعف ، رد  تیاغ  ضرغ و  دوجو 
تسا و تاذلاب  ینغ  هن  ناسنا  ددرگ و  یمرب  ناسنا  هب  ددرگ ، یمنرب  وا  هب  راک  هدافتـسا  عفن و  نوچ  درادـن ؛ دـنوادخ  ندوب  قلطم  لامک  و 

َموُقَِیل : ) دـیامرف یم  هیآ  رخآ  رد  اریز  دـنک ؛ یم  هراشا  بلطم  نیمه  هب  دـنوادخ  اَنَلُـسُر )... اَْنلَـسْرَءا  ْدََـقلو   ) هکرابم هیآ  رد  قلطم . لامک  هن 
عفن هب  هکلب  تسین ، ام  عفن  هب  ضرغ  نآ  اما  تسا ، راک  نیا  رد  یـضرغ  میدومن  بتک  لازنا  لسر و  لاـسرا  رگا  اـم  ینعی  ِطْـسِْقلِاب ؛) ُساَّنلا 
ْاُوْلتَی ِم  ْمُْهنّ الوُسَر  ِمُْالا  َنیّیّ ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه   ) هکرابم هیآ  رد  الثم  ای  دـشاب . لدـع  طسق و  هب  نانآ  مایق  زا  ترابع  هک  تسا  یناـسنا  عماوج 

نیا رد  داتـسرف ، ناـنآ  دوخ  ناـیم  زا  یلوسر  نیّیما  يوس  هب  هک  يدـنوادخ  ( 345 ...() َۀَـمْکِْحلاَو َبَتِْکلا  ِلَُعیَو  ُمُهُمّ ْمِهیِّکَُزیَو  یِِهتَیاَء  ْمِْـهیَلَع 
نایب ار  یهلا  ياه  هناشن  تایآ و  نانآ  يارب  هکنیا  زا  دوب  ترابع  ضرغ  نآ  دوب و  مدرم  دوخ  عفن  هب  هک  دوب  هتفهن  یـضرغ  ثعب  لاـسرا و 
مادک چیه  دراد و  ناگدنب  هب  تشگرب  ضارغا  مامت  هک  دـهدب  ناشدای  تمکح  باتک و  دـیامن ، ناشکاپ  هانگ  یـصاعم و  رفک و  زا  دـنک ،

. دوش یمن  دنوادخ  دیاع 

توبن -3

ناربمایپ عاونا 

زا تسا  ترابع  یبن ، و  ربمایپ ))  )) هک دندقتعم  همه  هتشادن و  دوجو  یفالتخا  یمالسا  قرف  رگید  نایعیش و  نیب  تّوبن ))  )) هل أسم  لصا  رد 
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هب نانآ  زا  هک  لسرم  ناربمایپ   - 1 دنوش : یم  میسقت  مسق  ود  هب  زین  ناربمایپ  ایبنا و  تسا . هدومن  یحو ))  )) وا هب  لاعتم  دنوادخ  هک  یـسک 
تقیقح و تداعـس و  روـن  يوـس  هـب  ناـنآ  تیادـه  هاـنگ و  تلالـض و  ياـهتملظ  زا  مدرم  تاـجن  يارب  دوـش و  یم  ریبـعت  زین  لوـسر )) ))

دنوادخ ماکحا  رشن  غیلبت و  یحو و  غالبا  ماقم  ینعی  تلاسر  ماقم  دنتـسه و  تلاسر )) ماقم   )) ياراد نانآ  اریز  دندش ؛ ثوعبم  یتسرپاتکی 
تیروم أم  هزوح  رد  تسا  فظ  ؤم  هک  تسا  یسک  لوسر ))  )) ای لسرم )) ، )) نیاربانب ندیـشخب . یهاگآ  میلعت و  قیرط  زا  سوفن  تیبرت  و 
بالقنا کی  يارب  دـنک و  هدافتـسا  وا  نامرف  غالبا  ادـخ و  يوس  هب  مدرم  توعد  يارب  هلیـسو  ره  زا  دزیخ و  رب  شـشوک  شـالت و  هب  دوخ 

یحو هک  دنتسه  یناسک  دوش ، یم  هتفگ  زین  یبن ))  )) نانآ هب  دنتـسین و  لسرم  هک  یناربمایپ   - 2 دیامن . شالت  یتدیقع  يرکف و  یگنهرف ،
یم اـهنآ  راـیتخا  رد  دــنهاوخب ، ناـنآ  زا  مدرم  هکناـنچ  دــنراد ، یم  تفاـیرد  یحو  هلیــسو  هـب  هـک  ار  هـچنآ  دوـش و  یم  لزاــن  اــهنآ  رب 

، دندرک یم  لمع  لالقتـسالاب  هدوب و  مزع  هدارا و  ياراد  هک  مزعلااولوا  ناربمایپ   - 1 دنا : هتسد  ود  زین  لسرم )) ناربمایپ  ( )) 346 .) دنراذگ
نانآ نید  تسا و  هدوب  قباس  عرـش  قباس و  باتک  خسان  هک  دندوب  عرـش  باتک و  ياراد  دوخ  هکلب  دندوبن ، قباس  عرـش  ربمایپ و  عبات  ینعی 

دمحم یسیع و  یسوم ، میهاربا ، حون ، زا : دنترابع  هک  تسا  رفن  جنپ ))  )) مزعلااولوا يایبنا  دادعت  تسا . هدوبن  یـصاخ  ناکم  ای  اج  هب  دیقم 
دـنا و هدـش  تلاسر  هب  ثوعبم  صاخ ، یماوقا  صوصخم و  قطاـنم  يارب  هک  دنتـسه  ییاـیبنا  مزعلااولوا ، ریغ  ناربماـیپ   - 2 مالّسلا . مهیلع 
، دوه طول ، لثم  تسا ؛ هدوب  مزعلااولوا  يایبنا  زا  یکی  نید  غیلبت  نانآ  هفیظو  هکلب  دنا  هتشادن  دشاب ، هتشذگ  نایدا  خسان  هک  لقتـسم  ینید 
. دنا هدوب  هتـسد  نیا  ءزج  همه  دندش ، هدرب  مان  مزعلااولوا  ناونع  هب  هک  يرفن  جنپ  يانثتـسا  هب  ایبنا  مامت  مالّـسلا و  مهیلع  بیعـش  و  حـلاص ،
لـضفا و هک  دـسر  یم  رفن  رازه  هب 124  دـنا ، هدـش  لاسرا  نانآ  تیادـه  يارب  مدرم و  يوس  هب  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  هک  ییایبنا  دادـعت 

یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللادبع  نب  دَّمحم  مرکم  یبن  مرکا و  لوسر  ترضح  سدقم  دوجو  اهنآ  ِمتاخ  مَتاخ و  رورس و  دّیـس و  فرـشا و 
. دشاب

تسا تهج  ود  رد  طقف  ینس  هعیش و  نیب  یساسا  فالتخا  توبن ))  )) ثحب رد 

هب رصحنم  طقف  تمصع  نیا  نانآ ، رظن  زا  دنناد و  یم  موصعم ))  )) نایسن وهـس و  اطخ و  هانگ و  هنوگره  زا  ار  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  نایعیش ،
لبق تنس ، لها  اما  دراد . دوجو  نانآ  رد  اطخ  هانگ و  زا  تمـصع  نیا  دنور ، یم  ایند  زا  هک  يزور  ات  دلوت  ودب  زا  هکلب  هدوبن ، توبن  نامز 

بذک و هیحان  رد  اهنت  تثعب  زا  دـعب  دـنناد و  یمن  عنتمم  نانآ  يارب  زین  ار  ریابک  باکترا  یتح  هکلب  هدوبن ، ایبنا  تمـصع  هب  لئاق  تثعب  زا 
رد تمصع  تابثا  يارب  لالدتـسا  زا  لبق  دنناد . یمن  نوصم  ار  نانآ  زگره  هانگ  هابتـشا و  اطخ و  زا  اما  دنتـسه ، ایبنا  تمـصع  هب  لئاق  رفک 

اطخ و هانگ و  رودـص  عنام  هک  هدـنرادهگن  تسا  يا  هوق  يانعم  هب  تغل  رد  تمـصع )) . )) مینک انعم  ار  تمـصع ))  )) لوا تسا  مزال  اـیبنا 
انمـض دنراد ، هگن  ظوفحم  تاهابتـشا  حیابق و  زا  ار  ناشدوخ  دنناوت  یم  هک  تسا  هوق  نیا  نتـشاد  اب  یهلا  ماظع  يایبنا  دوش و  یم  هابتـشا 

رایتخا بلـس  نانآ  زا  هکنآ  نودـب  ناربمایپ ، ّقح  رد  لاعتم  دـنوادخ  هیحاـن  زا  تسا  یفطل  هکلب  تسین  یباـستکا  هوق  نیا  هک  تسناد  دـیاب 
. دنشاب هانگ  كرت  هب  روبجم  هدش و 

دومن لالدتسا  دوش  یم  قیرط  ود  هب  ایبنا  رد  تمصع  تابثا  يارب 

(1  ) لالدتسا

مهیلع ایبنا  مومع  تمـصع  رب  لاد  هک  يا  هتـسد  لّوا : دـنوش : یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  مه  تایآ  نیا  میرک . نآرق  تاـیآ  هب  لالدتـسا   - 1
تایآ هب  ناوت  یم  سپ  لوا ؛ هتـسد  اما  دنـشاب . یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  متاخ  ربمایپ  تمـصع  رب  لاد  هک  يا  هتـسد  مّود : دنتـسه . مالّـسلا 
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تیادهار نانآ  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  ایبنا  (( ؛) 347 ...() ْهِدَْتقا ُمُه  لَدُِهبَف  ُهَّللا  يَدَـه  َنیِذَّلا  َِکئََّلْوُءا   - ) فلا درک : لالدتـسا  يدـنچ 
دنا هدش  راگدرورپ  تیاده  لومشم  ماظع ، يایبنا  مامت  هیآ ، نیا  دافم  ربانب  نک .)) ادتقا  اهنآ  هقیرطو ) شور   ) تیاده هب  سپ  تسا ، هدومن 

هدننک هارمگ  یهارمگ و  رگید  دنک ، تیاده  دنوادخ  هک  ار  یـسک  (( ؛) 348 ...() ٍّلِضُّم نِم  َُهل  اَمَف  ُهَّللا  ِدـْهَی  ْنَمَو   ) میرک نآرق  صن  قبط  و 
دوجوم ناطیش  لالضا  اب  هک  تسا  یهارمگ  لالـض و  یتیـصعم  ره  نوچ  تشاد و  دهاوخن  دوجو  یهارمگ  لالـض و  ایبنا  رد  درادن .)) يا 

ِنْذِإـِب َعاَُـطِیل  ـالِإ  ٍلوُسَّر  نِم  اَْنلَـسْرَءا  آَـمَو   - ) ب دـنوش . یمن  بکترم  زین  ار  یتیـصعم  اذـل  دـنرادن ، لـضم  لالـض و  اـیبنا  یلو  دوـش ، یم 
لاسرا زا  فده  سپ  دوش .)) تعاطا  مدرم  بناج  زا  دـنوادخ  هدارا  نذا و  هب  هکنیا  رگم  میداتـسرفن ، ار  يربمایپ  چـیه  ام  (( ؛) 349 ...() ِهَّللا

هدارا قلطم  روط  هب  ار  لسر  ایبنا و  زا  تعاطا  لاعتم  يادـخ  هک  دـنک  یم  تباث  همزـالملاب  بلطم  نیا  و  تساـهنآ . زا  مدرم  تعاـطا  لـسر 
هلوادتم لیاسو  زا  دروم  ود  ره  اریز  دوش ؛ عقاو  تعاطا  دروم  نانآ  رادرک  لعف و  دیاب  مه  نانآ و  راتفگ  لوق و  دیاب  مه  ینعی  تسا ؛ هدرک 

نآ رد  هک  میوش  مزتلم  دـیاب  دوش و  یم  دـننک ، یم  مه  هابتـشا  ایبنا  هک  يدراوم  لماش  یتح  قالطا  نیا  و  دـیآ . یم  باـسح  هب  غیلبت  يارب 
هک تسا  يزیچ  فالخ  رب  غیلبت ، ای  یحو  مهف  رد  نانآ  ياطخ  هابتـشا و  دراوم  هک  یلاح  رد  تسایبنا ، زا  تعاطا  دنوادخ ، هدارا  مه  دراوم 
زا رگا  نینچمه  تسا . هدومرفن  هدارا  ار  لطاب  دنوادخ  تسا و  لطاب  دشاب ، هّللا )) لزناام   )) فالخ رب  هچ  ره  تسا و  هدومرف  لزان  دنوادخ 
رد دشاب ، هتفرگ  قلعت  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هدارا  هکرابم ، هیآ  قبط  دیاب  یلوق ، هچ  یلعف و  هچ  دوش  رداص  یتیصعم  مالّسلا  مهیلع  ناربمایپ 

ًالُـسُر  - ) ج دـش . دـهاوخن  عقاو  راـگدرورپ  هدارا  قلعتم  ضوغبم ، یهنم و  رما  تسا و  هنع  یهنم  دـنوادخ و  ضوغبم  تیـصعم  هک  یلاـح 
دنتسه هدنناسرت  هدنهد و  تراشب  هک  ار  ینالوسر  میداتسرف ) (( ؛) 350 ...() ِلُسُّرلا َدَْعب  ٌۀَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  الَِئل  َنیِرِذنُمَو  َنیِرِّـشَبُّم 

نآ بکترم  هک  یناهانگ  رد  دنوش ، بوسحم  روذعم  تّجح ، نآ  ببـس  هب  ات  ، ) دشابن لسر  لاسرا  زا  دعب  یتجح  ادخ  رب  ار  مدرم  هکنیا  ات 
تفلاخم و ار  ادـخ  هچنآ  رد  تسا ، مدرم  رذـع  عطق  لسر ، لاسرا  زا  لاعتم  يادـخ  ضرغ  هک  دـناسر  یم  هکرابم  هیآ  رهاـظ  دـنا .)) هدـش 

لطاب نانآ  تجح  عطق و  مدرم  رذع  یتقو  هک  تسا  مولعم  سب و  دنتسه و  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  طقف  رذع  عطاق  هکنیا  دنا و  هدومن  تیـصعم 
نانآ زا  یتیـصعم  اطخ و  دریذـپن و  ققحت  لوق  لـعف و  زا  دـشاب ، دـنوادخ  تساوخ  اـضر و  فلاـخم  هک  يزیچ  اـیبنا  دوخ  رد  هک  دوش  یم 
هدشن بکترم  ار  وت  تیـصعم  اهنت  ام  ًالوا : دنیوگ  یم  دننک و  یم  جاجتحا  دـنوادخ  ربارب  رد  مدرم  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  دوشن ؛ رداص 

هب تسا ، هدزرـس  یفالخ  ام  زا  رگا  ًایناث : میدش ؛ هانگ  بکترم  نانآ  زا  تعاطا  تهج  هب  مه  ام  دـنا و  هدرک  هانگ  زین  وت  ناربمایپ  هکلب  میا ،
؛ مود هتـسد  اما  و  میتسه . ریـصقت  یب  روذعم و  ام  سپ  تسا ، هدـش  رداص  غیلبت  یحو و  مهف  رد  ربمایپ  لوسر و  زا  هک  تسا  ییاطخ  تهج 

ِیف ْمَُکل  فلا ...( -  مینک : یم  لالدتسا  میرک  نآرق  تایآ  زا  هیآ  دنچ  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  صوصخ  تمصع  ینعی 
يارب یتقو  ندوب  هنومن  وگلا و  تسا .)) یبوخ  هنومن  وگلا و  امـش  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  (( ؛) 351 ...() ٌۀَنَسَح ٌةَوْسُءا  ِهَّللا  ِلوُسَر 

، دـشاب هتـشادن  یتوافت  نانم  ؤم  رگید  اب  رگا  اریز  دـنیامن ؛ ادـتقا  وا  هب  نارگید  ات  دـنزن  رـس  ییاطخ  یفالخ و  وا  زا  هک  تسا  قداص  ربمایپ 
تمحر رگم  میداتسرفن  ار  وت  ام  ربمایپ ! يا  (( ؛) 352 () َنیِمَلَْعّلِل ًۀَمْحَر  الِإ  َکَْنلَسْرَءا  آَمَو   - ) ب تشاد . دهاوخ  انعم  هچ  ندوب  هنـسح  هوسا 

، دـنک توعد  دـنوادخ  يوس  هب  ار  مدرم  ًالعف  ًالوق و  هک  تسا  تمحر  یتقو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  مولعم  نایملاع .)) يارب 
هکلب هدوبن ، تمحر  اهنت  هن  دنزبرـس ، نآ  غیلبت  ای  یحو  مهف  رد  وا  زا  ییاطخ  هکنیا  ای  دـشاب  هتـشاد  توافت  مه  اـب  وا  لـعف  لوق و  رگا  سپ 
هجیتن رد  هتفر ، تیصعم  لابند  هدادن و  رثا  بیترت  شراتفگ  هب  نارگید  وا ، زا  تیصعم  رودص  تروص  رد  اریز  دوب ؛ دهاوخ  زین  باذع  هیام 
تقیقح نوچ  ماکحا ، نایب  غیلبت و  رد  هچ  یحو و  كرد  مهف و  رد  هچ  ربمایپ ، زا  اطخ  رودص  تروص  رد  و  دش . دـنهاوخ  باذـع  راتفرگ 

راتفرگ هک  يدسافم  هچ  هب  هداد و  تسد  زا  هک  ار  حلاصم  رایـسب  هچ  دنا ، هتفر  فالخ  هار  وا ، هابتـشا  رطاخ  هب  تما  هدیناسرن و  مدرم  هب  ار 
مدرم هب  ربمایپ ! يا  (( ؛) 353 () َنیِرِفَْکلا ُّبُِحی  َهَّللا َال  َّنِإَف  ْاْوَّلََوت  ْنِإَف  َلوُسَّرلاَو  َهَّللا  ْاوُعیِطَءا  ُْلق   - ) ج تمحر . هن  دنباذع  همه  اهنیا  دنا و  هدش 

((. دراد یمن  تسود  ار  نارفاک  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  دـیدرک ، تفلاخم  دـیتفریذپن و  رگا  سپ  دـینک ، تعاطا  وا  لوسر  ادـخ و  زا  وگب :
تعاطا وا  زا  هک  ار  یناسک  یتح  دـهد و  یم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  تعاـطا  روتـسد  قلطم  روط  هب  هیآ  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
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هچنانچ دشاب ، نکمموا  زا  تیصعم  رودص  دشابن و  موصعم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رگا  دناد . یم  ضوغبم  هدناوخ و  رفاک )) ، )) دننکن
، هداد ماـجنا  وا  هک  ار  یتیـصعم  دـنیامن و  تعاـطا  ار  وا  هک  تسا  بجاو  نیملـسم  رب  قوـف  هیآ  روتـسد  قـبط  زاـب  دنزبرـس ، وا  زا  یتیـصعم 
هدومن و یقلت  نید  ماـکحا  زا  یمکح  ناونع  هب  ار  اـطخ  نآ  هک  ناناملـسم  رب  تسا  بجاو  تفگ ، يزیچ  اـطخ  هب  رگا  اـی  دـنوش ، بکترم 

چیه تعاطا  هک  میناد  یم  نادـجولاب  هک  یلاح  رد  دوب . دـهاوخ  یفتنم  تعاطا  هل  أسم  تروص ، نیا  ریغ  رد  نوچ  دـنهد ؛ رارق  لمع  دروم 
یّلـص ربمایپ  دوش  یم  مولعم  سپ  دشاب . ربمایپ  هدـننک  اطخ  یـصاع و  رگا  یّتح  تسا ، مارح  هکلب  هدوبن ، بجاو  اطخ  تیـصعم و  رد  سک 

، دـش هتفگ  هچنآ  رب  هفاـضا  دـنک . یم  وا  زا  قـلطم  تعاـطا  هب  رما  اراـم  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  موـصعم  اـطخ  هاـنگ و  زا  هلآ  هیلع و  هّللا 
بجاو زین  ار  ربمایپ  تعاطا  دـناد ، یم  بجاو  ار  دوخ  زا  تعاطا  هک  نانچمه  هداد  رارق  دوخ  تعاطا  لدِـع ))  )) ار ربمایپ  تعاـطا  دـنوادخ 

ات دـشاب  نوصم  هابتـشا  هانگ و  زا  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـیاب  سپ  تسا ، بجاو  قلطم  روط  هبدـنوادخ  تعاـطا  نوچو  دـناد  یم 
رگا وگب : مدرم  هب  ربماـیپ ! يا  (( ؛) 354 ...() ُهَّللا ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَـف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمتنُک  ْنِإ  ْلـُق   - ) د دوش . بجاو  قلطم  روط  هب  زین  وا  تعاـطا 

ربمایپ تعباتم  دشاب .)) هتـشاد  تسود  ار  امـش  زین )  ) دنوادخ ات  دـینک  تعاطا  متـسه ، وا  ربمایپ  هک  نم  زا  دـیراد ، تسود  ار  دـنوادخ  امش 
ربمایپ رگا  یتح  ینعی  تسا ؛ هدش  رکذ  قلطم  قوف  هیآ  رد  زین  تسا  دـبع ))  )) ادـخ و نیب  یتسود  يرارقرب  طرـش  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

تعباتم ار  وا  هک  تسا  بجاو  امـش  رب  دومن  توعد  تسا ، هدـش  لزان  وا  هب  هچنآ  فالخ  رب  ًاوهـس  اـی  ًادـمع  ار  امـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
یتسود و بجوم  اـهنت  هن  تسین ، لاـعتم  دـنوادخ  تساوخ  هدارا و  دروم  هک  يروما  باـکترا  هک  یلاـح  رد  دـیتفیب . هار  شلاـبند  هدومن و 

ُلوُسَّرلا ُمُکَلتاَء  آَم  ه ...( -  ددرگ . یم  دنوادخ  زا  زین  دبع  ییادج  يرود و  بجوم  هکلب  دش  دهاوخن  دنوادخ  ناسنا و  نیب  هطبار  يرارقرب 
یهن ار  امـش  وا  هچ  ره  زا  دیریذپب و  تسا ، هدروآ  امـش  يارب  ادخ )) بناج  زا   )) لوسر هچ  ره  (( ؛) 355 ...() ْاوُهَتناَف ُْهنَع  ْمُکلَهَن  اَمَو  ُهوُذُخَف 

، اطخ هانگ و  يور  زا  ای  دشاب  عقاو  اب  قباطم  هکنآ  زا  معا  دوش ، هتفریذپ  دـیاب  قلطم  روط  هب  وا  یهن  رما و  ینعی  دـییامن .)) زیهرپ  دـنک ، یم 
دروم قالطا  نیا  هک  میناد  یم  نیقی  عطق و  روط  هب  نوچ  تسا و  هدشن  رکذ  يدیق  هیآ  رد  اریز  دنک . یهن  يزیچ  زا  ای  رما  يزیچ  هب  ار  امش 

زا وا  هچ  ره  مییوگب : میوش و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمـصع  هب  لئاق  هکنیا  زج  میرادـن  يا  هراـچ  تسین ، دـنوادخ  هدارا  تساوخ و 
ای ًادـمع  يدایز  مک و  چـیه  تسا و  هدومرف  غالبا  وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نامه  دـصرددص  تسا ، هدروآ  ام  يارب  لاعتم  دـنوادخ  فرط 

. تسا هتفرگن  تروص  نآ  رد  ًاوهس 

(2  ) لالدتسا

رد نوچ  تسا ؛ هدـیاف  یب  نانآ  تثعب  دنـشابن ، موصعم  ایبنا  رگا  ًـالوا : زا : تسا  تراـبع  هک  لـقع  لـیلد  هب  اـیبنا  تمـصع  رب  لالدتـسا   - 2
ار تیصعم  عوقو  مینک  یم  ضرف  سپ  درک  ضرف  دوش  یم  ار  ینکمم  ره  تسا و  نکمم  نانآ  زا  تیصعم  رودص  تمـصع ، مدع  تروص 

تعباتم تسا  بجاو  مدرم  رب  ای  دوش ، رداص  نانآ  زا  یتیـصعم  هچناـنچ  رگا  تسین و  لاـحم  اـب  مزـالم  نکمم ، عوقو  ضرف  اریز  ناـنآ ؛ زا 
نآ زا  هک  يزیچ  هب  دنک  رما  ار  ام  لاعتم  يادخ  هک  دیآ  یم  مزال  یـصاعم ، رد  یتح  تسا  بجاو  دوش  هتفگ  رگا  تسین ، بجاو  ای  ناشیا ،

. دـشاب یم  ناـصقن  نیا  زا  لـجا  وا  نءاـش  يرب و  نآزا  دـنوادخ  سدـق  تحاـس  هک  تسا  راـتفگ  رد  ضقاـنت  نیع  نیا  تسا و  هدومن  یهن 
وا زا  حیبق  رودص  تسا ، میکح  نوچ  دنک و  حیبق  هب  رما  ار  ام  لاعتم  يادخ  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  یـصاعم ، رد  ربمایپ  زا  تعباتم  یهگناو ،
ریغ تیصعم و  اریز  دش ؛ دهاوخ  هدیاف  یب  ناشیا  تثعب  تسین ، بجاو  یصاعم  رد  ایبنا  زا  تعباتم  هک  دوش  هتفگ  رگا  و  دوب . دهاوخ  لاحم 

وا ياه  هتفگ  مامت  دیاش  هک  دوش  یم  ادیپ  لامتحا  نیا  دوش ، یتیصعم  بکترم  دوخ  وا  رگا  دنک و  یفرعم  مدرم  يارب  یبن  دیاب  ار  تیصعم 
ناشربمایپ دننیبب ، مدرم  یتقو  رگید  فرط  زا  دـشاب . هداد  تبـسن  ادـخ  هب  ار  ییاهزیچ  غورد  هب  هانگ ، تیـصعم و  يور  زا  هدوب و  تسردان 

یم تروص  نآ  رد  اریز  دوب ؛ دـهاوخن  نکمم  وا  نانخـس  ندرک  رواب  رگید  درادـن ، یکاب  هانگ  باکترا  زا  ای  دوش  یم  هانگ  بکترم  ًاـنلع 
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هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  یتیـصعم  رگا  ًایناث : دنک . یمن  يرود  نآ  زا  دوش و  یم  بکترم  وا  دوخ  ارچ  تسا  دب ))  )) هانگ رگا  دنیوگ ،
همزال تسا ، بجاو  دوش ، هتفگ  رگا  تسین ، بجاو  ای  دـنیامن  رکنم  زا  یهن  ار  نانآ  هک  تسا  بجاو  مدرم  رب  اـی  دوش  رداـص  اـیبنا  رگید  و 
رگا و  دش . دهاوخ  یفتنم  تثعب ، هدیاف  درک و  دهاوخن  ادتقا  هدـش ، رداص  وا  زا  هانگ  هک  يدرف  هب  ناسنا  اریز  تساهلد ؛ زا  ایبنا  طوقـس  نآ 

فورعم هب  رما  بوجو  لیالد  هک  یلاح  رد  دشاب ، صاخ  رکنم  زا  یهن  هک  دـیآ  یم  مزال  تسین ، بجاو  رکنم  زا  نانآ  یهن  هک  دوش  هتفگ 
طقف هکنیا  هن  تسه ، دـشاب ) هچره  هک و  ره   ) راـکهانگ ره  یهن  بوجو  نآ  موهفم  تسا و  ماـع  نآ ، ریغ  تاـیآ و  زا  معا  رکنم  زا  یهن  و 

هچ ره  تسین  بجاو  هک  اریز  مالّـسلا -  مهیلع  ایبنا  زا  تیـصعم  رودص  مدع  ضرف  رد  و  سبو . دنوش  رکنم  زا  یهن  مدرم  زا  یـصاخ  رـشق 
بجوـم دوـش ، بکترم  یهاـنگ  تسا  نکمم  تسین و  موـصعم  ناـشربمایپ ، هکنیا  هب  تما  داـقتعا  فرـص  دوـشب -  مه  عـقاو  تسا  نکمم 

اریز دوش ؛ یمن  ادیپ  وا  هب  تبـسن  قوثو  نانیمطا و  هکلب  دهاک ، یم  هعماج  نایم  رد  وا  شزرا  ردق و  زا  هدش و  وا  تعباتم  زا  ترفن  لوصح 
مزال دندوب ، اطخلا  زیاج  ناربمایپ  رگا  نینچمه  دـشاب . هدومن  نایب  مدرم  يارب  ادـخ  ماکحا  مان  هب  ار  یماکحا  غورد  هب  هک  دور  یم  لامتحا 

ناـیب رد  هکنیا  لاـمتحا  دـننک ، ناـیب  ار  نیناوق  ماـکحا و  زا  هچره  اریز  دوشن . عقاو  لوبق  دروم  دـصرددص  ناـنآ  ياـه  هتفگ  هک  دـمآ  یم 
. دش دهاوخ  یفتنم  تثعب  هدیاف  هدـش و  نانآ  هیحان  زا  هرداص  ماکحا  لوبق  عنام  لامتحا  نیا  و  تسه ، دنـشاب  هدرک  اطخ  ینوناق  ای  یمکح 

یـضارما یتح  صقاون و  اهبیع و  همه  زا  فصتم و  هیناسنا  لیاضف  هیناسفن و  تالامک  مامت  هب  ربمایپ  تسا  بجاو  هدـش  هتفگ  لیالد  هب  اـنب 
ریغ رد  نوچ  دشابن ؛ هلیذر  تافـص  هب  فصتم  يو  ردام  ردپ و  هدوبن و  هقباس  ءوس  ياراد  هکلب  دـشاب . اّربم  دوش  یم  مدرم  رفنت  بجوم  هک 

یـشزرا جرا و  زین  وا  لامعا  لاوقا و  يارب  تهج  نیمه  هب  دنرامـش و  یم  ریقح  تسپ و  ار  وا  مدرم  هدرکن و  ادـیپ  اج  اهبلق  رد  تروص  نیا 
هک تسا  يا  هوق  تمصع  تشذگ  هک  يروط  نامه  هک  تمـصع -  هب  نیلئاق  هیحان  زا  یتح  دوش -  لاکـشا  تسا  نکمم  دنوش . یمن  لئاق 

دنوادخ دننک و  یم  ظفح  اطخ  یتح  هانگ و  زا  ار  ناشدوخ  هک  تسا  هوق  نیا  نتـشاد  ببـس  هب  نانآ  دنک و  یم  اطع  ایبنا  هب  لاعتم  دنوادخ 
ریاس هب  تبسن  ناربمایپ  يارب  یتیزم  تهج  نیا  زا  سپ  دیامن ، ظفح  اطخ  هانگ و  زا  ار  شدوخ  دناوت  یم  دنک  اطع  یـسک  ره  هب  ار  هوق  نیا 

هب هن  تسا  هدومن  اطع  ایبنا  هب  ار  هوق  نیا  دنوادخ ، ارچ  دید  دیاب  هک  تسا  نیا  داد  دوش  یم  لاکـشا  نیا  زا  هک  یباوج  دوب . دـهاوخن  مدرم 
، دنوش یهلا  میظع  ضیف  نیا  هب  ضیفتـسم  هک  دـنا  هدرک  ادـیپ  ار  تیلباق ))  )) نیا دـنراد ، هک  یتقایل  ببـس  هب  ایبنا  ًامّلـسم  رگید ؟ ياهناسنا 
وا فاطلا  زا  رت و  بّرقم  دـنوادخ  هاگرد  هب  هزادـنا  نامه  هب  دـشاب ، رت  شیالآ  یب  رتکاپ و  یمدآ  ترطف  يدوجو و  رـصنع  ردـق  ره  نوچ 
یم دنادب ) هتـسیاشو   ) دـهاوخب سک  ره  هب  هک  تسادـخ  لضف  نیا  (( ؛) 356 ...() ُءآَشَی نَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلاَذ  : ) دش دـهاوخ  دـنم  هرهب 

دنهاوخن نارگید  هب  تبسن  يزایتما  مه  توبن  ماقم  نتـشاد  اب  دشابن ، ربمایپ  يارب  يزایتما  تمـصع  ماقم  نتـشاد  اب  رگا  یهگناو ، دشخب .))
یتلیـضف نانآ  يارب  مه  تهج  نیا  زا  دیاب  سپ  دشاب ، یبن  ربمایپ و  دناوت  یم  دنک ، اطع  ار  ماقم  نیا  هک  یـسک  ره  هب  دنوادخ  اریز  تشاد ؛

نآ رثا  رد  هک  دـندوب  یتقایل ))  )) ياراد نانآ  نوچ  هک  تسا  لوا  مالک  نامه  رد  تلیـضف  يرترب و  نیا  تلع  تسه ، هک  یلاـح  رد  دـشابن 
مه تمـصع  هراب  رد  سپ  تسا ، تلیـضف  نیرتالاب  دوخ  نیا  دنیزگرب و  دوخ  ربمایپ  ناونع  هب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دندرک  ادـیپ  تیلباق )) ))

حور كاـپ و  سفن  ياراد  یناـسنا و  قـالخا  هب  قلختم  هک  یـسک  هب  رگم  دـش ، دـهاوخن  هداد  هک  تسا  تلیـضف  نیرتـالاب  هک  مییوگ  یم 
یمن رایتخا  بلـس  نیموصعم  رگید  ایبنا و  زا  تقو  چـیه  تمـصع  هوق  دـش  هتفگ  ثحب  نیا  لوا  رد  هک  يروط  نامه  ًانمـض  دـشاب . یلاعتم 
نادـب هن  دـننک ، یمن  هانگ  رگا  سپ  دـننک ، یم  ادـیپ  روما  بقاوع  ایـشا و  قیاقح  هب  مات )) ملع   )) نیموصعم هوق ، نیا  رثا  رد  هک  ارچ  دـنک ،

هانگ يوس  هب  ناشدوخ ، راـیتخا  اـب  اـت  دوش  یم  بجوم  هاـنگ  موش  راـثآ  هب  اـهنآ  ملع  هکلب  دنتـسین ، هاـنگ  ماـجنا  رد  دازآ  هک  تسا  تهج 
رد يربج  هنوگ  چیه  يرود  نیا  رد  لاح  نیع  رد  دنازوس و  یم  شتآ  هک  دناد  یم  نوچ  دنک  یم  يرود  شتآ  زا  هک  یناسنا  ریظن  دنورن ،

باتک فل  ؤم  يراصنا )) نیدلا  ماظن  نب  دـمحم  یلعلادـبع  ّالم   )) زا یمالک  هب  باتک  شراگن  نیح  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  تسین . راک 
، دوش یم  دراو  وا  رب  هک  یتالاکشا  نایب  یـسراف و  هب  نآ  لقن  هک  مدروخرب  هقف  لوصا  ملع  رد  توبثلا )) ملـسم  حرـشب  تومحرلا  حتاوف  ))
ای دشاب  رفک  هریبک ، هچ  دـشاب و  هریغـص  هچ  ار  هانگ  رودـص  ناناملـسم  تیرثکا  هکنیا  هب  فارتعا  زا  سپ  وا  دوب . دـهاوخن  هدـیاف  زا  یلاخ 
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ایبنا زا  هک  تسا  عنتمم  لقع  رظن  زا  دـندقتعم ، هک  دنتـسه  نایعیـش  طقف  دـنناد و  یمن  عنتمم  مالّـسلا  مهیلع  اـیبنا  زا  ًـالقع  نآ ، زا  رت  نیئاـپ 
دندقتعم فرط  کی  زا  هکنیا  اب  نایعیـش  : )) دیوگ یم  نینچ  نایعیـش  رب  لاکـشا  ماقم  رد  يو  دوش . رداص  هریغـص ، هریبک و  زا  معا  یهانگ 

تثعب زا  لبق  مه  ًاعرش ، هّیقت  يور  زا  و  ًالقع ، دننک  یم  زیوجت  ایبنا  يارب  ار  رفک  رگید  فرط  زا  تسا ، عنتمم  ًالقع  ایبنا  زا  هانگ  رودص  هک 
ياه هتفگ  هب  يدامتعا  رگید  ایبنا  زا  رفک  رودـص  ناکما  اب  اریز  تسا ؛ نانآ  تقامح  هجرد  اهتنم  رگناـشن  داـقتعا  نیا  و  نآ ، زا  دـعب  مه  و 

هب هک  ینانمـشد  نایم  رد  رگم  هدـشن ، ثوعبم  يربمایپ  چـیه  هکنیا  يارب  دریگ ، یم  رارق  لاکـشا  دروم  غیلبت  تحـص  هدـنامن و  یقاب  ناـنآ 
ّالم دشاب .)) هدومنن  نایب  هدرک و  یفخم  هیقت  باب  زا  نانمـشد و  زا  سرت  رطاخ  هب  ار  يزیچ  دور  یم  لامتحا  سپ  دنا ، هدوب  هنـشت  وا  نوخ 
یم هک  تسا  نایعیـش  ینادان  لطاب و  بهذم  زا  هک  ًاصوصخم  : )) دیوگ یم  هنابدا  یب  مالـسا ، قطنم  زا  رود  زات  تخات و  زا  دعب  یلعلادـبع 
عفد هب  رداق  رمع ، مامت  رد  هدومن و  یگدنز  دوخ  نانمـشد  نایم  رد  رمع  رخآ  ات  تثعب  لوا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  دـنیوگ :

، نانمـشد زا  سرت  رطاخ  هب  ناهنپ و  هیقت  يور  زا  ار  يدراوم  یحو ، زا  هک  دور  یم  لامتحا  سپ  تسا . هدیـسرت  یم  نانآ  زا  هدوبن و  ناـنآ 
هب هک  تساجک  ات  نانآ  ینادان  تلاهج و  هک  نیبب  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  تنـس  نآرق و  هب  ینانیمطا  رگید  نیاربانب ، دـشاب . هدومنن  راهظا 

چیه تردق  هک  ردب  رد  هدنامرد و  ياهنز  هریپ  نوچ  قوف ، بلاطم  نتشونزا  دعب  یلعلادبع  ّالم  دنوش .)) یم  مزتلم  اوران  هعینـش و  روما  نیا 
، دراد نایعیش  تقامح  رب  تلالد  هک  يرما  نیرتراکـشآ  : )) دیوگ یم  هدومن ، نیرفن  ار  نایعیـش  هتـشادرب و  اعد  هب  تسد  دنرادن ، ار  يراک 
رب دنک  یم  تلالد  دشاب ، مامت  لیلد  نیا  رگا  ًالقع و  تیصعم  زا  ترفن  هب  ایبنا  رد  تمـصع  موزل  رب  دننک  یم  لالدتـسا  نانآ  هک  تسا  نیا 

، دش دهاوخ  ایبنا  زا  مدرم  رّفنت  بجوم  زین  رما  نیا  اریز  هیقت ؛ يور  زا  سرت  عقوم  رد  رفک  رودص  هب  دسر  هچ  ات  قلطم  روط  هب  ایبنا  تمصع 
((. تسا صیاقن  نیرتالاب  زا  هک  تسا  ینبُج  سرت و  رطاخ  هب  هیقت  يور  زا  رفک  شریذـپ  هکنیا  يارب  تسا ، رتدـیدش  اـجنیا  رد  ترفن  هکلب 

جراخ مالسا  زا  دش ، رکذ  هچنآ  لاثما  هب  داقتعا  اب  نایعیش  هک  تسا  نیا  قح  : )) دیوگ یم  هتشاذگ ، رتارف  هتفگ ، نونکات  هچنآ  زا  ار  اپ  يو 
خیـش هکنانچ  تسا ، هدرک  هدهاشم  ناسنا  ریغ  تروص  هب  ار  نانآ  دوهـش ) فشک و  بابرا   ) هّللا لها  زا  یـضعب  اذـل  و  دنتـسین ! ناملـسم  و 

زا یـضعب  هکلب  تسا ، هداد  حیـضوت  حرـش و  ار  بلطم  نیا  هّیکم  تاحوتف  باتک  رد  یبرع  نبا  نیدـلا  یحم  هّللا  لوسر  ملع  ثراو  ربکا و 
راـتفگ نیا  زا  هکنآ  زا  لـبق  اـم  ( 357 ((.) دـش دـنهاوخ  روشحم  ناـسنا  ریغ  تروص  هب  رـشحم  زور  ناـنآ  هک  تسا  هدوـمن  مکح  هّللا  لـها 

، میدرک همجرت  یـسراف  هب  ار  ناشیا  تاملک  مامت  ام  هک  مینک  یم  هتکن  نیا  هجوتم  ار  زیزع  ناگدنناوخ  مییوگب ، باوج  اج  یب  تسردان و 
. ددرگ المرب  شاف و  زین  عالطا  یب  درم  نیا  ياهغورد  تمصع ، اب  هطبار  رد  یّنس  هعیش و  هدیقع  ندش  نشور  نمض  ات 

باوج کنیا  و 

لوق نیا  هب  لئاق  باتک و  مسا  ناشیا  شاک  دنناد ، یم  زیاج  ربمایپ  يارب  ار  هیقت  نایعیش  هک  تسا  هدمآ  هعیش  بتک  زا  باتک  مادک  رد  لوا :
هک ضرف  رب  مّود : تسا . هداد  تبسن  نایعیش  هب  ار  نآ  عبتت  قیقحت و  نودب  مه  دعب  هدینـش و  يزیچ  کی  دوش  یم  مولعم  درک ! یم  رکذ  ار 
اب ار  يزیچ  ناسنا  ات  دنتـسه و  هیبلق  رومازا  نامیا  رفک و  اریز  تسین ؛ رفک  زیوجت  نآ  همزـال  اـیبنا ، يارب  هیقت  زاوج  هب  دنـشاب  لـئاق  ناـیعیش 
؛) 358 ...() ِنَمیِْالِاب ٌنَِمْطُم  ُُهْبلَقَو  َهِرْکُءا  ْنَم  الِإ   )... هکرابم هیآ  ناشیا  هک  دوب  بوخ  دـش . دـهاوخن  هتفگ  رفاـک  اـی  رکنم  دـنکن ، راـکنا  بلق 

هراـب رد  هک  ار  تسه )) نئمطم  نآ  هب  تبـسن  بلق  رد  یلو  هدیـشک ) نید  زا  تـسد  رهاـظ ، هـب   ) راـبجا هارکا و  يور  زا  هـک  یـسک  رگم  ))
؟ ریخ ای  تسا  رفک  اب  مزالم  هیقت  اـیآ  دـید  یم  نآ  مهف  هیآ و  نیا  رد  تقد  زا  سپ  درک و  یم  هعلاـطم  تسا ، هدـش  لزاـن  رـسای )) راـمع  ))
هب تسا -  ندومن  ظـفح  ياـنعم  هب  هک  هدـش  هتفرگ  یقی )) یقو   )) زا هیقت  نوچ  هناـیفخم ؛ هزراـبم  زا  تسا  تراـبع  هیقت ))  )) ياـنعم مّوـس :

باترپ وا  يوس  هب  نانمـشد  يوس  زا  هک  ار  ییاهریت  نآ  اب  ناسنا  هک  يرپس  ینعی  دوش -  یم  هتفگ  هیاقو ))  )) باـتک دـلج  هب  تهج  نیمه 
يارب ایبنا  هک  دـناد  یم  لقاع  هاگآ و  ناسنا  ره  اریز  رفک ؛ شریذـپ  هن  دـهدب ، همادا  زین  شا  هزرابم  هب  لاـح  نیع  رد  دـنک و  عفد  دوش ، یم 

رد اما  دهدب . هولج  رفاک  ار  شدوخ  دناوت  یمن  دراد ، ار  فده  نیا  هک  یـسک  و  دنا ، هدش  ثوعبم  رفک  كرـش و  راثآ  یفن  دیحوت و  غیلبت 
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هکنیا لثم  دزاسن ، شاف  نارگید  يارب  صاوخ ، يارب  زج  ای  دراد و  هگن  یفخم  بسانم  عقوم  ات  ار  شفادها  زا  یـضعب  دـناوت  یم  لاح  نیع 
. نآ لاثما  درک و  دهاوخ  هلمح  نمشد  هب  فرط  مادکزا  دنک ، یم  عورـش  ار  گنج  اجک  یک و  دراد ، يا  هشقن  هچ  نمـشد  اب  گنج  يارب 
اب هطبار  رد  تسا ) تنـس  لها  شدارم  هک   ) ار ناناملـسم  تیرثکا  هدـیقع  دـهاوخ  یم  مدآ  نیا  یتقو  هک  تسا  بجعت  ياج  ًاعقاو  مراـهچ :

یمن يو  دنناد . یمن  عنتمم  ایبنا  زا  ار  رفک  یتح  هریغـص و  هریبک و  زا  معا  هانگ ، رودص  نیملـسم  رثکا  دیوگ : یم  دنک ، نایب  ایبنا  تمـصع 
دور یمن  لامتحا  شنارای ، وا و  هدـیقع  هب  رظن  ایآ  دـنام . دـهاوخ  یقاب  تنـس  باتک و  هب  ینانیمطا  هقث و  تروص  نیا  رد  اـیآ  هک  دـشیدنا 

تـسا هتـشون  دوخ  باتک  رد  هعیـش  مادک  مجنپ : دـنزب ؟ رفک  یتح  هانگ و  هب  تسد  یعامتجا  تیعقوم  ظفحو  يویند  عماطم  يارب  يربمایپ 
هب تسا و  هتـشادن  ار  نانآ  عفد  تردـق  تقو  چـیه  هدومن و  یگدـنز  دوخ  نانمـشد  نایم  رد  رمع  رخآ  ات  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک 

مدرم هب  هدومن و  نامتک  هیقت  سرت و  يور  یحو ، زا  ار  يزیچ  هک  دوش  هداد  لاـمتحا  دـعب  اـت  هدرک ، یم  هیقت  هدیـسرت و  یم  تهج  نیمه 
اهتعاجـش و زا  هعیـش  یخیرات  ییاور و  بتک  سکعرب ، تسرد  هکلب  دـنامن . یقاب  تنـس  باتک و  هب  ینانیمطا  رگید  اـت  دـشاب  هدرکن  ناـیب 

ربمایپ هک  یلاح  رد  تسا . رپ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ًاصوصخم  ترـضح و  نآ  ناراـی  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ياـهتداشر 
یگنج میاـنغ  ندروآ  تسد  هب  رطاـخ  هب  ناناملـسم  هدـع  کـی  دـحا )) گـنج   )) رد یتقو  هک  هدوب  عاجـش  ردـق  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
حیجرت رارق  رب  ار  رارف  ناناملسم  تیرثکا  درک و  هلمح  ناناملسم  هب  هدومن و  هدافتسا  تیعقوم  نیا  زا  نمـشد  دندرک و  اهر  ار  دوخ  عضاوم 
ياهگنج نینچمه  دندومن . تمواقم  نانمشد  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  شراکادف  روای  اهنت  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  صخـش  دنداد ،

زا ربمایپ  سرت  مدع  رگنایب  همه  نینح ... ربیخ ، قدنخ ، ردـب ، لثم  داتفا  قافتا  راوگرزب  نآ  يربهر  هب  ترـضح و  نآ  نامز  رد  هک  يرگید 
مالـسا هب  ار  نانآ  هتـشون ، همان  نیطالـس  هرـصایق و  هب  هداد و  لیکـشت  تموکح  هک  یـسک  دوش  هتفگ  تسا  لوقعم  اـیآ  هدوب ، شنانمـشد 

رب هعیـش  لالدتـسا  مشـش : دنرادن . ار  نانآ  ندرک  بوکرـس  عفد و  تردق  دنک و  یم  یگدنز  شدوخ  نانمـشد  نایم  رد  دنک ، یم  توعد 
ندرکن راهظا  طقف  هکلب  تسین ، هانگ  هیقت  اریز  درادـن ؛ هیقت  یفناب  همزالم  هنوگ  چـیه  راـکهانگ  هاـنگ و  زا  مدرم  ترفن  هب  اـیبنا ، تمـصع 

ایبنا و هکنیا  اب  ننـست  لها  هک  تسین  بجعت  ياج  ایآ  متفه : نانم . ؤم  صاوخ و  زا  نآ  ندـیناشوپ  هن  تسا ، ماع  الم  رد  قیاـقح  زا  یـضعب 
هانگ رودص  هک  يروط  نامه  دنناد و  یم  يواسم  نامدرم  رگید  اب  تسا  كالفا )) تقلخ   )) ببس هک  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 

هک دنتفگ  دندمآ و  رگا  نایعیـش  اما  دنوشن ، جراخ  مالـسا  زا  دنناد ، یم  زیاج  مه  ایبنازا  دـنناد ، یم  زیاج  يداع  نامدرم  زا  ار  رفک  یتح  و 
ماجنا هنایفخم  ار  هزرابم  ینعی  دننک ؛ هیقت  يدراوم  رد  دـنناوت  یم  دـنز و  یمنرـس  نانآ  زا  ییاطخ  هانگ و  ناونع  چـیه  هب  دـنموصعم و  ایبنا 
جراخ مالـسا  زا  دـنیامنن ، نایب  بسانم  عقوم  ات  ار  ماکحا  زا  یـضعب  ای  دـننکن  شاف  ار  دوخ  ياـه  هشقن  اـهکیتکات و  زا  یـضعب  اـی  دـنهدب ،

ًالثم تسا ؛ لامعا  زا  یضعب  ریغ  رد  هکلب  رفک ، ریغ  رد  دنناد  یم  زیاج  ناناملـسم  رگید  ای  ناماما  يارب  ار  هیقت  رگا  نایعیـش  متـشه : دنوش ؟
ار وا  ای  دشکب ، مالسا  زا  تسد  رهاظ  هب  رارطضا ، يور  زا  یـسک  رگا  دنناد و  یمن  زیاج  ار  هیقت  نایعیـش  مه  رمخ )) برـش   )) و مد ))  )) رد
و هرکم ))  )) دـنیوگ یم  هکلب  تسا ، هدرک  هیقت  هک  دـنیوگ  یمن  دـنک ، رمخ  برـش  هک  دـشاب  روبجم  هکنیا  اـی  دـننکب  راـک  نیا  هب  روـبجم 

هّللا لها  ناشیا  ریبعت  هب  هک  یـضعب  نآ  ًامتح  مهن : تسا . هدـش  بکترم  ار  لمع  نـالف  رارطـضا ، هارکا و  يور  زا  هدوب و  هدـش  رطـضم )) ))
نیا تادهاشم  درادنپ ، دوخ  شیک  هب  ار  همه  رفاک  هکنیا  باب  زا  هدومن ، هدهاشم  ناسنا  ریغ  تروص  هب  ار  نایعیـش  شدوخ  معز  هب  هدوب و 

هب ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هلتق )) ، )) هدوب هدیـسر  دوهـش  فشک و  ماـقم  هب  هک  اـقآ  نآ  تسا  نکمم  روطچ  ّـالاو  تسا  هتـشاد  ینینچ 
هدـهاشم ناسنا  ریغ  لکـش  هب  ار  یـسابع  يوما و  كافـس  يارما  نایفـس و  یبا  نب  ۀـیواعم  و  مجلم )) نبا   )) اـی هدـیدن ، ناـسنا  ریغ  تروص 

يارب هک  دور  یمن  لامتحا  ایآ  دشاب ، قداص  اعدا  نیا  رد  وا  هک  مولعم  اجک  زا  دنکب ، ییاعدا  نینچ  یـسک  ضرف  رب  یهگناو  تسا . هدرکن 
رد یبلطم  تبث  ایآ  و  دوش ؟ یم  موصعم  دش ، یفوص ))  )) هکره ایآ  دـشاب ، هدـمآ  ولج  هشقن  حرط و  نیا  اب  یمالـسا  عماوج  رد  قافن  داجیا 

(359 ...() ِهِْفلَخ ْنِم  َالَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  نِم  ُلِطَْبلا  ِهِیتْءاَی  ال   ) دشاب و لزنم  یحو  هک  دراد  ار  نآرق  رد  تبث  مکح  یبرع  نبا  هیکم  تاحوتف  باتک 
یبرع نبا  رگم  دنام ، دهاوخن  یقاب  دیدرت  کش و  يارب  ییاج  رگید  تفریذپ  یبرع  نبا  ار  یبلطم  رگا  ایآ  و  دنک ؟ قدـص  نآ  اب  هطبار  رد 
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درف کی  لوق  یلعلادبعالم  ياقآ  هک  تسا  بجعت  ياج  دشاب ؟ قداص  وا  اب  هطبار  رد  ( 360 () يَوَغ اَمَو  ْمُُکبِحاَص  َّلَض  اَم   ) هک تسا  ربمایپ 
یمن تّجح  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  عامجا  عامجا ، ثحب  رد  باتک  نامه  رد  اما  دریذـپ ، یم  شدوهـش  فشک و  اب  هطبار  رد  ار  يداع 
لها نآرق و  هب  هک  یمادام  اولضت ؛ نل  امهب  متکسمت  نا  ام  : )) دومرف نیلقث )) ثیدح   )) رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دناد ،

زا مالّسلا  هیلع  یلع  نانم  ؤمریما  لاعفا  لاوقا و  تیجح  اب  هطبار  رد  هک  ار  ثیدح  همه  نآ  ای  دش .)) دیهاوخن  هارمگ  دیـشاب ، کسمتم  تیب 
دریگ و یم  هدیدان  دمآ ، دهاوخ  نآ  زا  يدادعت  مه  ًادعب  دـش و  هراشا  نآ  زا  يدادـعت  هب  تسیچ ،)) عّیـشت   )) شخب رد  هدـش و  لقن  ربمایپ 
ار نیلقث  فیرـش  ثیدح  رتمهم  همه  زا  دریذپ . یم  ار  یفوص  رفن  کی  لوق  اما  دریذـپب . تسین  رـضاح  ار  تیب  لها  همه  رظن  ینعی  عامجا ،

مولعم ترـضح  نآ  دارم  هک  یلاح  رد  هدش و  لقن  ربمایپ  زا  فلتخم  ظافلا  هب  هک  تسا  يدحاو  ربخ  دـیوگ : یم  هداد و  رارق  هشقانم  دروم 
عبانم زا  عبنم  چـیه  هب  لصتم  هکنیا  اب  ار  یفوص  رفن  کی  لوق  ربخ و  اما  درادـن ، ار  ینیقی  یعطق و  بلاـطم  اـب  يا  هضراـعم  تردـق  تسین ،

نآ هضراعم  تردق  مدع  لاکـشا  رگید  دریذپ و  یم  ارچ  نوچ و  نودب  تسه ، مه  دحاو  ربخ  تسا و  هدشن  ذاختا  نآرق  زا  تسین و  یحو 
زا رگید  یـضعب  زا  مهد : بیارغلا .)) برغاو  بیاجعلا  بجعا  نم  اذهو  ( )) 361 .) دوش یمن  ضرعتم  ار  ینیقی  یعطق و  ّتنـس  تایاور و  اب 

، دـنوش یم  روشحم  ناسنا  ریغ  تروص  هب  تمایق  زور  نایعیـش  تسا ، هدرک  رداص  مکح  هکنیا  مینک  یم  لا  ؤس  هّللا  لـها  ناـشیا ) لوق  هب  )
مکح نیا  رب  لاد  یتیاور  هیآ و  ای  تسا ، هدـش  لزاـن  وا  رب  یحو  اـیآ  تسیچ ؟ مکح  نیا  رد  وا  كردـم  تسا . ینازیم  كـالم و  هچ  يور 

وا دوش  هتفگ  هک  دنام  یم  یقاب  هتکن  نیا  طقف  دوب ، دهاوخن  اهنیا  مادـک  چـیه  امّلـسم  دـنا ؟ هدرک  عامجا  مکح  نیا  رب  ناناملـسم  ای  تسا ؟
یم ادخ  طقف  ار  بیغ  هکنیا  رد  ننست  لها  يانبماب  مه  بلطم  نیا  هک  تسا  هداد  ربخ  رشحم  زور  زا  تهج  نیا  هب  تسا و  هتسناد  یم  بیغ 
َنَّیَز تسا ...(  هدوبن  يرگید  زیچ  یناسفن  ياهاوه  یناطیـش و  ياه  هسوسو  زج  هک  میریگ  یم  هجیتن  سپ  دیآ . یمن  رد  روج  سب ، دناد و 

((. تخاس ناشرود  قح  هار  زا  هداد و  هولج  ابیز  ناشیارب  ار  ناـنآ  لاـمعا  ناطیـش  (( ؛) 362 ...() ِلِیبَّسلا ِنَع  مُهَّدَـصَف  ْمُهَلَمْعَءا  ُنَْطیَّشلا  ُمَُهل 
یم ماجنا  یبوخ  لمع  و  دـنا ) هتفر  یتسرد  هار   ) دـننک یم  نامگ  ناـنآ  هک  یلاـح  رد  (( ؛) 363 () اًْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَءا  َنُوبَـسْحَی  ْمُهَو  )... 

ریـسفت و رد  یلوا  دـیوگ : یم  ( 364 ...() َْکَیلِإ َلِزنُءاآَم  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اَهُّیَءاََّی   ) هکرابم هیآ  لـیذ  شریـسفت ، رد  يزاررخف  مهدزاـی : دـنهد .))
یم روتـسد  وا  هب  عقاو  رد  اراصن و  دوهی و  زا  دهد  یم  ناماو  ظفح  هدـعوار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  هیآ  يانعم 

هک ار  سرت  یسک  هچ  دید  دیاب  الاح  ( 365 .) دنک غیلبت  مدرم  هب  ار  ینید  ياه  همانربو  ماکحا  نایدوهی  زا  سرت  نودـب  اورپ و  یب  هک  دـهد 
رمع رخآ  لاس  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  مولعم  نوچ  ینس ؟ ای  هعیش  تسا ، هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  تسا  صیاقن  نیرتالاب  زا 
یّلـص ربمایپ  دیوگ  یم  نآ  ریـسفت  رد  يزاررخف  ياقآ  هچنآ  قبط  سپ  تسا ، هدـش  لزان  عادولا )) ۀـجح   )) رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

؛) 366 ...() ِساَّنلا َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللاَو  دـنک ...( : یم  باطخ  وا  هب  دـنوادخ  هک  هتـشاد  سرت  اراـصن  دوهی و  زا  رمع  رخآ  اـت  هلآ  هیلع و  هّللا 
: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  باطخ  دـنوادخ  مهدزاود : دـیامن .)) یم  ظفح  اراصن  دوهی و  ّرـش  زا  ار  وت  دـنوادخ  سرتن ،) ))
! ربمایپ يا  (( ؛) 367 ...() ٌکَلَم ُهَعَم  َءَّاَج  َْوءا  ٌزنَک  ِْهیَلَع  َلِزنُءا  ََّالَْول  ْاُولوُقَی  نَءا  َكُرْدَـص  یِِهب  ٌِقئَّاَضَو  َکـَْیلِإ  َّیَحُویاَـم  َضَْعب  ٌكِراـَت  َکَّلَعَلَف  )
( دننک یم  ازهتـسا  ار  وت  هکنیا  تهج  هب  يا  هدومنن  غیلبت  مدرم  هب  و   ) هدرک كرت  تسا ، هدش  یحو  وت  هب  هک  ار  هچنآ  زا  یـضعب  هکنیا  لثم 

نآ قاـفنا  اـب  اـت   ) دوـش یمن  لزاـن  وا  يارب  یجنگ  ارچ  تسا )، ربماـیپ  صخـش  نـیا  رگا  : ) دـنیوگب هـکنیا  زا  دوـش  یم  گـنت  تا  هنیـس  و 
ار هیآ  نیا  تومحرلا )) حـتاوف   )) باتک هدنـسیون  ایآ  دـنک .)) قیدـصتار  وا  هک   ) تسا هدـماین  وا  اب  یکلم  ارچ  و  دوش ) داـیز  شنارادـفرط 

نیا هک  دوش  هتفگ  رگا  دشاب ؟ دناوت  یم  هچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  راک  نیا  مسا  مینک ، یم  لا  ؤس  دشاب ، هدناوخ  رگا  تسا ؟ هدناوخ 
هک تسا  بجعت  ياج  رایسب  مهدزیس : تشاذگ . نآ  يورار  هیقت ))  )) مسادیاب سپ  درادنانعم ، هکنیا  هدوب  سرت  يور  زا  ترـضح  نآ  راک 

نرق شـش  هب  کیدزن  ادـخ  لوسر  وا و  نیب  هک  یلاح  رد  دـناد ، یم  هّللا  لوسر  ملع  ثراو  ار  یبرع  نبا  نیدـلا  یحم  یلعلادـبعالم ، ياقآ 
هتـشادن و لوبق  ادـخ  لوسر  نیتسار  نیثراو  ناونع  هب  ار  ناماما  رگید  مالّـسلاامهیلع و  نینـسح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  اـما  دـشاب . یم  هلـصاف 

اجنآ رد  تشاد و  میهاوخ  يا  هناگادـج  ثحب  نآ  زاوجو  هیقت  اـب  هطبار  رد  انمـض  دـناد . یمن  تّجح  زین  ار  ناـنآ  عاـمجا  یتـح  راـتفگ و 
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باتک هدنـسیون  باوج  هک  لاـح  درک . میهاوخ  لـقن  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  هیقت  عوقو  رب  لاد  هک  يزار  رخف  زا  ار  یمـالک 
. ثحب لصا  هب  میدرگ  یم  رب  میداد ، ار  تومحرلا  حتاوف 

دنناد یمن  موصعم  ًالقع  ار  ایبنا  ننست  لها 

هراشا

تیصعم هانگ و  رودص  هب  لیاق  نانآ  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  دنناد  یمن  موصعم  ًالقع  ار  ایبنا  ننست  لها  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
رمع رخآ  ات  تسا  هدرکن  تمصع  ياعدا  نانآ ، اب  هطبار  رد  یـسک  هکنیا  اب  هک  دنتـسه  مه  يداع ، مدرم  زا  یلیخ  هکلب  دنـشاب ، ایبنا  زا  مه 
ماقم زا  ار  ایبنا  اطخ ، هانگ و  رودص  ناکما  سفن  ًالوا : مییوگ : یم  باوج  رد  یهلا . ماظع  يایبنا  هب  دسر  هچ  ات  دنوش  یمن  یهانگ  بکترم 
نانآ زا  بذـک  ای  اطخ  لامتحا  و  دوب ، دـنهاوخ  ناسکی  يداع  مدرم  اب  نانآ  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  دـهد ؛ یم  لّزنت  دـنراد ، هک  یخماـش 

اب هطبار  رد  ًالثم : دنتـسه ؛ نانآ  زا  زین  هانگ  رودـص  هب  لیاق  هکلب  دـنناد ، یمن  موصعم  ار  ایبنا  اهنت  هن  ننـست  لـها  ًاـیناث : دـش . دـهاوخن  یفن 
دومن جراخ  تشهب  زا  دش ، بکترم  هک  یتیصعم  ببس  هب  ار  وا  زین  دنوادخ  دش و  هانگ  بکترم  وا  دنیوگ : یم  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح 

لالدتسا دش ، هتفگ  هچنآ  تابثا  يارب  تفریذپ . ار  وا  هبوت  دنوادخ  ات  دومن  يراز  عرضت و  يدایز ، تدم  ترضح  نآ  داتسرف و  نیمز  هب  و 
تلالـض راتفرگ  هدومن و  تیـصعم  ار  دوخ  راـگدرورپ  مدآ  (( ؛) 368 () يَوَـغَف ُهَّبَر  ُمَداَء  َّیَـصَعَو  میرک ...( : نآرق  زا  هیآ  نیا  هـب  دـننک  یم 
یبلاطم  ) تشاد تفایرد  یتاملک  شراگدرورپ  زا  مدآ  (( ؛) 369 ...() ِْهیَلَع َباَتَف  ٍت  َِملَک  ِّهِبَّر  نِم  ُمَداَء  َّیَّقَلَتَف  : ) هکرابم هیآ  نیا  هب  ای  دـش .))

رگا تسا و  تیـصعم  رودص  زا  دـعب  هبوت  دـنیوگ : یم  تفریذـپ .)) ار  وا  هبوت  دـنوادخ  سپ  دـناوخ ) بلاطم  نآ  اب  ار  ادـخ  تخومآ و  ار 
هک دوش  هتفگ  رگا  تسا . هدش  رداص  وا  زا  یهانگ  تسا  مولعم  دـنک ، یم  هبوت  مدآ  رگا  سپ  تشاد ، دـهاوخن  انعم  هبوت  دـشابن ، یتیـصعم 

مهیلع ایبنا  نوچ  نایعیـش  هک  دوش  یم  هتفگ  داد . دـنهاوخ  یباوج  هچ  نایعیـش  دنتـسه ، اـیبنا  رد  تمـصع  مدـع  ِتبثم  تسرد ، هیآ  ود  نیا 
هچ توبن و  زا  لبق  هچ  دش  دـنهاوخن  نانآ  زا  ییاطخ  ای  هانگ  رودـص  هب  لئاق  ناونع  چـیه  هب  دـنناد ، یم  موصعم  اطخ  هانگ و  زا  ار  مالّـسلا 

لبق نیمز و  رد  هن  هدرک ، ینامرفان  تشهب  رد  ار  ادخ  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  ًالوا : دنیوگ : یم  روکذم  هیآ  ود  اب  هطبار  رد  نآ و  زا  دعب 
اب هطبار  رد  دراو  یهن  ًایناث : تسا . هدـش  تیـصعم  بکترم  ترـضح  نآ  دوش  هتفگ  اـت  تشادـن  دوجو  یفیلکت  مالّـسلا  هیلع  مدآ  طوبه  زا 

بوسحم راـکهانگ  هجو  چـیه  هب  دوـش ، یهن  نآ  بکترم  یـسک  رگا  هک  تاـهورکم  زا  یهن  هیبـش  هدوـب ، یهیزنت  یهن  هرجـش ،)) لـکا  ))
هب یباقع  دوش و  یمن  تیـصعم  بجوم  هکنیا  اب  تاهورکم ، ماـجنا  رگید  ریبعت  هب  اـی  یهیزنت  هنع )) یهنم   )) باـکترا ًاـثلاث : دـش . دـهاوخن 

تـسا مزال  صقن  نآ  ناربج  يارب  دـهد ، یم  لزنت  دراد  هک  یماقم  زا  ار  وا  هدـش  لعاف  رد  صقن  داجیا  ببـس  اـما  تشاد ، دـهاوخن  لاـبند 
طاطحنا و بجوم  هک  يزیچ  ره  هکلب  تسین ، تیـصعم  زا  تمادن  راهظا  يارب  طقف  هبوت  اریز  دنک ؛ هبوت  هدـش ، هورکم  بکترم  هک  یناسنا 
زا هدراو  تایاور  میرک و  نآرق  صوصن  قبط  ًاعبار : تسا . هبوت  هب  طونم  نآ  ناربج  دـشابن ، ای  دـشاب  تیـصعم  هچ  دوش ، ناسنا  ماقم  صقن 

ددرگرب هبوت  زا  دعب  دیاب  سپ  تسا ، هدرکن  هانگ  زگره  هک  تسا  یـسک  لثم  هبوت  زا  دعب  بئات  ناسنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  نیلـسرم  دـّیس 
هیلع مدآ  دینیب  یم  امش  هک  یلاح  رد  دروایب . تسد  هب  هبوت  رثا  رد  هرابود  هداد ، تسد  زا  تیـصعم  ببـس  هب  هک  ار  هچنآ  شلوا و  ياجرس 

ار مالّـسلا  هیلع  مدآ  هبوت  ادـخ  ِْهیَلَع ؛)... َباَتَف  دـیامرف ...( : یم  دـنوادخ  هکنیا  اـب  دوش و  یمن  هدـینادرگرب  تشهب  هب  هبوت  زا  دـعب  مالّـسلا 
زا یهورکم  رت ، هداس  ریبعت  هب  ای  هدوب  یلوا )) كرت   )) هکلب هدوبن ، تیصعم  زا  هبوت  نیا  دوش  یم  مولعم  دنام . یقاب  نیمز  رد  وا  و  تفریذپ ،

مهیلع ماـظع  ياـیبنا  ًاـسماخ : تسا . هدومن  یهاوخرذـع  هورکم  نآ  رودـص  زا  هتـشادرب و  دـنوادخ  يوس  هب  تسد  اذـل  هدوب و  هدز  رـس  وا 
تانـسح : )) دنا هتفگ  اذل  دوش ، یم  باسح  گرزب  زین  نانآ  یئزج  یلیخ  ياهراک  اذل  دنرتکیدزن ، دنوادخ  هب  مدرم  رگید  زا  نوچ  مالّـسلا 
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يا هجرد  هب  نانآ  اریز   ) دوش یم  بوسحم  هانگ  دـنوادخ  هاگرد  نیبرقم  يارب  ناـبوخ  کـین  ياـهراک  زا  یلیخ  نیبرقملا ؛ تائیـس  راربـالا 
هدومن تمالم  ار  شدوخ  مالّـسلا  هیلع  مدآ  هک  تسا  تهج  نیمه  يارب  دنوش .)) لفاغ  دنوادخ  زا  دیابن  مه  نآ  کی  یتح  هک  دنا  هدیـسر 
ماجنا نیمه  دوخ  اما  هدشن  یهانگ  بکترم  هکنیا  اب  نوچ  دهد ؛ رارق  ششخب  وفع و  دروم  ار  وا  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  يراز  هیرگ و  اب  و 

زا یـضعب  رد  رگا  ًاـسداس : دـیامن . ناربج  هدـش  روط  ره  ار  تهج  نیا  زا  ببـسم  صقن  دـهاوخ  یم  دـنک و  یم  تحاراـن  ار  وا  مه  هورکم 
هب یهیزنت ، یهن  باکترا  اب  اّوح ))  )) و مدآ ))  )) هک تسا  نآ  دارم  تسا ، هدش  تیصعم  ای  تواقش  ای  ملظ ، هب  ریبعت  مدآ  راک  نیا  زا  تایآ ،

َعوَُجت الَءا  ََکل  َّنِإ  : ) دزاس یم  نشور  ار  انعم  نیا  دنوادخ  يرگید  هیآ  رد  هکنانچ  دندش ؛ بعت  تقـشم و  راتفرگ  هدومن و  متـس  ناشدوخ 
هنـسرگ و نآ  رد  هک  تسا  نیا  وت  يارب  شتّیزم ) و  Ə تحار   ) تشهب رد  (( ؛) 370 () یَحْـضَت َالَو  اَهِیف  ْاُؤَمْظَت  َکَّنَءاَو َال  يَْرعَت  َالَو  اَهِیف 

یم تقشم  یتخس و  بعت و  راتفرگ  تفلاخم ، اب  اما  دهد .)) یمن  ترازآ  باتفآ  ترارح  و  يوش ، یمن  نآ  رد  دش و  یهاوخن  هنهرب 
شدوخ هب  مالّسلا  هیلع  مدآ  هک  تسا  یملظ  نیا  ًاملسم  تسا و  درم  هدهع  هب  نکسم  كاشوپ و  كاروخ ، هقفن ، هیهت  نیمز  رد  اریز  يوش ؛

ینعی تسا ؛ نآ  يوغل  ياـنعم  زین  تیـصعم  زا  دارم  روـط  نیمه  دـشاب . تیدوـبع  تیبوـبر و  باـب  رد  ملظ  دارم  هکنیا  هن  تسا ، هتـشاد  اور 
تلالض يانعم  هب  مه  تیاوغ ))  )) هچنانچ یبابحتسا ؛ ای  دشاب  یبوجو  نامرف  کی  نامرف  نیا  هکنیا  زا  معا  نامرف  تعاطا و  زا  ندش  جراخ 

؛) 371 ...() ِّیَْغلا َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَّت  دَـق  هکرابم ...(  هیآ  نیارد  ّیغ ))  )) هملکدوش یم  لمح  انعم  نیمه  هب  تسا و  دـشر ))  )) دـض هکلب  تسین 
وا حالـص  هب  هک  ار  يراک  ای  دوش  یتیـصعم  بکترم  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  معا  باوص  ان  و   ) تسا هدـش  صخـشم  باوصاـن  زا  باوص  ))

یلو دنا ، هدوب  بیغ ))  )) ملاع هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ًاصوصخم  مالّـسلا و  مهیلع  ایبنا  هک  دندقتعم  نایعیـش  دهد .)) ماجنا  تسین 
هب دننک  یم  لالدتـسا  ناشدوخ  هدیقع  تابثا  يارب  و  دناد ، یمن  يرگید  سک  لاعتم  يادخ  زج  ار  بیغ  هک  دـندقتعم  ننـست  لها  ناردارب 

ِضْرالاَو ِتاَوَمَّسلا  ِیف  نَم  ُمَْلعَی  ُلق ال   ) هکرابم هیآ  لثم  دیامن ، یم  یفن  وا  ریغ  زا  هدومن و  دنوادخ  هب  رصحنم  ار  بیغ ))  )) ملع هک  یتایآ 
هب ملاع  هک  تسادـخ  طقف  دـنناد و  یمن  ار  بیغ  نیمز  اهنامـسآ و  لها  زا  سک  چـیه  وگب  مدرم  هب  ربمایپ ! يا  (( ؛) 372 ...() ُهَّللا الِإ  َْبیَْغلا 

یفن ادخ  ریغ  زا  ار  بیغ  ملع  هک  یتایآ  دنیوگ : یم  دنراد ، لوبق  لماک  روط  هب  ار  تایآ  لیبق  نیا  دافم  هکنیا  نمض  نایعیش  تسا .)) بیغ 
رگا هک  دوش  یم  هدافتـسا  يرگید  تاـیآ  زا  نوچ  دـشاب ؛ بیغ  هب  ملاـع  دـناوت  یمن  لالقتـسالاب  سک  چـیه  هک  دراد  تلـالد  دـیامن ، یم 

یَضَتْرا ِنَم  الِإ  اًدَحَءا  یِِهْبیَغ  یَلَع  ُرِهُْظی  َالَف  ِْبیَْغلا  ُِملَع   ) هکرابم هیآ  لثم  دنـشاب ؛ بیغ  هب  ملاع  دنناوت  یم  زین  نارگید  دنک ، هدارا  دنوادخ 
راـیتخا هک  ار  یلوـسر  رگم  دـنادرگ  یمن  ملاـع  ملع ، نیا  هب  ار  سک  چـیه  تسا و  بیغ  هب  ملاـع  لاـعتم  دـنوادخ  (( ؛) 373 ...() ٍلوُسَّر نِم 

ایبنا مومع  دارم  سپ  تسا ، هدـمآ  هرکن  هیآ  رد  لوسر  نوچ  تسا و  لوسر  زا  ترابع  هدومن  رایتخا  ادـخ  هک  ار  یـسک  و  ( ؛)) دـشاب هدومن 
ادخ هک  ار  سک  ره  دیامرف : یم  نارگید  زا  بیغ  ملع  یفن  زا  سپ  هکرابم  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  دینیب  یم  دـشاب .) یم  مالّـسلا  مهیلع 
. دنتسه ایبنا  نالوسر و  هکرابم ، هیآ  صن  قبط  دنا  هتفرگ  رارق  وا  تساوخ  دروم  هک  یناسک  نآ  دوش و  یم  دوش ، بیغ  هب  ملاع  دهاوخب 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ندوب  بیاغ 

 - 1 تسا : هتـسناد  یم  بیغ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  هدش  لقن  یتایاور  زین  تنـس  لها  هربتعم  بتک  رد 
، تسا هملس  ینب  هفیاط  زا  ورمع و  نب  بعک  نامه  هک  ورمع  نب  رسیلاوبا  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  دنـسم  رد  لبنح  نب  دمحا 
: دیسرپ وا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دروآ . ادخ  لوسر  دزن  هب  هتفرگ و  ریـسا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يومع  سابع  یگنج ، رد 

ربمایپ دومن ، میرای  سابع  نتفرگ  ریـسا  رد  مدـیدن ، ار  وا  زین  ًادـعب  مدوب و  هدـیدن  ًالبق  هک  ار  يدرم  تفگ : يدرک ؟ ریـسا  ار  سابع  هنوگچ 
يارب دومرف : ساـبع  شیومع  هب  ترـضح  هاـگنآ  تسا . هدومن  کـمک  ار  وت  هک  دوب  راوگرزب  یکلم  درم  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

دیق زا  رهف ، نب  ثراح  ینب  زا  یکی  مدحج  نب  ۀبتع  تنامیپ  مهو  ثراح  نب  لفون  بلاط و  یبا  نب  لیقع  تا  هدازردارب  تدوخ و  یصالخ 
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هگن یفخم  ار  منامیا  رافک  سرت  زا  مدوب و  ناملـسم  لبق  زا  نم  تفگ : دومن و  ابا  سابع  منادرگ . دازآ  ار  امـش  ات  هدـب  هیدـف )) ، )) تراـسا
ام یلو  داد ، دهاوخ  رجا  وت  هب  ادخ  ییوگ  یم  تسار  رگا  تسا ، هاگآ  وت  لاح  هب  دنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  مدوب ، هتشاد 

روتـسد هدومن و  باـسح  هیدـف ))  )) يا هتفرگ  نم  زا  تمینغ  ناونع  هب  هک  ار  هچنآ  هّللا ! لوسر  اـی  تفگ : ساـبع  میهاوخ . یم  هیدـف  وت  زا 
یمن ار  هیدف  ياج  هدومن و  اطع  ام  هب  ادخ  هک  تسا  یلام  نیا  اریز  دوش ؛ یمن  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نک . رداص  ار  ام  يدازآ 

هک ار  تلام  زا  هچنآ  تساجک  سپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  مزادرپب . امـش  هب  ات  مرادن  نیا  زا  ریغ  یلام  نم  تفگ : سابع  دریگ .
رد نم  رگا  یتفگ : وا  هب  دوبن ، رفن  ود  امش  نیب  یموس  صخش  هک  یلاح  رد  جورخ  عقوم  یتشاذگ و  هکم  رد  لضفلا )) ما   )) تا هجوز  دزن 

سابع دـشاب . رادـقم  نیا  هّللادـبع ))  )) يارب رادـقم و  نیا  مثق ))  )) يارب رادـقم و  نیا  لضف ))  )) يارب لام  نیا  زا  موش ، هتـشک  گـنج  نیا 
هب دوبن و  ربـخ  اـب  هیـضق  نیا  زا  سک  چـیه  مرـسمه  نم و  زا  ریغ  هک  مروخ  یم  مسق  تسا  هدـینادرگ  ثوعبم  ار  وـت  هک  ییادـخ  هب  تفگ :
دنک یم  تیاور  یلفون  یسیع  نب  یلع  زا  شدنـس  هب  كردتـسمرد  مکاح   - 2 ( 374 .) یتسه دـنوادخ  لوسر  وت  هک  مناد  یم  نم  یتسرد 

ار تدوخ  هدب و  هیدف  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دمآرد ، نیملـسم  تراسا  هب  ردـب )) گنج   )) رد ثراح  نب  لفون  نوچ  هک 
هّدـج رد  هک  ار  اه  هزین  نآ  سپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مزادرپب . ات  مرادـن  يزیچ  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : لفون  نک . صـالخ 

زا رگید  سک  چیه  نم ، دوخ  ادخ و  زا  ریغ  مسق  ادـخ  هب  تفگ : لفون  يوش . دازآ  ات  هدـب  هیدـف  ناونع  هب  ار  اهنآ  دوش ؟ یم  هچ  یتشاذـگ 
 - 3 ( 375 .) درک میدـقت  هیدـف  ناونع  هب  ار  اه  هزین  نآ  سپ  یتسه ، ادـخ  ربمایپوت  هک  مهد  یم  تداهـش  نم  دوبن و  ربخ  اـب  اـه  هزین  هیـضق 
وا و  میدوب ، هنیدـم  هکم و  نیب  رمع  مّود  هفیلخ  اب  ام  دـیوگ  یم  سنا  تسا : نیا  نآ  دافم  هک  تسا  هدـش  لـقن  حـیتافملا  ةاـقرم  رد  یتیاور 
رد هک  ار  ییاهناکم  گنج ، زا  لبق  زور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هکنیا  ات  درک  یم  وگزاب  ار  ردـب  گنج  ناتـساد  ام  يارب 
هب دش و  دهاوخ  هتشک  ینالف  اجنیا  دوش و  یم  هتـشک  ینالف  اجنیا  دومرف : داد و  ناشن  ام  هب  داتفا ، دهاوخ  نیمز  رب  رفک  ناگرزب  داسجا  نآ 

نیمز هب  دوب ، هداد  ناشنام  هب  ًالبق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  ییاهناکم  نامه  رد  تسرد  اهنآ  تسا ، هداتسرف  قح  هب  ار  وا  هک  ییادخ 
رد ییاتود  نانآ  هک  دنک  یم  لقن  ار  ناوفص  بهو و  نب  ریمع  ندش  نامیپ  مه  ناتـساد  عمجم  رد  یمثیم   - 4 ( 376 .) دندش هتشک  هداتفا و 

ناوفص دش ، هتشک  هچنانچ  رگا  دناسرب و  لتق  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هتفر و  هنیدم  هب  بهو  نب  ریمع  هک  دنتـسب  دهع  هکم 
نامیپ دهع و  ناوفـص  زا  هکنآ  زا  دعب  بهو  نب  ریمع  دهدب . رارق  دوخ  تلافک  یتسرپرـس و  تحت  ار  شا  هداوناخ  هدومن و  ادا  ار  وا  ضرق 
ربمایپ دیدرگ . ریگتـسد  ییاسانـش و  باطخ  نب  رمع  طسوت  هکنیا  ات  دش  هنیدم  هناور  دادـن و  رارق  هیـضق  نیا  نایرج  رد  ار  یـسک  تفرگ ،

. منک دازآ  تسا  ردب ))  )) يارسا ءزج  هک  ار  مرسپ  هکنیا  يارب  تفگ : يا . هدمآ  هنیدم  هب  هچ  يارب  دیسرپ : وا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا 
یناسرب لتق  هب  ارم  وت  رگا  هک  دیتسب  نامیپ  دهع و  مه  اب  هکم  رد  ناوفص  اب  وت  هکلب  ییوگ ، یم  غورد  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

هب یتـفگ و  تسار  تفگ : بهو  نب  ریمع  دـنک . لـفکت  زین  ار  وت  هداوناـخ  هدومن و  ادا  ار  وت  ضرق  ناوفـص  يوش ، هتـشک  تدوـخ  دـعب  و 
هدش لقن  تنـس  لها  ناردارب  هربتعم  بتک  رد  زین  يرگید  تایاور  روکذـم ، تایاور  زا  ریغ  هتبلا  ( 377 .) یتسه ادـخ  لوسر  وت  هک  یتسرد 
رارق داهـشتسا  دروم  هدومن و  لـقن  ار  قوف  ثیدـح  راـهچ  هنومن  ناونع  هب  اـم  هک  دـش ، دـهاوخ  هدـهاشم  بتک  نآ  هب  هعجارم  اـب  هک  تسا 

. میداد

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ندوبن  ای  ندوب  بیغ  دروم  رد  ننست  لها  رظن 

زا ار  ترضح  نآ  یهاگ  هکلب  هتسناد  یمن  بیغ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دندقتعم  اهنت  هن  ام  ننست  لها  ناردارب  هک  تسا  رکذ  لباق 
(( رانملا ریسفت   )) فل ؤم  اضر  دیشر  دیـس  زا  ار  یمالک  بلطم  نیا  تابثا  يارب  دننک ، یم  روصت  رتهاگآان  رت و  نییاپ  مه  يداع  صاخـشا 
رد ملـسم  هک  ار  هساسج  ثیدـح  تسا  مزال  وا  مالک  لقن  زا  لبق  اـما  مینک ، یم  لـقن  هساـسج )) ثیدـح   )) ریـسفت حیـضوت و  اـب  هطبار  رد 
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رد ملـسم  میوش . رکذتم  دنک ، یم  تیاور  ( 378  ) هساسج هصق  ناونع  تحت  لاجدلا  رکذ  باب  ۀـعاسلا ، طارـشاو  نتفلا  باتک  رد  حـیحص 
تسا سیق  نب  كاحـض  رهاوخ  سیق  تنب  همطاف  قیرط  قرط ، نآ  زا  یکی  هک  دنک  یم  تیاور  ددعتم  قرط  زا  ار  هساسج  ثیدح  حیحص ،

عمج ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يزور  هک : تسا  نیا  زا  ترابع  ثیدح  نآ  و  دشاب . یم  هنیدـم  هب  نیرجاهم  نیلوا  زا  نز  نیا  و 
ًالبق هک  يراد  میمت  هک  ار  يا  هصق  ات  مدومن  عمج  ار  امـش  هکلب  مدرکن ، عمج  سرت  ای  لیم  رطاخ  هب  ار  امـش  مسق  ادـخ  هب  دومرف : هدومن و 
رگید رفن  یس  اب  مایا ، زا  یضعب  رد  تفگ : میارب  وا  میامن . لقن  زین  امـش  يارب  درک ، نایب  میارب  تسا ، هدروآ  مالـسا  الا ن  هدوب و  یحیـسم 

يا هریزج  هب  هکنیا  ات  دـندنام  ایرد  نیگمهـس  جاوما  هرـصاحم  رد  نانآ  ماـمت  هاـم  کـی  هدـش و  یناـفوط  اـیرد  هک  دوب  هدـش  یتشک  راوس 
هب دوب ، هدیناشوپوم  ار  شمدـق  ات  رـس  هک  دـندید  ار  یبیجع  دوجوم  سپ  دـندش  هریزج  لخاد  اهنآ  دوب . باتفآ  بورغ  لحم  هک  دندیـسر 
هک تفگ  ام  هب  هراشا  اب  دـعب  متـسه ، هساـسج  نم  تفگ : یتسیک ؟ دندیـسرپ ، دـش ، یمن  هداد  صیخـشت  مه  زا  شیور  تشپ و  هک  يروط 

شریظن عقوم  نآ  ات  هک  مادنا ) تماق و  دق و  رظن  زا   ) ار ناسنا  نیرتگرزب  دندش و  رید  دراو  سپ  دینیبب ، ار  وا  دیورب و  تسه  ریَد  رد  يدرم 
نآ یتقو  دوب . نهآ  نایم  شیاهاپ  قاس  ات  وناز  زاو  هتـسب  شندرگ  هب  شیاهتـسد  هک  یلاح  رد  دندرک ، هدهاشم  اجنآ  رد  دندوب ، هدـیدن  ار 
ربخ یّما  ّیبن  زا  نم  هب  درک : لا  ؤس  دعب  دینش . ییاهباوج  درک و  یتالا  ؤس  نانآ  زا  دنتـسه ، برع  دارفا  نیا  هک  تسناد  هثجلا ، میظع  ناسنا 

: دنتفگ تسا ؟ هدش  گنج  لوغشم  وا  اب  برع  ایآ  دیـسرپ : تسا . هدش  نکاس  هنیدم  رد  جراخ و  هکم  زا  دنتفگ  تسا ، هدرک  هچ  هک  دیهد 
بیرغ بیجع و  ناسنا  نآ  سپ  دنا . هدش  وا  عیطم  الا ن  همه  هدروآرد و  وناز  هب  ار  برع  دنتفگ : تسا ، هدرک  هچ  برع  اب  وا  دیسرپ : یلب .

يور رد  زور ، لهچ  منک و  یم  جورخ  سپ  مبای ، یم  جورخ  نذا  بیرق  نع  متسه و  ( 379  ) حیسم نم  هک  مهدب  عالطا  امش  هب  نم  تفگ 
ندرک بارخ  اریز  ار ؛ هبیط  هنیدـم )  ) هکم و زج  منک ، یم  بارخ  دریگب  رارق  مهار  رـس  رب  هک  ار  يا  هیرق  ره  رهـش و  ره  مدرگ ، یم  نـیمز 

یم ربـخ  يوار  دـش . دـهاوخ  نم  عناـم  تسد  هب  ریـشمش  یکلم  موش ، رهـش  ود  نآ  دراو  مهاوخب  تقو  ره  تسا و  مارح  میارب  اـج  ود  نآ 
زا دارم  ینعی  تسا ؛ هبیط  اجنیا  تفگ : راب  هس  هدز و  شیوناز  هب  ار  دوخ  تسد  ناتـساد ، لـقن  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـیوگ :

ثیدح نیا  هک  لاح  تسا . تسرد  ثیدح  نیا  تنس  لها  نیثدحم  زا  یلیخ  ملسم و  رظن  زا  هک  تسا  نآ  رما  رهاظ  تسا . هنیدم  هبیط ،)) ))
تسرد و ثیدح  رگا  دیوگ : یم  وا  تسا . هتفگ  نآ  اب  هطبار  رد  اضر  دیـشر  ياقآ  هک  هچنآ  هب  میزادرپ  یم  دیدینـش ، ار  بیرغ  بیجع و 
و تسا ؟ هدومرف  نایب  شدوخ  ربمایپ ، هک  تفرگ  یتباث  مّلسم و  ثیداحا  ءزج  ار  ثیدح  نیا  ناوت  یم  ایآ  دشاب ، لاکـشا  زا  یلاخ  نآ  دنس 

میمت زا  ار  نآ  ربمایپ  هک  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  دعب  میریذـپب ؟ هدومن و  لوبق  مه  ار  نیا  تفریذـپ ، ار  ثیداحا  نآ  دـیاب  هک  يروط  نامه 
لقن نارگید  يارب  هدینـش و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  يا  هّصق  طقف  درادن ، ار  ربمایپ  دوخ  ثیداحا  مکح  دنک ، یم  لقن  يراد 

نارگید راتفگ  هک  دراد  هفیظو  مدرم ، هیقب  لثم  تهج  نیا  زا  وا  سپ  هتسناد ، یمن  بیغ  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  تسا ، هدومن 
نیقفانم و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  هداتفا  قافتا  رایسب  دشاب و  هتـشادن  يداریا  ههبـش و  هک  یمادام  دنک ، یتسار  قدص و  هب  لمح  ار 

هار زا  طقف  ار  نایوگغورد  غورد  وا  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  تسا و  هدومرف  قیدـصت  دـندرک ، یم  مهرـس  هک  ییاهناتـساد  رد  ار  راـفک 
یم يداع  رـشب  هک  يروما  زا  نآ  لاثما  نارگید و  زا  لا  ؤس  ندومن و  قیقحت  لثم  رگید ، ياههار  زا  یـضعب  ببـس  هب  ای  هتـسناد  یم  یحو 

نید و رما  رد  زج  مه ، یحو  تسا ، بذک  زا  نانآ  تمـصع  یحو و  لوزن  ناشریغ ، رب  ایبنا  زایتما  اهنت  دـنک و  ادـیپ  ملع  روما  نآ  زا  دـناوت 
(380 .) ددرگ یمن  لزان  رگید  روما  اب  هطبار  رد  دوش  یم  نید  هب  طوبرم  هچنآ 

يرصم دنمشناد  نیا  باوج 

هیظفل و نیارق  زا  دنک و  لقن  مه  نارگید  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ار  یثیدح  رگا  ًالّوا : تفگ : دیاب  يرـصم  دنمـشناد  نیا  باوج  رد 
رد دنریذپب و  ار  نآ  هک  دوش  یم  بجاو  ناناملـسم  رب  تسا ، هتفریذپ  ار  ثیدـح  رد  دوجوم  بلاطم  ترـضح  نآ  هک  دوش  هدافتـسا  هیلاح 

دهاوخ نخـس  باوص  هب  وا  زاب  دوشن ، لزاـن  مه  یحو  ترـضح  نآ  يارب  رگا  اریز  دـنک ، یمن  یقرف  چـیه  اـیند  رما  اـب  نید  رما  هطبار  نیا 
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تباث تایاور  نآرق و  زا  لالدتسا  اب  ام  ناشیا ، مالک  داریا  زا  لبق  ًایناث : تسا . رتالاب  نامدرم  رگید  زا  ًامّلسم  وا  تیارد  لقع و  نوچ  تفگ ،
رگا ًاثلاث : دنـشاب . بیغ  هب  ملاع  دـنناوت  یم  راگدرورپ  نذا  هزاجا و  اب  مالّـسلا  مهیلع  اـیبنا  رگید  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  میدرک 

وا هک  تسا  تهج  نآ  زا  دـنک ، یتسار  قدـص و  رب  لمح  ار  نارگید  راتفگ  دراد ، هفیظو  مدرم  هیقب  لثم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
تمحر فالخ  نیا  دزیرب ، مدرم  نیب  دـیوگ  یمن  غورد  تسا و  ناملـسم  رهاظ  هب  هک  ار  یناـسنا  يوربآ  رگا  تسا و  نیملاـعلل )) ۀـمحر  ))

 - هکنیا هن  دیامن ، یم  یـشوپ  هدرپ  دـنک و  یمن  اشفا  ار  یـسک  رارـسا  زاب  دـناد ، یم  هکنیا  اب  لاعتم  يادـخ  هک  يروط  نامه  دوب ، دـهاوخ 
قیدصت نیا  رگید ، فرط  زا  دنک . قیدصت  ار  نارگید  راتفگ  ینادان ، يور  زا  دـنادن و  ار  تیعقاو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هّللابذایعلا - 

رد اما  تسا ، هدوبن  نیملـسم  مالـسا و  ررـض  هب  هدوب و  هدنیوگ  عفن  هب  هک  هدـش  یم  رداص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  یتقو  ات  يرهاظ 
ناقفانم تقو  چیه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دز ، یم  ررض  ناناملسم  هب  ای  دش  یم  مالـسا  ندش  راد  هشدخ  بجوم  قیدصت ، هک  يدراوم 

یمن بیغ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  میدرک  لوبق  هک  ضرف  رب  میـسرپ ، یم  شعابتا  اضر و  دیـشر  ياقآ  زا  ًاعبار : درک . یمن  قیدـصت  ار 
ایآ دنک ، یم  رواب  ار  ناتـساد  نیا  یلقاع ، ناسنا  مادک  مسق  ادخ  هب  ار  امـش  ریخ ؟ ای  تسا  هدوب  لقاع  ربمایپ  امـش  رظن  هب  ایآ  تسا ، هتـسناد 

بورغ لحم  اجنآ  رد  هک  ییاج  دراد و  یقرـشم  برغم و  شدوخ  يارب  میورب ، هک  ملاع  نیا  زا  هشوگ  ره  رد  هک  تسا  هتـسناد  یمن  ربمایپ 
بورغ لحم  دناوت  یم  دخرچ  یم  دیشروخ  رود  هب  تسا و  یسمش  هموظنم  ياضعا  زا  یکی  هک  نیمز  ایآ  دش . دهاوخن  ادیپ  دشاب ، باتفآ 

شـش هب  نآ  حطـس  ترارح  هجرد  دراد و  هلـصاف  نیمز  زا  رتمولیک ، رازه  دـصناپ  نویلیم و  هک 149  يدیشروخ  مه  نآ  دشاب ؟ دیـشروخ 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تیارد  لقع و  ایآ  تسا . نیمز  هرک  مجح  ربارب  رازه  نآ 391  مجح  دـسر و  یم  دارگیتناس  هجرد  رازه 

دراد و هک  یـشناد  نآ  اب  درم  نیا  دینیب  یم  دنک ؟ یمن  لوبق  وا  هک  دنک  لوبق  ار  یبلاطم  دیایب  هک  تسا  هدوبن  اضر  دیـشر  ياقآ  هزادـنا  هب 
ریاس لثم  اهنت  هن  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هتفگ و  نخـس  لّمءات ، رکف و  نودب  تسا ، دقتعم  مه  هشیدنا  رکف و  يدازآ  هب  ًانمض 

یم لزان  نید  روما  رد  طقف  یحو  دیوگ  یم  هکنیا  ًاسماخ : میظع .)) ناتهب  اذه  کناحبـس  ، )) دنک یم  ضرف  رت  لزان  بتارم  هب  هکلب  مدرم 
(( یحو  )) نآرق هکنیا  رد  اریز  تسا ؛ تباث  نآ  فالخرب  ناـهرب  لـیلد و  هکلب  ناـهرب ، لـیلد و  نودـب  تسا  یمـالک  نآ ، ریغ  رد  هن  دوش ،
مه لزان  رگا  هک  دـنک  یم  لزان  ربمایپ  يارب  ار  ییاهناتـساد  میرک ، نآرق  رد  دـنوادخ  دـینیب  یم  لاح  نیع  رد  درادـن و  کش  یـسک  تسا 

، یهگناو نآ . هیبش  ار و  ناشدوخ  ياهتسد  يرصم  نانز  ندیرب  فسوی و  ترضح  هصق  لثم  دش ، یمن  هتـساک  نید  زا  زیچ  چیه  درک  یمن 
نیا ایآ  مینک  یم  لا  ؤس  میدرک ،)) یحو  یـسوم  ردام  هب  اـم  (( ؛) 381 ...() َّیَـسُوم ِّمُءا  ََّیلِإ  آَْنیَحْوَءاَو  : ) دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

هب یلو  دنک ؛ یحو  وا  هب  ینید  ریغ  روما  رد  دنوادخ  هک  تسین  یـسوم  ردام  هزادـنا  هب  ربمایپ  ایآ  و  ایند ؟ ای  تسا  هدوب  نید  دروم  رد  یحو 
هنوگچ هک  درک  ماهلا  یسوم  ردام  هب  هک  يدنوادخ  مییوگ  یم  اریز  تسا ؛ ماهلا  يانعم  هب  یحو  نیا  هک  دوشن  هتفگ  دنکن . یحو  شربمایپ 
دنهاوخ ار  وا  هار  ناسنا ، اهدرایلیم  تمایق  زور  هب  ات  هدومن و  اطع  وا  هب  ار  رشب  يربهر  هک  شربمایپ  هب  ایآ  دراد ، هگن  تمالـس  ار  شدنزرف 

دنک یم  رواب  وا  دوخ  ایآ  مینک ، یم  لا  ؤس  اضر  دیـشر  ياقآ  زا  ًاسداس : طلغ . زیچ  هچ  تسا و  تسرد  زیچ  هچ  هک  دـنک  یمن  ماهلا  تفر ،
دنوش و ایرد  نیگمهس  جاوما  راتفرگ  نئمطم ، هلیـسو  وراد و  یندیماشآ ، بآ  اذغ ، لیبق  زا  یفاک  تاناکما  نتـشادن  اب  ناسنا  رفن  یـس  هک 
حیحص و همه  مه  راک  رخآ  دنشاب و  هتـشادن  تحارتسا  دنزادرپب و  گنج  هب  هرخـص و ... جاوما ، نافوط ، اب  رحب  طسو  نادرگرـس  هام  کی 

یمن ربمایپ  یّنـس ، دنمـشیدنا  ملاع و  کی  رظن  زا  دنک ، كرد  دناوت  یم  زین  زیمم  هچب  کی  یتح  هک  ار  بلاطم  نیا  دنربب ؟ ردـب  ناج  ملاس 
؟ دوش یمن  باسح  مالسا  ربمایپ  هب  نیهوت  شرگن ، هیرظن و  نیا  ایآ  دنک . كرد  دناوت 

تماما - 4

ینس هعیش و  رظن  زا  تماما 
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لوا تمسق 

دنناد یم  نید  عورف  زا  ار  تماما  تنس ، لها  ناردارب  یلو  تسا  نید  لوصا  ءزج  تماما ))  )) هلئسم نایعیـش  رظن  زا  هک  دش  هداد  رکذت  ًالبق 
هب هدوـمن و  هینظ  هلدا  هب  کـسمت  دـشاب ، اراد  دـناوت  یم  ار  ماـقم  نیا  هک  یـصخش  یفرعم  نآ و  تاـبثا  يارب  هک  تسا  تهج  نـیمه  هـب  و 

ار یفیاظو  نامه  هک  نایب  نیا  هب  تسا  تلاسر  همادا  تماما ، نایعیـش ، رظن  زا  دـنیامن . یم  لالدتـسا  یلقع ، تاناسحتـسا  سایق و  عامجا و 
هیحان زا  ربمایپ  صخش  لثم  دیاب  تسا ، نینچ  نوچ  دراد و  هدهع  هب  زین  وا  زا  دعب  ماما  تشاد ، هدهع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  یبن  هک 
یماما ره  و  ربمایپ ، ار  ماما  دنک و  یم  یفرعم  ادخ  ار  ربمایپ  هک  تسا  نیا  رد  ربمایپ ، اب  ماما  قرف  اهتنم  دوش . ماقم  نیا  هب  بوصنم  دنوادخ ،
يدایز یلقع  یلقن و  هلدا  هدیقع ، نیا  تابثا  يارب  نایعیش  دیامن . یم  یفرعم  مدرم  هب  ار  شدوخ  زا  دعب  ماما  تماما ، ماقم  زارحا  زا  دعب  مه 

ْمَّل ْنِإَو  َّکِبَّر  نِم  َْکَیلِإ  َلِزنُءاآَم  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اَهُّیَءاََّی  : ) هکرابم هیآ  ینس  هعیش و  زا  نیرس  میوش . یم  رکذتم  ار  اهنآ  زا  یـضعب  ام  هک  دنراد 
یحو وت  هب  ادـخ  هک  ار  هچنآ  ربماـیپ ! يا  (( ؛) 382 () َنیِِرف َْکلا  َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َهَّللا َال  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللاَو  ُهََتلاَسِر  َْتغََّلب  اَمَف  ْلَـعْفَت 

هتـشاذگ وت  شود  رب  ادـخ  هک  ار  یتلاسر  ینکن ، غالبا  ینک و  یهاتوک  راـک  نیا  رد  رگا  هک  نادـب  نک و  غـالبا  ناناملـسم  هب  تسا  هدرک 
دهاوخن تیادـه  ار  نارفاـک  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هب  دـنک  یم  ظـفح  مدرم  یلاـمتحا ) تارطخ   ) زا ار  وت  دـنوادخ  يا ، هدرکن  غـیلبت  تسا 

هدـش لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رب  مخ )) ریدـغ   )) رد و  عادولا )) ۀـجح   )) رد يرجه  مهد  لاـس  هجحیذ ، مهدـجه  زور  رد  درک ))
دمحم زا  دلاخ  نب  نودمح  نب  دمحم  زا  يدلخم  دمحا  نب  نسح  زا  رافص  یلع  نب  دمحم  دیعـس  وبا  زا  لوزنلا  بابـسا  رد  يدحاو  تسا .

هک دـنک  یم  لقن  يردـخ  دیعـسوبا  زا  هیطع  زا  باجح  وبا  شمعا و  زا  سباـع  نب  یلع  زا  هداجـس  داـمح  نب  نسح  زا  یتولخ  میهاربا  نب 
، هدئام هروس  ریسفت  رد  يزار  رخف  ( 383 .) تسا هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  هطبار  رد  مخ و  ریدغ  زور  رد  هیآ  نیا  تفگ :

نیا هوجو  نآ  زا  مهد  هجو  دـیوگ : یم  هک  اجنآ  ات  دـنک  یم  رکذ  هکرابم  هیآ  لوزن  نءاش  يارب  یهوجو  رکذـلا  قوف  هیآ  ریـسفت  لـیذ  رد 
هتفرگ و ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  لوزن ، زا  دعب  هدش و  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  لضف  رد  هکرابم  هیآ  هک  تسا 

هیضق ( 384 ((.) ار وا  نانمشد  رادب  نمشد  ار و  وا  رادتسود  رادب  تسود  ایادخ ! تسوا ، يالوم  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  : )) دومرف
دای نآزا  يدایز  بتک  رد  هدوب و  راکنا  لباقریغ  همّلـسم و  يایاضق  زا  تسا ، هدمآ  تنـس  لها  هربتعم  بتک  رد  هک  روط  نآ  مخ  ریدغ  زور 

، همهملا لوصفلا  ریبک ،) ریـسفت   ) بیغلا حـیتافم  ریـسفت  لو ، ؤسلا  بلاطم  لوزنلا و  بابـسا  ياهباتک : هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  تسا . هدـش 
یطلاو و رشنلاو  ۀیاردلا  رانملا ، ریسفت  ریدقلا ، حتف  روثنملاردلا ، ریـسفت  ةدوملا ، عیبانی  یخلب ، یناشخدب  دمحم  ازریم  ریـسفت  یبلعث ، ریـسفت 

نبا باتک  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  يدـس ، بقانم  اطع ، ریـسفت  حـیرج ، نبا  ریـسفت  مالّـسلا و  هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام 
، ءایلوالا ۀیلح  لبنح ، نب  دمحا  دنسم  نیحیحصلا ، كردتسم  هجام ، نبا  حیحص  صاوخلا ، ةرکذت  يراخب ، باهولادبعدیـس  ریـسفت  ریرج ،

هراشا دیاوزلا  عمجم  ریدقلا و  ضیف  راث ، الا  لکـشم  ۀباغلادُسا ، ۀباصالا ، لامعلازنک ، ۀـقرحملا ، قعاوصلا  یئاسن ، صیاصخ  دادـغب ، خـیرات 
ادخ لوسر  هباحص  مظاعا  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هطبار  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  شیامرف  ریدغ و  زور  ناتـساد  نینچمه  درک .
هدرک تیاور  درب ، یم  مسا  ار  ناـنآ  زا  رفن  هد  دـص و  اـت  ریدـغلا ))  )) فیرـش باـتک  رد  ینیما  همـالع  موـحرم  هک  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلص 

زا ( 386 .) تسا هدش  هدرب  مان  ریدغلا ))  )) باتک رد  دنتـسه ، روکذم  ربخ  يوار  هک  هّماع  ياملع  زا  رفن  دودح 84  زین  نیعبات  زا  ( 385 .) دنا
اب هطبار  رد  دناوت  یمن  سک  چیه  هک  يروط  هب  تسا ، رتاوتم  نآ  لقن  تباث و  یمالسا  قرف  مامت  نایم  رد  مخ  ریدغ  هیـضق  زین  يدنـس  رظن 

هدومن و ثیدح  ندوب  رتاوتم  هب  حیرصت  هرتاوتملا ، ثیداحالا  یف  هرثءاتملا  راهزالا  باتک  رد  یطویـس  دشاب . هتـشاد  يا  ههبـش  کش و  نآ 
ثیدح ریدغ ، ثیدـح  ( 387 (؛ ریفغلا ّمجلا  نـع  ریفغلا  ّمـجلا  هاور  حیحـص  ثیدـح  هـنا  : )) دـیوگ یم  بلاـطملا  ینـسا  رد  يرزج  همـالع 

رتاوت ریدغلا  ثیدح  : )) دیوگ یم  نیعبرالا  باتک  رد  يروباشین  دـنا .)) هدرک  تیاور  ار  نآ  يریفغ  ّمج  زا  يریفغ  ّمج  هک  تسا  یحیحص 
هیلع یلع  زا  رتاوت  اب  ریدغ  ثیدح  ۀباحـصلا ؛ نم  ریفغ  ّمج  ریثک و  ّمج  هاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  نع  رتاوتم  وه  نینم و  ؤملاریما  نع 
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نب دمحا  خیش  دنا .)) هدومن  تیاورار  نآ  هباحص  زا  يریثک  هدع  تسا و  رتاوتم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  نآ  لقن  هدش و  لقن  مالّسلا 
يا هدع  ةددعتملا و  نونفلا  یف  ةددسملا  ثاحبالا  باتک  رد  یلبقم  همالع  ریغصلا و  عماجلا  حرش  یف  رینملا  جارـسلا  باتک  رد  یعفاش  یلع 

ياراد روکذم  ثیدح  ( 388 .) دنا هدومن  ار  ثیدح  ندوب  رتاوتم  ياعدا  دـنوش ، یم  رفن  هدراهچ  ًادودـح  هک  تنـس  لها  گرزب  ياملع  زا 
نبا قیرط و  هب 80  يرقم  يرزج  قـیرط و  هب 75  يربط  ریرج  نبا  قیرط ، لهچ  هب  ار  نآ  لبنح  نب  دـمحا  هک  تسا  ددـعتم  قرط  دـیناسا و 
ریما زا  هحفـص 30  لوقعلا  ۀـیاده  قیلعت  رد  قیرط و  هب 125  یباـعج  رکبوبا  قیرط و  هب 120  یناتـسجس  دیعـس  وبا  قیرط و  هب 105  هدقع 

ربخ و رودص  لصا  رد  املع  دـیوگ : یم  بوشا  رهـش  نبا  موحرم  ( 389 .) دنا هدرک  لقن  قیرط  هب 150  مهدزاود  نرق  رعاش  ینمی ، دـمحم 
جاجح و نب  ملـسم  يرذالب و  دمحا  قاحـسا و  نب  دمحم  ار  ثیدح  نیا  تسا ، نآ  يانعم  رد  طقف  فالتخا  دنراد و  قافتا  ریدغ  ثیدـح 
زا 23 هطب  نبا  قیرط و  زا 40  لبنح  نب  دمحا  ار  ثیدح  دیوگ : یم  دعب  دنا . هدرک  لقن  اهنآریغ  ینطق و  راد  نسحلاوبا  یناهفصا و  میعنوبا 

تیاور قیرط  زا 125  یباعج  رکبوبا  قیرط و  زا 105  هدقع  نب  سابعلاوبا  قیرط و  دنچ  زا 70 و  تیالو  باتک  رد  يربط  ریرج  نبا  قیرط و 
ریدغلا يور  نم  باتک  دعـس  نب  دمحم  نب  دمحا  ریدغلا و  باتک  یبلهم  لاله  نب  یلع  ریدغ ، ربخ  اب  هطبار  رد  دیوگ : یم  دعب  دـنا . هدرک 

ار ریدغ  ربخ  تاور  یماسا  شدوخ  باتک  رد  يزار  یتال  روصنم  دنا و  هدومن  فیل  أت  ربخ  نیا  قرط  نایوار و  رد  یباتک  يرجش  دوعسم  و 
رد ریدغ  ثیدح  دیوگ : یم  ۀـسمخلا )) لیاضف   )) باتک رد  يدابآزوریف  هّللا  تیآ  موحرم  ( 390 .) تسا هدومن  رکذ  ابفلا  فورح  بیترت  اب 
یم دـنا و  هدومن  لقن  ار  نآ  هباحـص  ناگرزب  مظاعا و  هک  تسا  يرتاوتم  ثیدـح  ثیدـح ، نیا  اریز  تسا ؛ توق  تحـص و  زا  هبترم  یلعا 

، یملسا هدیرب  بویا ، وبا  بذاع ، نب  ءارب  مقرا ، نب  دیز  هحلط ، دعس ، رمع ، راّمع ، مالّـسلا ، هیلع  یلع  لثم  درب  مان  ار  نانآ  زا  يدادعت  ناوت 
، یلیل نب  رماع  رمع ، نبا  سابع ، نبا  هرمـس ، نب  رباج  هّللادـبع ، نب  رباج  دیـسا ، نب  هفیذـح  کلام ، نب  سنا  هریره ، وبا  يردـخ ، دیعـس  وبا 
، يراصنا هعیدو  نب  تباث  يراصنا ، تباث  نب  هّللادیبع  تباث ، نب  ۀمیذخ  فینح ، نب  لهـس  تباث ، نب  سیق  یلجب ، ریرج  ةدانج ، نب  یـشبح 
، هرم نب  یلعی  نیوج ، نب  ۀبح  هبتع ، نب  مشاه  لیدـب ، نب  بیبح  يراصنا ، نالجع  نب  نامعن  يراصنا ، بذاع  نب  دـیبع  يراصنا ، هلاضف  وبا 

نب نمحرلادبع  بر ، دبع  نب  نمحرلادبع  بنیز ، وبا  لبان ، نب  نمیا  ریمع ، نب  رماع  یعازخ ، ورمع  نب  ۀـیجان  يراصنا ، لیحارـش  نب  دـیزی 
ناشیا ریغ  رمیذ و  رمع ، هرامع ، ثریوح ، نب  کلام  نصحم ، نب  ةرمع  وبا  نزام ، نب  ورمع  نب  عدنج  هدینج  وبا  يراصنا ، همادق  وبا  جلدم ،

باتک رد  رجح  نبا  دـیوگ : یم  دـعب  دوبن . روسیم  ًالعف  ناـشیا  همه  یماـسا  رکذ  دـنا و  هدرک  تیاور  ار  ریدـغ  ثیدـح  هک  يریثک  قلخ  زا 
نبا تسا : هتفگ  هحفص 329 ) رد   ) هدرک و رکذ  دنشاب  یم  ریدغ  ثیدح  يوار  هک  ار  هباحـص  زا  يا  هدع  یماسا  ( 391  ) بیذهتلا بیذهت 
قرط عمج  هب  مادـقا  هدـقع ، نبا  سابعلاوبا  و  تسا ، هدومن  حیحـصت  هدربمان و  میا ، هدرب  مان  اـم  هک  هچنآ  زا  رتشیب  یباـتک ، رد  يربط  ریرج 
تنک نم   )) ثیدح هک  تسا  هدـمآ  يرابلا  حـتف  باتک  رد  تسا . هدرک  تیاور  رتشیب  ای  یباحـص  رفن  داتفه  زا  ار  نآ  هدومن و  ثیدـح  نیا 

نبا هک  تسا  هددـعتم  دـیناسا  هریثک و  قرط  ياراد  ًادـج  ثیدـح  نیا  دـنا و  هدرک  تیاور  یئاسن  يذـمرت و  ار  ( 392 (() هالوم یلعف  هالوم 
زا مراهچ  باب  رد  زین  یفنح  يزودنق  نامیلس  ظفاح  تسا . نسح  حیحـص و  نآ  دیناسا  زا  يرایـسب  هدومن و  عمج  یباتک  رد  ار  اهنآ  هدقع 
(( ۀـیالولا  )) مان هب  یباتک  هطبار  نیا  رد  لقن و  قیرط  زا 75  ار  ریدغ  ربخ  خروم )  ) يربط ریرج  نب  دـمحم  تسا : هتفگ  ةدوملا  عیبانی  باتک 

رکذ اب  ةالاوم ))  )) مان هب  یباتک  رد  هدقع  نب  دیعـس  نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلاوبا  ار  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  نینچمه  تسا . هدومن  فینـصت 
ینیوج یلاعملاوبا  دمحم  نب  یلع  نب  یـسوم  نب  یلع  همالع  تسا : هتفگ  و  هدومن ، تیاور  دـسر ، یم  قیرط  هب 125  هک  يدیناسا  قرط و 

ربخ تایاور  نآ  رد  هک  مدید  ار  یباتک  دادـغب  رد  یفاحـص ، ناکد  رد  تفگ : یم  بجعت  اب  یلازغ  دـماحوبا  داتـسا  نیمرحلا  ماما  هب  بقلم 
هّللا یّلص  هلوق  قرط  نم  نورشعلا  ۀنماثلا و  ةدلجملا  : )) هدش هتـشون  مدید  مدرک  هاگن  باتک  نآ  دلج  هب  یتقو  دوب ، هدش  يروآ  عمج  ریدغ 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  هتفگ  قرط  دیناسا و  زا  دلج 28  ( 393 (؛ نورشعلا ۀعساتلا و  ةدلجملا  هولتی  هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآ  هیلع و 
نایب رد  باتک  دلج  ینعی 29  دوب ؛)) دهاوخ  دلج 29  مه  دلج  نیا  زا  دـعب  تسوا و  يالوم  یلع  متـسه ، وا  يالوم  نم  ار  سک  ره  هک  هلآ 

، نآ مامت  یلو  تسا ، فلتخم  ظافلا  ياراد  سپ  ثیدح ، نیا  اما  و  دوب ، ریدـغ  ثیدـح  دانـسا  دـش  رکذ  هچنآ  تسا . ریدـغ  ثیدـح  قرط 
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رکذ زا  سپ  کنیا  دشاب . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تماما  تراما و  زا  ترابع  هک  دنتـسه  يدحاو  يانعم  دیفم 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یثیدح  ناتـساد و  لصا  نایب  هب  میزادرپ  یم  ننـست ، لها  گرزب  ياملع  نانخـس  ثیدح و  دانـسا 
نیا يوار  هک  تسا  یناسک  تاملک  ریدغ و  ثیداحا  عومجم  زا  دافتسم  دوش ، یم  لقن  هچنآ  هک  هتکن  نیا  رکذ  اب  هتبلا  تسا ؛ هدش  تیاور 

مالعا زین  مدرم  هب  دوش ، فرشم  جح  هب  هک  تفرگ  میمصت  ترجه  مهد  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  دنتـسه . ربخ 
هدش ترضح  نآ  هارمه  رفس ، نیا  رد  يریثک  تیعمج  سپ  دوش ، هدامآ  دورب  جح  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  دهاوخب  هک  ره  هک  دش 

. دندیمان مامتلا )) ۀـجح  لامکلا و  ۀـجح  غالبلا ، ۀـجح  مالـسالا ، ۀـجح  عادولا ، ۀـجح   )) زین ار  جـح  نیا  دـندیدرگ . ناور  هکم  فرط  هب  و 
ماجنا جح  نیا  زا  ریغ  یجح  تفر  ایند  زا  هک  یتقو  ات  دومن و  ترجه ))  )) هنیدم هب  هکم  زا  هک  یتقو  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ 

نیا رد  دندش . جراخ  هکم  يوس  هب  هنیدم  زا  دوب ، هدنام  یقاب  هدعقیذ  زا  زور  شش  ای  جنپ  هک  هبنش  زور  رد  ناهارمه  اب  ترـضح  نآ  دادن .
یضعب 120 رفن و  رازه  یضعب 114  رفن و  رازه  یضعب 90  هک  راصنا  رجاهم و  زا  يریثک  هورگ  ترضح و  نآ  تیب  لها  ربمایپ و  نانز  رفس 

هّللا یّلـص  ربمایپ  هب  هکم  دوخ  زا  زین  يریثک  هدع  دـندوب . هارمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اب  دـنا  هتفگ  رفن  رازه  یضعب 124  رفن و  رازه 
لوسر هکنآ  زا  دعب  دندمآ . جح  هب  یسوم  وبا  مالّسلا و  هیلع  یلع  اب  نمی  زا  زین  يدایز  تیعمج  دنتسویپ . ترـضح  نآ  نارای  هلآ و  هیلع و 
تکرح دـندوب  وا  هارمه  هک  قیالخ  زا  يریثک  دادـعت  اب  هنیدـم  يوس  هب  هکم  زا  دـنداد  ماجنا  ار  جـح  کسانم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 

. دوب هجحیذ  مهدجه  زور  نآ  دش و  یم  ادـج  قارع  رـصم و  هار  زا  هنیدـم  هار  اجنآ  رد  هک  دندیـسر  مخ )) ریدـغ   )) هب هار  نیب  رد  هدومن ،
اَمَف ْلَعْفَت  ْمَّل  ْنِإَو  َّکِبَّر  نِم  َْکَیلِإ  َلِزنُءاآَم  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَءاََّی  : ) دـیامرف یم  تیادـخ  درک : ضرع  هدـش و  لزاـن  ترـضح  نآ  رب  لـیئربج 

غالبا مدرم  هب  هداد  روتـسد  وت  هب  ادخ  هچنآ  ربمایپ ! يا  (( ؛) 394 () َنیِرِفَْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا َال  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللاَو  ُهََتلاَسِر  َْتغََّلب 
نانمـشد رـش  زا  ار  وت  دنوادخ  هکنادب  يا و  هدادن  ماجنا  تسا ، هدـش  هتـشاذگ  وت  شود  رب  هک  ار  وا  تلاسر  ینکن ، ار  راک  نیا  رگا  نک و 

هب تیعمج  لوا  هک  یلاـح  رد  هکراـبم ، هیآ  لوزن  زا  سپ  دـنک .)) یمن  تیادـه  ار  نارفاـک  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هـب  درک ، دـهاوخ  ظـفح 
دنا هتفر  ولج  هک  یمدرم  هک  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دوب ، هدیـسرن  مخریدـغ ))  )) هب زوـنه  نآ  رخآ  هدیـسر و  هفحج )) ))

كاپ و دوب ، اجنآ  رد  هک  ار  يراخ  ناتخرد  ریز  دومرف : رما  نینچمه  دـنناسرب . ار  ناـشدوخ  زین  دـنا  هدـنام  بقع  هک  یناـسک  دـندرگرب و 
زامن هب  هتفر و  راخ  ناتخرد  ریز  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـش ، رهظ  هکنآ  زا  دـعب  دـنکن . راـیتخا  لزنم  اـجنآ  یـسک  دـننک و  وراـج 
فرط هتخادنا و  رس  رب  ار  ابع  فرط  کی  نایجاح  دوب ، یمرگ  رایـسب  زور  زور ، نآ  دندرک و  ادتقا  ترـضح  نآ  هب  زین  ناناملـسم  داتـسیا ،
نابیاس راخ ، ناتخرد  زا  یکی  رب  يا  هچراـپ  ندرک  نازیوآ  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  يارب  دـندوب و  هدرک  شرف  اـپ  ریز  ار  نآ  رگید 

هّللا یّلـص  ربمایپ  هک  يروط  دندومن ، تسرد  ربنم  هیبش  يزیچ  رگیدمه ، يور  رب  رتش  زاهج  نتـشاذگ  زا  زامن ، يادا  زا  دعب  دـندوب . هتخاس 
دـمح و : )) دومرف دوـمن و  داریا  يا  هبطخ  ترـضح  نآ  سپ  دـندوب ، عـمج  ناـشیا  فارطا  رد  همه  دوـب و  طلـسم  مدرم  همه  هب  هلآ  هیلع و 
هب میرب  یم  هاـنپ  مینک و  یم  لـکوت  وا  رب  میا و  هدروآ  ناـمیا  وا  هب  هتـساوخ و  کـمک  وا  زا  اـم  هـک  تـسا  يدـنوادخ  صوـصخم  ساـپس 
دش دهاوخن  تیاده  رگید  دنک ، هارمگ  ار  یسک  رگا  هک  ییادخ  نانچ  نآ  دوخ ، لامعا  ياهیتشز  زا  سفن و  ياهیدب  رورـش و  زا  دنوادخ 

هیلع و هّللا  یّلص  دمحم  هدوبن و  دحاو  يادخ  زج  ییادخ  هک  مهد  یم  تداهش  دنک و  هارمگ  دناوت  یمن  ار  وا  یسک  دیامن ، تیاده  رگا  و 
مهاوخ لابقتـسا  توعد  نآ  زا  نم  مراـگدرورپ و  يوس  هب  موش  توـعد  هک  تسا  بیرق  مدرم ! يا  دـعب ، اـما  تسوا . هداتـسرف  هدـنب و  هلآ 

ادصکی مدرم  تفگ .))؟ دیهاوخ  هچ  نم  دروم  رد  امش  سپ  میریگ ، یم  رارق  لا  ؤس  دروم  تمایق  زور  امـش  مه  نم و  مه  هک  دینادب  درک .
. دـیامرف اطع  ار  ازج  نیرتهب  وت  هب  دـنوادخ  يداد ، ماجنا  داـهج  يدرک و  تحیـصن  يدومن و  غیلبت  وت  هک  میهد  یم  تداهـش  همه  دـنتفگ :
تسوا و هداتـسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هدوبن و  دحاو  يادخ  زج  ییادـخ  هک  دـیهد  یم  تداهـش  امـش  ایآ  : )) دومرف ربمایپ 
زا ار  ناگدرم  دنازیگنا  یم  رب  لاعتم  دـنوادخ  تسین و  نآ  رد  یکـش  دوب و  دـهاوخ  یندـمآ  تسا و  قح  تمایق  گرم و  منهج ، تشهب و 

دعب شاب .)) دهاش  ایادـخ ! : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـیدومرف . هچنآ  مامت  هب  میهد  یم  تداهـش  یلب ، دـنتفگ : ناشیاهربق .))؟
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رب اجنآ  امش  مور و  یم  رثوک  ضوح  دزن  هب  رتدوز  امش  زا  نم  : )) دومرف هّللا ! لوسر  ای  یلب  دنتفگ : دیونـش .))؟ یم  ایآ  مدرم ! يا  : )) دومرف
هدـش هدـیچ  نآ  فارطا  رد  نامـسآ  ناگراتـس  دادـعت  هب  هرقن  زا  ییاهماج  هدوب ، ضیرع  ضرع  ياراد  رثوک  ضوح  دـیوش ، یم  دراو  نم 

نالقث هّللا ! لوسر  ای  تفگ : دنلب  يادص  اب  یکی  تیعمج  طسو  زا  درک .)) دیهاوخ  تیاعر  نالقث  رد  ارم  بناج  هنوگچ  دـینیبب  سپ  تسا ،
، تسامـش تسد  هب  نآ  رگید  فرط  دـنوادخ و  هب  طبترم  نآ  فرط  کی  هک  تسا  لجوَّزع  يادـخ  باـتک  ربکا ، لـقث  : )) دومرف تسیچ ؟
هک تسا  هداد  ربخ  نم  هب  ریبخ  فیطل و  يادخ  دنتسه . نم  تیب  لها  نم  ترتع  رغـصا  لقث  دیوشن و  هارمگ  ات  نآرق  هب  دینک  کسمت  سپ 

كاله هک  دیریگن  تقبـس  ترتع ، نآرق و  رب  مدرم ! يا  دندرگ . قحلم  نم  هب  رثوک ، ضوح  رانک  رد  ات  دنمهاب  هدشن و  ادج  مه  زا  ود  نیا 
همه مدرم  دـش و  نایامن  ود  ره  ياهلغب  ریز  يدیفـس  هک  يّدـح  هب  درک ، دـنلب  هتفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هاگنآ  دـش .)) دـیهاوخ 

وا لوسر  ادخ و  دنتفگ : تسا .))؟ فرصت  هب  یلوا  نانم  ؤم  نایم  رد  یسک  هچ  دراد ، تراما  تیالو و  مدرم  رب  یسک  هچ  : )) دومرف دندید ،
ؤم ناـیم  رد  تراـما  روما و  رد  فرـصت  هب  متـسه  یلوا  نینم و  ؤم  يـالوم  نم  نم و  يـالوم  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هب  : )) دوـمرف دـنرتاناد .

راهچ لبنح  نب  دـمحا  لقن  قبط  راب و  هس  ار  هلمج  نیا  و   ) تسوا يالوم  یلع  متـسه ، وا  يالوم  نم  هک  ار  سک  ره  : )) دومرف دـعب  نانم .))
ار یلع  هک  ار  یسک  نک  يرای  ار ، یلع  نانمـشد  رادب  نمـشد  ار و  یلع  ناتـسود  رادب  تسود  ایادخ ! : )) دومرف هاگنآ  دومرف .)) رارکت  راب 

هاگآ دشاب ، هک  اج  ره  هدب  رارق  یلع  اب  ار  قح  دنک ، یم  لوذخم  بوکنم و  ار  یلع  هک  ار  یـسک  نک  لوذخم  بوکنم و  دـنک ، یم  يرای 
زا یضعب  رد  دنناسرب .)) نانآ  عالطا  هب  هدومن و  وگزاب  نابیاغ  يارب  ار  هیضق  نیا  دنراد  هفیظو  عمجم ، نیا  رد  نادهاش  نارضاح و  دیـشاب ،

.))؟ متسین یلوا  اهنآ  دوخ  زا  نانم  ؤم  رب  نم  ایآ  مدرم ! يا  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دراد  تایاور 

مود تمسق 

سک ره  : )) دومرف نانآ  زا  رارقا  نتفرگ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دیتسه . یلوا  ام  دوخ  رب  ام  زا  امـش  هّللا ! لوسر  ای  ارچ  دـنتفگ :
ؤم رب  نم  هک  دیناد  یمن  ایآ  : )) دومرف ترضح  نآ  هک  دراد  ثیداحا  زا  یضعب  رد  تسوا .)) يالوم  یلع  سپ  متـسه ، وا  يالوم  نم  هک  ار 
ره : )) دومرف ربمایپ  دـعب  دـیتسه . یلوا  ام ، دوخ  زا  ام  رب  امـش  هک  میناد  یم  هّللا ! لوسر  ای  ارچ  دـنتفگ : متـسه .))؟ یلوا  اهنآ  دوخ  زا  ناـنم 

ْمَُکل ُْتلَمْکَءا  َمْوَْیلا  دـش ...( : لزان  هکرابم  هیآ  نیا  هک  دـندوب  هدـشن  قرفتم  مدرم  زونه  تسوا .)) يالوم  یلع  متـسه  وا  يـالوم  نم  سک 
ماـمت امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  هدومن و  لـماک  ار  امـش  نید  زورما  (( ؛) 395 ...() اًنیِد َمَلْـسِْالا  ُمَُکل  ُتیِـضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَءاَو  ْمُکَنیِد 

مالّسلا هیلع  یلع  تماما  تیالو و  رب  ریدغ  فیرـش  ثیدح  تلالد  ( 396 ((.) دشاب امش  نید  هشیمه  يارب  مالـسا  هک  مدش  یـضار  مدرک و 
تلالد : )) دیوگ یم  يدابآزوریف  هّللا  تیآ  موحرم  دنامب . هدیشوپ  یسک  رب  هک  تسا  نآ  زا  رت  حضاو  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دعب 

(( الوم  )) ظفل هک  نایب  نیا  هب  دراد . رارق  روهظ  زا  ییالاب  هبترم  رد  نشور و  حضاو و  هیلاقم  هّیلاح و  نیارق  هظحالم  زا  دعب  فیرـش  ثیدح 
، یلوا رصان ، بیرق ، نامیپ ، مه  هیاسمه ، تسود ، هدش ، دازآ  هدننک ، دازآ  مالغ ، کلام ، لثم  تسا  ددعتم ، یناعم  ياراد  تغل  رد  هچ  رگا 
؛ هبقر کلام  رب  دوش  یم  قالطا  انعم  نیمه  هب  شدوخ و  زا  تسا  ناسنا  هب  یلوا  نآ ، رهظا  رهـشا و  یناعم و  لـمکا  نکل  قیدـص ، ثراو و 
ار یفّرصت  راک و  چیه  قح  وا ، هزاجا  نودب  دبع  هدومن و  دبع  نو  ؤش  روما و  رد  فرصت  اذل  دبع و  دوخ  هب  تبسن  دبع  رب  تسه  یلوا  اریز 
، دشاب نینچ  نیا  سکره  تسا ، ذفان  وا  مکح  عاطم و  وا  رما  هدوب و  تیالو  ّقح  ياراد  هک  یماقمالاو  الاب و  ناسنا  ینعی  الوم  سپ  درادـن ،

، تسا یلوا  شدوخ  زا  نودام  هب  تبسن 

الومو ریما  يانعم 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ   - 1 دراد . دوجو  یعطق  نیارق  بلطم  نیا  تابثا  يارب  هک  تسا  ماما  ریما و  يانعم  هب  الوم ))  )) رگید تراـبع  هب 

َ؟ تسیک هعیشو  تسیچ ؟ www.Ghaemiyeh.comّعیشت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یتقو  متـسین .))؟ یلوا  اـهنآ  دوخ  زا  ناـنم  ؤم  رب  نم  اـیآ  نینم ؛... ؤملاـب  یلوا  تسلا  : )) هک لا  ؤس  نیا  اـب  دریگ ، یم  رارقا  مدرم  زا  لوا 
زا ینعی  متـسه ، وا  يالوم  نم  هک  ار  سک  ره  : )) دیامرف یم  دیتسه ، یلوا  ام  رب  ام  دوخ  زا  امـش  هّللا ! لوسر  ای  ارچ  دـننک : یم  ضرع  اهنآ 

یلوا يانعم  هب  ار  یلو  اجنیا ، ام  هچناـنچ  رگا  تسه .)) یلوا  وا  رب  وا  دوخ  زا  وا و  يـالوم  زین  یلع  سپ  مراد ، تیـالو  وا  سفن  رب  وا ، دوخ 
عرفتم هالوم ))... تنک  نم   )) هلمج هک  ًاصوصخ  دوش ، یم  انعم  یب  وغل و  دومرف ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  لوا  هک  ار  يا  هلمج  میریگن ،

ًالماک هالوم ))... تنک  نمف   )) تسه هالوم ))... تنک  نم   )) هلمج رـس  رب  هک  هیعیرفت  ياف  زا  عیرفت  نیا  هدـش و  یلوا ))... تسلا   )) هلمج رب 
اناو يالوم  هّللا  نا  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  نیا  ( 397  ) ثیدح قرط ، زا  یـضعب  رد   - 2 تسا . دوهشم 
نانآ زا  نینم و  ؤم  يالوم  نم  و  تسا ، نم  يالوم  دـنوادخ  هالوم ؛ یلع )  ) اذـهف هالوم  تنک  نمف  مهـسفنا ، نم  مهب  یلوا  نینم ، ؤملا  یلوم 
هملک هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تسوا .)) يـالوم  یلع  ینعی  نیا  متـسه  وا  يـالوم  نم  سک  ره  سپ  متـسه ، یلوا  ناـشدوخ  هب  تبـسن 

رد الوم ، زا  دارم  هک  دوش  مولعم  ات  نینم )) ؤملا  یلوم  انا  : )) دومرف هک  لبق  هلمج  يارب  داد  رارق  ناـیب  هنیرق و  ار  مهـسفنا )) نم  مهب  یلوا  ))
تنـس لها  ظافح  زا  یـضعب  لقن  قبط  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ   - 3 دراد . تراما  تیالو و  هک  یـسک  ینعی  تسه  یلوا  تـالمج  نیا 
نیمه دوخ  تسوا .)) يالوم  یلع  سپ  متـسه ، یلوا  وا  دوخ  زا  وا  رب  نم  هک  ره  398 ؛)  ) هالوم یلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم  : )) دومرف

زاب  - 4 تسه . رابخا  زا  یضعب  رسفم  رابخا ، زا  یـضعب  اریز  تسه ؛ یلوا  زین  ثیدح  قرط  هیقب  رد  الوم  زا  دارم  هکنیا  رب  تسا  هنیرق  هلمج 
امش ملو و  ؤسم  نم  هک  دینادب  مور و  یم  امش  نایم  زا  نم  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  لوقنم  قرط  زا  یـضعب  رد 

هدوب نیشناج  بصن  فالختسا و  ماقم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  هلمج  نیا  زا  ( 399 ((.) دیتسه لو  ؤسم  مه 
لو ؤسم  مه  امـش  مراد و  تیلو  ؤسم  امـش  لابق  رد  میوگب و  کـیبل  ار  قح  یعاد  هک  تسا  دوز  نم  : )) دـیوگب هک  درادـن  اـنعم  ّـالاو  تسا 

یلوا ثیدـح  رد  الوم ))  )) زا دارم  هکنیا  رب  هنیرق  دـهاش و  نیرتگرزب   - 5 بلطم .)) نیا  لاثما  دیـشاب و  تسود  یلع  اب  دییایب  سپ  دیتسه ،
هّللا یّلـص  ربمایپ  فقوت  مینک ، یم  رکفت  هک  یتقو  ام  دـشاب و  یم  هداد  ماجنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زور  نآ  رد  هچنآ  عومجم  تسه 

نآ ياـمرگ  هک  يزور  رد  مـه  نآ  هدوـب ، وا  جـح  نـیرخآ  هـک  عادوـلا )) ۀـجح   )) زا نتـشگرب  زا  دـعب  مـخ )) ریدـغ   )) رد ار  هـلآ  هـیلع و 
هبطخ زا  دـعب  دـنوش ، عمتجم  مه  اب  همه  دنـسرب و  ناگدـنام  دـندرگ و  رب  ناگتفر  ات  دـننامب ، اـجنآ  مدرم  هکنیا  هدوب و  اـمرگ  نیرتدـیدش 

هیلع یلع  تسد  تسه و  یلوا  ناشدوخ  زا  ناـنآ  رب  ربماـیپ  هکنیا  رب  مدرم  زا  نتفرگ  رارقا  دوخ و  تاـفو  تلحر و  زا  نداد  ربخ  ینـالوط و 
نیا زا  دـعب  ْمُکَنیِد )... ْمَُکل  ُْتلَمْکَءا  َمْوَْیلا  هیآ ...(  لوزن  و  ( 400) دوش ادیپ  رفن  ود  ره  ياهلغب  ریز  يدیفس  هک  درب  الاب  ردق  نآ  ار  مالّـسلا 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  هکنیا  و  تسا ؛ تیاصو  ینیـشناج و  دارم  هک  دنراد  تلالد  همه  همه و  نآ ، زا  لبق  َِلب )... ْغّ ُلوُسَّرلا  اَهُّیَءاََّی   ) هیـضق و
مالّـسلا هیلع  یلع  نانآ  ياوشیپ  ادـتقم و  هک  دـنامهفب  ناـنآ  هب  هتـساوخ  یم  هدوب و  مدرم  يارب  ماـما ))  )) نییعت ددـص  رد  زور ، نآ  رد  هلآ 

و درادن ، نتفگ  هب  زاین  بلطم  نیا  اریز  تسوا ؛ رـصان  ّبحم و  یلع  متـسه ، وا  رـصان  ّبحم و  نم  سک  ره  دیوگب  دهاوخب  هکنیا  هن  تسا ،
هیلع یلع  اهنت  هن  دـشاب ، وا  رـصان  ّبحم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  سک  ره  هکنوچ  تسا ؛ دروم  یب  مالّـسلا  هیلع  یلع  صیـصخت 

ریما و یلوا و  فیرـش ، ثیدح  رد  الوم ))  )) زا دارم  هکنیا  يارب  دی  ؤم  نیرتگرزب   - 6 دنتسه . وا  رصان  ّبحم و  نیملسم  همه  هکلب  مالّـسلا 
ربمایپ ندمآ  نییاپ  زا  دعب  هک  تسا  هدش  لقن  رمع  رکبوبا و  زا  ( 401  ) تنس لها  هربتعم  بتک  رد  هک  دشاب  یم  هلمج  نیا  تسه ، ماما )) ))

يا ۀنم ؛ ؤمو  نم  ؤم  لک  یلوم  بلاط  یبا  نبای  تیسما  : )) دنتفگ وا  هب  باطخ  مالّسلا  هیلع  یلع  ندید  ربنم و  يالاب  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
يزار رخف  ریسفت  و  ( 402  ) لبنح نب  دمحا  دنـسم  رد  يا .)) هدـش  نم  ؤم  نز  درم و  ره  يالوم  هک  یلاح  رد  يدرک  بش  بلاط ! یبا  رـسپ 

ولج ربنم ، زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ندمآ  نییاپ  زا  دعب  رمع  هک  تسا  هدمآ  زین  ( 403) دادغب خیرات  و  َِلب )... ْغّ ُلوُسَّرلا  اَهُّیَءاََّی   ) هیآ لیذ 
وت رب  داب  كرابم  ۀنموم ؛ نم و  ؤم  لک  یلوم  تیسما  تحبـصا و  بلاط  یبا  نب  ای  کل  ًائینه  : )) تفگ مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  هدمآ و 
نب ای  کل  خب  خب  : )) تفگ هکنیا  ای  يا .)) هدش  نم  ؤم  نز  درم و  ره  يالوم  هک  یلاح  رد  يدرک  بش  يدومن و  حبص  بلاط ! یبا  رسپ  يا 

ره يالوم  نم و  يالوم  هک  یلاح  رد  يدومن  حبص  بلاط ! یبا  رـسپ  يا  وت  رب  داب  كرابم  ملـسم ؛ لک  یلوم  يالوم و  تحبـصا  بلاط  یبا 
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هدرکن ضیوفت  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ار  يدیدج  بصنم  داد ، ماجنا  هک  يا  همانرب  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رگا  یتسه .)) ناملـسم 
يروط نامه  دوب و  تسود  وا  اب  ربمایپ  هک  یـسک  ره  اب  دوب  تسود  مالّـسلا  هیلع  یلع  اریز  دوش ؛ هتفگ  داب  كرابم  وا  هب  تشادن  انعم  دوب ،
لوزن يرهف و  نامعن  نب  ثراح  يوس  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ّدر  راکنا و  رتمهم  همه  زا   - 7 تشادن . مه  نتفگ  هب  زاین  تشذگ  هک 

یبـلعث و ریـسفت  زا  ( 407) رانملا ریـسفت  ( 406 ،) صاوخلا ةرکذـت  (، 405) ریدـقلا ضیف  (، 404) راـصبالارون رد  هچناـنچ  تسوا ؛ رب  باذـع 
، دیـسر یمالـسا  دـالب  همه  هب  دـش و  عیاـش  مخ  ریدـغ  هیـضق  یتقو  هک  تسا  هدـش  لـقن  ( 409  ) ۀّیبلحلا ةریـسلاو  ( 408  ) ۀـمهملا لوصفلا 
ندـش و هدایپ  زا  دـعب  دـمآ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دزن  دوب ، شدوخ  رتش  هقان و  رب  راوس  هک  یلاـح  رد  يرهف )) ناـمعن  نب  ثراـح  ))
ار ام  دمحم ! يا  : )) تفگ دوب  شنارای  زا  یعمج  نایم  رد  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  باطخ  شا ، هقان  نتـسب 

رما میتفریذپ ، میناوخب ، زامن  يدرک  رما  میتفریذپ ، وت  زا  یتسه ، وا  لوسر  وت  دحاو و  ادخ  میهدب  تداهش  هک  دنوادخ  هیحان  زا  يدرک  رما 
هکنیا ات  يدشن  یـضار  زاب  يدومن  بجاو  ام  رب  هک  روما  نیا  مامت  اب  میتفریذپ ، میریگب ، هزور  يدرک  رما  میتفریذپ ، میهدب ، تاکز  يدرک 

نیا ایآ  تسوا . يالوم  یلع  متسه ، وا  يالوم  نم  هک  سک  ره  یتفگ  يداد و  تلیـضف  ام  رب  يدرب و  الاب  ار  وا  هتفرگ و  تمع  رـسپ  ناوزاب 
ریغ هک  ییادخ  هب  مسق  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دوب .))؟ لاعتم  يادخ  بناج  زا  ای  یتفگ ، مدرم  هب  تدوخ  هیحان  زا  ار  بلطم 

رب تساوخ  یم  هک  یلاـح  رد  تشگرب و  باوج  نتفرگ  زا  سپ  ثراـح  تسا .)) هدوـب  دـنوادخ  بناـج  زا  روتـسد  نیا  تسین ، ییادـخ  وا 
یباذع ای  نامـسآ  يوس  زا  گنـس  زا  یناراب  نارابب ، سپ  تسا ، قح  هتفرگ  تروص  هک  يراک  نیا  رگا  ایادـخ ! تفگ : دوش ، راوس  شرتش 

زا دومن و  تباصا  شرس  هب  دش و  باترپ  وا  فرط  هب  یگنس  نامسآ  يوس  زا  هک  دوب  هدیـسرن  رتش  هب  زونه  سپ  نک ، لزان  ام  رب  كاندرد 
لزاـن تبـسانم  نـیمه  هـب  ار  ( 410 () ٍعـِقاَو ٍباَذَِـعب  ٌلـِئآَس  َلَءاَـس  : ) هیآ لاـعتم  يادـخ  و  دـیدرگ ؛ لـصاو  مـنهج  هـب  دـش و  جراـخ  شربد 
یناعم نیا  لاثما  نانم و  ؤم  يارب  وا  ندوب  رـصان  ای  ربمایپ  ناتـسود  اب  وا  یتسود  اـی  مالّـسلا  هیلع  یلع  یتسود  طـقف  دارم  رگا  ( 411 .) دومرف

تفالخ و هیـضق  دوش ، یم  مولعم  دـیامن ، باذـع  بلط  دوخ  يارب  ادـخ  زا  دـنکن و  لمحت  يرهف ، نامعن  نب  ثراح  هک  تشادـن  انعم  دوب ،
دوش يروآدای  دیاب  هتبلا  دنک . لمحت  تسا  هتـسناوتن  ترـضح ، نآ  هب  تبـسن  يو  بصعت  رثا  رد  هک  هدوب  حرطم  مالّـسلا  هیلع  یلع  تماما 
دروم ناونع  چیه  هب  یلو  دوش ، لمح  تراما  تفالخ و  يانعم  ریغ  هب  ات  هدش  ثیدح  نیا  يارب  یتاهیجوت  ننست ، لها  ياملع  فرط  زا  هک 

 - 1 مییوگ : یم  باوج  هتـشاگن و  ار  تاهیجوت  نآ  زا  دروم  دنچ  هنومن ، يارب  ام  دشاب . دناوت  یمن  بقاث  رکف  میلـس و  لقع  نابحاص  لوبق 
هک یناعم  نیا  هب  هچ  رگا  الوم ))  )) ظفل دیوگ : یم  هدومن ، رکذ  ار  الوم ))  )) یناعم یهیبنت ، رد  ریدـغ  هعقاو  لقن  زا  دـعب  یکلام  غابـص  نبا 
ای رـصان  نم  یـسک  ره  هک  تسا  نیا  هـالوم ))... تنک  نم   )) فیرـش ثیدـح  ياـنعم  اـما  تسا ، هدـش  دراو  تـسه  یلوا ))  )) نآ هـلمج  زا 

مامت یکلام ، غابص  نبا  ياقآ  هک  تسا  بجعت  یـسب  ياج  ( 412 .) تسا نینچ  وا  يارب  زین  یلع  سپ  متـسه ، وا  یماح  ای  قیدص  ای  تسود 
کی رد  ار  يرهف  نامعن  نب  ثراح  هیـضق  دـیامن و  یم  رکذ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  رمع  ِداب  كرابم  هدومن و  لقن  ًاـبیرقت  ار  ریدـغ  هیـضق 

يا دیوگب  هک  دراد  یم  هگن  ار  رفن  رازه  دـص  زا  رتشیب  یلقاع  مدآ  مادـک  رخآ  دوش . یمن  الوم ))  )) يانعم هجوتم  دراگن و  یم  لبق  هحفص 
هکلب دهاوخ ، یمن  نتفگ  هیـضق  نیا  رخآ  تسا . نینچ  وا  يارب  زین  یلع  متـسه ، وا  یماح  ای  تسود  ای  قیدص  ای  رـصان  نم  سک  ره  مدرم !

ایآ تسوا . یماح  قیدص و  رصان و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دشاب  یسک  یماح  قیدص و  رصان و  تسا ، بجاو  ناملسم  ره  رب 
هک یسک  قیدص  یماح و  رصان و  نارگید ، رامع و  دادقم ، رذوبا ، ناملـس ، بویا ، وبا  هدابع ، نب  دعـس  ریبز ، هحلط ، نامثع ، رمع ، رکبوبا ،

ربمایپ هک  ار  یسک  ناناملسم ، زا  سک  چیه  رگم  رگید ، ینایب  هب  دندوبن ؟ دوب ، وا  قیدص  یماح و  رصان و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
یبا نبا  یلع  زج  دندرک ، یمن  تیامح  ترصن و  هدوب ، تسود  وا  اب  ای  هدومن  یم  تیامح  ای  هدرک ، یم  ترصن  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

ترـصن و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یتسود  يارب  یـشزرا  جرا و  نارگید  تفگ : دیاب  سپ  هدوب  نینچ  رگا  مالّـسلا ؟ هیلع  بلاط 
تبسن هکلب  نمشد ، یک  اب  دشاب و  تسود  یک  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هدرک  یمن  یقرف  اهنآ  يارب  و  دندوبن ، لئاق  وا  تیامح 
مولعم سپ  تسا ، نکمم  ان  بلطم  نیا  هب  مازتلا  نوچ  و  تساهنآ ، رد  نامیا  ندوبن  تسرد  رگناشن  دوخ  نیا  هک  دـنا  هدوب  ناـسکی  همه  هب 
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تیالو و دـیفم  هدوب و  یلوا ))  )) يانعم هب  هکلب  تسین ، یناعم  نیا  ریغ  میمح و  قیدـص ، رـصان ، یناـعم  هب  ثیدـح  رد  ـالوم ))  )) دوش یم 
، هدننک دازآ  معنم ، دیـس ، کلام ، ّبر ، لثم  دروآ  یم  هریثک  یناعم  الوم ))  )) ظفل يارب  هکنآ  زا  دـعب  هیاهن ، رد  ریثا  نبا   - 2 تسا . تراما 
؛ هّیلو هالوم و  وهف  هب  ماق  وا  ًارما  یلو  نم  ّلک  و  : )) دیوگ یم  هیلع  معنم  داماد و  دبع ، نامیپ ، مه  هیاسمه ، عبات ، بحم ، رـصان ، هدـش ، دازآ 

هنم و  : )) دـیوگ یم  دـعب  تسا .)) نآ  یلو  رما و  نآ  يـالوم  وا  سپ  دـنک ، ماـیق  يراـک  ماـجنا  يارب  اـی  دوـش ، يرما  یلوـتم  هـک  سک  ره 
متـسه وا  يالوم  نم  سک  ره  ثیدـح  تسا ، باب  نیا  زا  و  ةروکذـملا ؛ ءامـسالا  رثکا  یلع  لمحی  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدـحلا ،

، ریثا نبا  ياقآ  اـجنیا  ( 413 ((.) تسا لمح  لـباق  دـش  رکذ  هک  یناـعم  رثکا  رب  ثیدـح ، نیا  رد  ـالوم  هملک  اریز  تسوا ؛ يـالوم  یلع  سپ 
چیه اب  فیرـش  ثیدـح  رد  الوم ))  )) ظفل اریز  تسا ؛ هدومن  عقاو  فـالخ  رب  یمکح  هتفرگن و  رظن  رد  ًالـصا  ار  عوضوم  مکح و  تبـسانم 

، رگید یناعم  رب  لمح  تروص  رد  نوچ  دراد ؛ يراگزاس  یلو )) یلوا و   )) يانعم اـب  طـقف  هتـشادن و  تبـسانم  هدـش ، رکذ  یناـعم  زا  کـی 
سک ره  تسوا ، رصان  یلع  متسه  وا  رصان  نم  سک  ره  تسوا ، کلام  یلع  متـسه  وا  کلام  نم  سک  ره  : )) دوش یم  نیا  ثیدح  يانعم 

، تسوا هیاسمه  یلع  متسه  وا  هیاسمه  نم  سک  ره  تسوا ، عبات  یلع  متـسه  وا  عبات  نم  سک  ره  تسوا ، ّبحم  یلع  متـسه  وا  ّبحم  نم 
متسه وا  داماد  نم  سک  ره  تسوا ، نامیپ  مه  یلع  متسه  وا  نامیپ  مه  نم  سک  ره  تسوا ، مع  رسپ  یلع  متسه  وا  مع  رـسپ  نم  سک  ره 

نم سک  ره  تسوا ، هدش  دازآ  یلع  متـسه  وا  هدـش  دازآ  نم  سک  ره  تسوا ، دـبع  یلع  متـسه  وا  دـبع  نم  سک  ره  تسوا ، داماد  یلع 
ماعنا وا  هب  نم  سک  ره  تسوا ، هدـننک  دازآ  یلع  متـسه  وا  هدـننک  دازآ  نم  سک  ره  تسا ، هدـید  وا  زا  یتمعن  یلع  ما  هدـید  وا  زا  یتمعن 

؛ دوب دـهاوخ  تاحـضاو  حیـضوت  هکنیا  ای  هدوبن و  تسرد  ای  هروکذـم  یناعم  دراوم  زا  یـضعب  رد  تسا .)) هدرک  ماعنا  وا  هب  یلع  ما  هدرک 
ربمایپ هک  ره  دوش و  یمن  وا  داماد  یلع  هدوب  وا  داماد  ربمایپ  یسک  ره  دوش و  یمن  وا  کلام  یلع  دشاب ، وا  کلام  ربمایپ  ار  یـسک  ره  اریز 

دازآ ای  یـسک  دبع  ربمایپ  اریز  تسا ؛ عقاو  فالخ  دراوم  زا  یـضعب  رد  و  دهاوخ ، یمن  نتفگ  تسوا و  مع  نبا  ًانیقی  یلع  دـشاب  وا  مع  نبا 
متـسه وا  ياقآ  بحاص و  نم  یـسک  ره  هکنیا  لثم  تسا ؛ فراعت  مه  دراوم  زا  یـضعب  رد  و  دـشاب . نینچ  زین  یلع  اـت  تسین  یـسک  هدرک 

رد تسوا و  هیاسمه  یلع  متسه  وا  هیاسمه  نم  یسک  ره  هکنیا  لثم  درادن ، تیلک  مه  دراوم  زا  یـضعب  رد  تسا و  نینچ  وا  يارب  زین  یلع 
یلع متـسه  وا  فیلح  قیدـص و  بحم ، رـصان ، نم  سک  ره  هکنیا  لثم  تسانعم ، یب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  صاـصتخا  مه ، دراوم  زا  ضعب 

رادوریگ و نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نایب  هک  دینیب  یم  سپ  دنشاب . نینچ  تسا  بجاو  نیملسم  همه  رب  اریز  تسا ؛ نینچ  وا  يارب 
رایـسب يانعم  دیاب  هکلب  دیآ ، یمن  رد  روج  قوف ، یناعم  زا  مادک  چیه  اب  جـح  کسانم  ماجنا  رفـس و  زا  یـشان  یگتـسخ  نازوس و  يامرگ 

: دومرف لوا  هک  تسا  هدومرف  هدارا  ترـضح  نآ  دوخ  هک  تسا  ینامه  انعم  نآ  دـشاب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دارم  یـساسا  مهم و 
؛)) تسوا يالوم  یلع  متسه  وا  يالوم  نم  سک  ره  : )) دومرف دنداد ، تبثم  خساپ  مدرم  یتقو  و  متـسین ))؟ امـش  رب  یلوا  امـش  زا  نم  ایآ  ))

: تسا هتفگ  یعفاش   - 3 تسا . نینچ  وا  هب  تبـسن  زین  یلع  مراد ، وا  رب  تراـما  تیـالو و  متـسه و  یلوا  وا  دوـخ  زا  وا  رب  نم  هک  ره  ینعی 
؛ دوـش یم  ادـیپ  مالـسا  ببـس  هب  هک  تسا  یبرق ))  )) مالـسا و يـالو  هـالوم ))... تنک  نم   )) هـلمج زا  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  دارم 

ّتلذ نینم و  ؤـم  ترـصن  (( ؛) 414 () ْمَُهل َیلْوَم  َـال  َنیِرِفَْکلا  َّنَءاَو  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  َیلْوَـم  َهَّللا  َّنَءاـِب  َکـِلاَذ   ) هکراـبم هیآ  رد  ـالوم  هکناـنچمه 
یم لـمح  مالـسا  يـالو  ینعی  اـنعم  نیمه  هب  دـنرادن ؛)) يرـصان  راـفک  تسا و  نینم  ؤـم  رـصان  دـنوادخ  هک  تسا  تـهج  نآ  زا  نیرفاـک 
هیلع یلع  هب  نآ  صاصتخا  دوش ، یم  ادیپ  مالسا  هیحان  زا  هک  یبرق  ینعی  دشاب ؛ مالـسا  يالو  دارم  رگا  مییوگ : یم  باوج  رد  ( 415 .) دوش

. دنـشاب عالطا  اب  رگیدـمه  زا  هدوب و  رگیدـمه  هب  بیرق  هک  دنتـسه  فظوم  فلکم و  ناناملـسم  همه  نوچ  تشاد ؛ دـهاوخن  انعم  مالّـسلا 
رد نانآ  (( ؛) 416 ...() ْمُهَْنَیب ُءآَمَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءآَّدِشَءا  دیامرف ...( : یم  دنک ، یم  فیـصوت  ار  مالـسا  ردص  ناناملـسم  یتقو  میرک  نآرق 

ُءَّاَِیلْوَءا ْمُهُـضَْعب  ُتَنِمْؤُْملاو  َنُونِمْؤُْملاَو  دـیامرف ...( : یم  ناناملـسم  لک  اب  هطبار  رد  ای  دـندوب ،)) نابرهم  دوخ  نایم  رد  دـیدش و  رافک  ربارب 
هیلع یلع  هب  باطخ  هک  ار  رمع  مـالک  ریثا  نبا   - 4 دنتـسه .)) رگیدکی  روای ) رای و  و   ) ّیلو درم  هچ  نز و  هچ  نانم  ؤم  (( ؛) 417 ...() ٍضَْعب

هک یلاح  رد  يدرک  حبـص  تفگ : رمع  ینعی  دـنک ؛ یم  لمح  تسود  یلو و  ياـنعم  هب  نم ))... ؤم  لـک  یلوم  تحبـصا  : )) تفگ مالّـسلا 

َ؟ تسیک هعیشو  تسیچ ؟ www.Ghaemiyeh.comّعیشت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ زا  لبق  مالّسلا  هیلع  یلع  ایآ  هکنیا  نآ  مینک و  یم  نایب  لا  ؤس  کی  اب  زین  ار  بلطم  نیا  باوج  ( 418 .) یتسه نم  ؤم  ره  تسود  یلو و 
نب دیز  نب  ۀماسا  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  هلمج  نیا  رودص  ببس  هک  هدش  هتفگ   - 5 تسا ؟ هدوبن  نانم  ؤم  تسود  زور 

ار هیضق  نیا  ربمایپ  نوچ  تسا و  نم  يالوم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  هکلب  یتسین  نم  يالوم  وت  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هثراح 
(( یتسین نم  يالوم  وت  : )) تفگ مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هکنیا  زا  هماسا ، دارم  دید  دـیاب  ( 419 ((.) هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  : )) دومرف دـینش 

هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  ار  دیز )  ) شردپ نوچ  تسا ؛ نم  هدـننک  دازآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هدوب  نیا  دارم  رگا  تسا ؟ هدوب  هچ 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  درادن  انعم  و  تسا ، تسرد  هماسا  فرح  دناوخ ، دوخ  دـنزرف  ار  وا  هدوبن  مالغ  دـش  مولعم  نوچ  دـیرخ و  هلآ 

ترـضح نآ  رگا  هکلب  تسوا ،)) يالوم  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  یـسک  ره  : )) دـیوگب دـنک و  عمج  ار  رفن  رازه  هب 150 بیرق  یتـیعمج 
یهگناو تفگ ، یم  وا  دوخ  هب  دراد  ار  ترـضح  نآ  مکح  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـنامهفب  هماسا  هب  تساوخ  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

نینچ خیرات  هک  یلاح  رد  دشاب ، هتفگ  وا  هدننک  دازآ  اقآ و  الوم ، ار  شدوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  تسرد  یتقو  هماسا  زا  فرح  نیا 
هدوبن مالّـسلا  هیلع  یلع  راکنا  دروم  هک  دـیوگب  ار  يزیچ  نکاس ، هب  ادـتبا  هک  دوب  دـهاوخ  دـیعب  مه  هماسا  زا  تسا . هدرکن  تبث  ار  يزیچ 

هیصخش هیضق  دوش و  یم  یصخش  هیضق  کی  زاب  هک  هدوب  رـصان  قیدص و  تسود ، لثم  رگید ، یناعم  زا  یـضعب  هماسا  دارم  رگا  و  تسا .
وت دـیوگب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ددرگ و  رب  هماسا  هک  دـنک  یمن  رواب  یلقاع  چـیه  هکنیا  زا  هتـشذگ  درادـن ، انعم  ندرک  گرزب  همه  نآ  ار 
وا اب  زین  يرگید  ناملـسم  ره  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تسوا ، اب  ربمایپ  هک  یـسک  ره  هک  هتـسناد  یم  هماسا  نوچ  یتسین ؛ نم  رـصان  اـی  تسود 

هماسا زا  مالک  نیا  دوخ  ًالـصا  هک  هدوب  داماد و ... مع ، نبا  راـج ، (، 420) دـیقع فیلح ، لثم  رگید  یناعم  زا  یـضعب  وا  دارم  رگا  و  تسه ،
هیلع یلع  نیب  مه  يا  هرجاشم  رگا  سپ  تسا . طلغ  وت  مالک  هک  درک  یم  هجوتم  ار  وا  دـیاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا و  هدوب  طلغ 

هیلع و هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  طقف  يرادن و  تراما  تیالو و  نم  رب  وت  دیوگب  تسا  هتـساوخ  هماسا  ًامتح  دشاب ، هدش  عقاو  هماسا  مالّـسلا و 
نیا یفن  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دندوب ، دقتعم  نآ  هب  ناناملـسم  زا  یلیخ  هک  هدوب  یبلطم  نیا  نوچ  دراد و  تراما  تیالو و  هلآ 

 - 6 هالوم .)) یلعف  هالوم  تنک  نم  : )) تفگ نانآ  هب  دومن و  عمج  ار  مدرم  ناناملسم ، رب  مالّسلا  هیلع  یلع  تراما  تیالو و  تابثا  داقتعا و 
تسا و ریثک  ًادج  نآ  دـیناسا  قرط و  حیحـص و  ریدـغ  ثیدـح  هک  دـنک  یم  فارتعا  هکنآ  زا  دـعب  هقرحملا  قعاوصلا  باتک  رد  رجح  نبا 

تماـما تاـبثا  يارب  نآ  هب  هک  يربخ  رد  رتاوت  راـبتعا  رب  دـنراد  قاـفتا  هعیـش  قرف  دـیوگ : یم  دـشاب ، یم  نسح  حیحـص و  قرط  نآ  رثکا 
ریغ يزار و  متاحوبا  یناتسجس ، دووادوبا  لثم  ثیدح  همئا  زا  یتعامج  نآ  تحـص  رد  هکلب  تسین ، رتاوتم  ربخ  نیا  دننک و  یم  لالدتـسا 

. دنا هدرک  لاکشا  ناشیا 

تسا فالتخا  دروم  زین  نآ  تحص  تسا ، دحاو  ربخ  هک  یلاح  نیع  رد  ثیدح  نیا  سپ 

هدومن لمع  ربخ  نیا  هب  دنناد ، یم  طرش  تماما  ثیداحا  رد  ار  رتاوت  هک  ناش  یلصا  یشم  انبم و  فالخ  رب  نایعیش  تسا  نکمم  هنوگچ  و 
وگغورد : )) دـنا هتفگ  میدـق  زا  ًالوا : ( 421 .) تسا حیرـص  ضقاـنت  مکح ، نیا  دـننادب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  تماـما  هیلـصا  هلدا  زا  ار  نآ  و 

دیوگ یم  یتح  دـناد و  یم  ریثک  ًادـج  ار  نآ  قرط  هتـسناد و  حیحـص  ار  ثیدـح  شراتفگ  لوا  رد  هک  یلاح  رد  اقآ  نیا  درادـن )) هظفاـح 
زا ثیدح  دیوگ  یم  هعیـش  رب  لاکـشا  عقوم  رخآ و  رد  درادن ، ار  ندرک  انتعا  شزرا  شمالک  دـنک ، کش  ثیدـح  تحـص  رد  هک  یـسک 
هب تبسن  بذک  لامتحا  هک  يروط  هب  دشاب  ددعتم  قرط  ياراد  یثیدح  رگا  ادخ  هب  ار  امش  تسا . فالتخا  دروم  نآ  تحص  هدوب و  داحآ 

يرگید زیچ  نآ  ردـص  اب  شمالک  لیذ  ضقانت  زج  رجح  نبا  هتفگ  نیا  ایآ  رتاوتم و  ای  دوش  یم  باسح  داحآ  ثیداـحا  زا  دوشن ، هداد  نآ 
هتشاگن نیا ، زا  لبق  هحفص  دنچ  رد  هک  تنـس  لها  ظافح  ناگرزب و  تاملک  مخ و  ریدغ  ثیدح  دانـسا  رد  یـسک  رگا  ًایناث : دوب ؟ دهاوخ 

ار یباتک  هدوملا  عیبانی  لقن  قبط  یلازغ  دماحوبا  داتـسا ، یلاعملاوبا  ياقآ  دنا و  هدـیناسر  قیرط  هب 150  ار  نآ  قرط  یـضعب ، یتح  هک  دش 
تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مالک  دیناسا  قرط و  زا  دلج 28  باتک  نیا  دوب  هدش  هتـشون  نآ  دلج  تشپ  هک  دوب  هدید  دادغب  رد 
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هب هک  منک  یمن  رکف  دـنک  تقد  دوب ، دـهاوخ  نآ  دلج 29  مه  دـلج  نیا  زا  دـعب  هک  دوب  هدـش  هتـشون  و  هالوم ))... تنک  نم  : )) دومرف هک 
دوجو تجاجل  ماقم  رد  هک  یسک  لثم  دح  زا  شیب  بصعت  رطاخ  هب  دشاب و  رباکم  هکنیا  رگم  دوش ، لئاق  یـشزرا  جرا و  رجح  نبا  راتفگ 

هب بقلم  يرتشوش  هللا  رون  یـضاق  موحرم  ًاثلاث : دـنک . راکنا  مه  ار  ثیدـح  نیا  رتاوت  دوش ، یم  رکنم  یباـتفآ  نشور و  زور  رد  ار  باـتفآ 
يربط ریرج  نب  دـمحم  تالاوحا  نتـشاگن ، عقوم  دوخ  خـیرات  رد  یعفاش  یماش  ریبک  نبا  نیدـلا  دامع  خیـش  دـیوگ  یم  ثلاـث )) دیهـش  ))

رد ًاعبار : ( 422 .) دوب گرزب  دـّلجم  ود  ياراد  دوب و  هدـش  يروآ  عمج  مخ  ریدـغ  ثیداحا  نآ  رد  هک  مدـید  ار  یباتک  تسا  هتفگ  یعفاش 
توبث هکلب  دنـشاب ، نآ  رتاوت  هب  لئاق  مدرم  عیمج  نآ ، رتاوت  هب  جاجتحا  ربخ و  رتاوت  رد  تسین  مزـال  هک  تسا  هدـش  نشور  شدوخ  ياـج 
ینابت لامتحا  هک  دیـسر  يدح  هب  هقبط ، ره  رد  تاور  دادعت  یتقو  هک  انعم  نیا  هب  دوش ، جاجتحا  نآ  هب  هک  تسا  یفاک  يا  هدـع  دزن  رتاوت 

رازه هد  ای  دـشاب  رفن  هد  هقبط  ره  رد  مینادـب ، رتاوتم  ار  ربخ  نآ  هک  تسا  یفاک  دـشاب ، لاحم  ًاتداع  یفتنم و  عضو  لعجرب و  نانآ  قاـفتا  و 
يانعم هب  یلوا ))  )) زا ریغ  هب  فیرش  ثیدح  رد  الوم ))  )) ظفل هک  تسا  هدید  رجح  نبا  ياقآ  دوش  یم  مولعم  ًاسماخ : دنک . یمن  یقرف  رفن 

 - 7 دهدب . هولج  شزرا  مک  ار  قوف  ربخ  روکذم  لاکشا  قیرط  زا  تسا  هتساوخ  هدش و  ییوگ  ضقانت  راچد  هک  تسین  لمح  لباق  يرگید 
رد وا  نایعیـش  ناگتـسب و  ترـضح و  نآ  ارچ  سپ  تسه ، مالّـسلا  هیلع  یلع  تماما  رب  لاد  ریدـغ ، هیـضق  رگا  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 

مدرم هدیسر و  تابثا  هب  ترـضح  نآ  تماما  قیرط  نیا  زا  ات  دنا  هدرکن  لالدتـسا  نآ  هب  تسا ، هدوب  مزال  هک  يدراوم  سلاجم و  لفاحم و 
تباث ترـضح  نآ  تماما  رگا  اریز  درادن ؛ تماما  توبث  مدع  اب  همزالم  لالدتـسا ، مدع  ًالوا : مییوگ : یم  باوج  رد  دـنوش . دـقتعم  نآ  هب 

اب تفریذپ و  یمن  لباقم  فرط  هکنیا  يارب  دوب ، هدیاف  یب  لالدتسا  ًایناث : تشاد . دهاوخن  انعم  لالدتـسا  دنتـسناد ، یم  مه  نیملـسم  هدوب و 
. دوش یم  هدـید  ننـست  لها  تاج  هتـشون  بتک و  رد  هتـشذگ  نوچ  زورما  هک  يروط  نامه  درک ، یم  شوشم  ار  مدرم  نهذ  ههبـش ، داجیا 
ار يدراوم  ام  و  دنا ، هدومن  جاجتحا  فیرش  ثیدح  نیا  هب  فلتخم  دراوم  رد  ترـضح  نآ  باحـصا  نادنزرف و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ًاثلاث :
زا لبق  اروش  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دنک  یم  لقن  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا   - 1 مییامن : یم  لقن  تنـس  لها  بتک  زا 

، نامثع اب  اروش  هسلج  رد  نارـضاح  فوع و  نب  نمحرلادـبع  تعیب  زا  دـعب  دـننک و  تعیب  هفلخ  ناونع  هب  ناّـفع  نب  ناـمثع  اـب  مدرم  هکنآ 
امش نایم  رد  ایآ  مسق  ادخ  هب  ار  امش  دومرف : جاجتحا  نآ  نمض  رد  تخادرپ و  جاجتحا  هب  نانآ  اب  هداد و  رارق  بطاخم  ار  اروش  باحـصا 

، هن دنتفگ  نم ؟ زا  ریغ  هالوم )) اذهف  هالوم  ُْتنُک  نَم   )) دشاب هتفگ  وا  اب  هطبار  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دوش  یم  ادیپ  یسک 
هدروآ ناشدوخ  بتک  رد  ار  جاجتحا  نیا  ننـست  لها  زا  يداـیز  ياـملع  ( 423 .) تسا هدومرفن  نینچ  يرگید  صخـش  اـب  هطبار  رد  زگره 

زین رگید  ياـهاج  رد  ثیدـح  نیا  هب  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ًانمـض  ( 424 .) دوش هعجارم  ریدـغلا ))  )) فیرـش باتک  هب  عالطا  دـیزم  يارب  دـنا ،
هتساخرب يا  هدع  سپ  دهدب ، تداهش  تسا ، هدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ار  هلمج  نیا  هک  ره  : )) تسا هدومرف  هدومن و  جاجتحا 

هب هک  نیفص  زور  لمج و  زور  رد  تسا و  هفوک  رد  يا  هلحم  هک  هبحر ))  )) رد نامثع و  تموکح  مایا  رد  هلمج  زا  دنا .)) هداد  تداهـش  و 
(( هبحر  )) رد ترـضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  دیوگ : یم  ( 426  ) يزوج نبا  ( 425 .) تسا هدش  لقن  هماع  ياملع  زا  هددـعتم  قرط 

يارب رفن  یـس  یتیاور  رد  دـنداد و  تداهـش  دنتـساخرب و  يریثک  عمج  سپ  تساوخ ، تداهـش  مدرم  زا  هدومن و  جاـجتحا  ثیدـح  نیا  هب 
زا ( 428  ) لـبنح نـب  دـمحا  و  ( 427) رجح نبا  هبحر ، رد  ار  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  نتـساوخ  تداهـش  ربـخ  دـندرک . ماـیق  تداـهش 
هک تسا  هتفگ  ریثا  نبا  دـنا . هدرک  لقن  زین  ( 430  ) نیطمـسلا دئارف  رد  ینیوج  و  ( 429  ) ۀباغلادسا رد  ریثا  نبا  یلیل و  یبا  نب  نمحرلادـبع 

لهس بنیز ، وبا  نصحم ، نب  ةرمع  وبا  يراصنا ، بویا  وبا  هلمج  نآ  زا  هک  دنداد  تداهـش  هدومن و  تکرح  اج  زا  رفن  هد  زا  شیب  يا  هدع 
، يراصنا نالجع  نب  نامعن  يراصنا ، بزاع  نب  دیبع  یلولـس ، هدانج  نب  یـشبح  يراصنا ، تباث  نب  هّللادبع  تباث ، نبا  ۀمیزخ  فینح ، نب 
(432  ) ینیوج و  ( 431  ) یعفاش یلزاـغم  نبا   - 2 دنـشاب . یم  بر  دـبع  نب  نامحرلا  دـبع  يراصنا و  هلاضفوبا  يراصنا ، هعیدو  نب  تباـث 

سپ تساوخ ، تداهش  ریدغ  ثیدح  ندینش  اب  هطبار  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دنا  هدومن  تیاور 
اهیلع ارهز  همطاف  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  تنب  موثلک  ّما  زا  دانسا  اب  یعفاش  يرزج   - 3 دنداد . تداهش  هتساخرب و  تیعمج  نایم  زارفن  هدزاود 
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ره : )) دومرف مخ  ریدـغ  زور  رد  هک  دـیدرک  شومارف  ار  ربمایپ  راتفگ  ایآ  دومرف : مدرم  هب  باـطخ  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  لـقن  مالّـسلا 
ظفاح  - 4 ( 433 ((.) یتسه یسوم  يارب  نوراه  هلزنم  هب  نم  يارب  وت  یلع ! ای  دومرف : تسوا و  يالوم  یلع  متسه ، وا  يالوم  نم  هک  یـسک 
نـسح ماما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ربکا  طبـس  دومن  جاجتحا  لالدتـسا و  ثیدح  نیا  هب  هک  دنک  یم  تیاور  يزودـنق  یفنح  نامیلس 

رب تاولـص  لاعتم و  يادخ  يانث  دمح و  زا  دعب  داتـسیا و  هبطخ  يارب  سپ  دش ، رارق  رب  هیواعم  اب  حلـص  هک  عقوم  نآ  مالّـسلا ، هیلع  یبتجم 
هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  هک  قیقحت  هب  : )) دومرف مالّسلا  هیلع  نانموم  ریما  تیب و  لها  تلیضف  رد  یبلاطم  نایب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
مدرم هب  باطخ  تفرگ و  مخ  ریدغ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  مردپ  تسد  هک  یعقوم  دنا  هدینـش  ترـضح  نآ  زا  دنا و  هدرک  تیاور  هلآ  و 

هب دعب  یلع ، نانمشد  اب  شاب  نمشد  یلع و  ناتسود  اب  شاب  تسود  ایادخ ! تسوا ، يالوم  یلع  متسه  وا  يالوم  نم  هک  یـسک  ره  دومرف :
نیسح ماما  دومرف  لالدتـسا  فیرـش  ثیدح  نیا  هب  نینچمه   - 5 ( 434 ((.) دـنهدب عالطا  نیبیاغ  هب  ار  هیـضق  نیرـضاح  هک  درک  رما  نانآ 
نیعبات باحصا و  زا  رفن  دصتفه  دودح  ار  ترضح  نآ  فارطا  هک  یلاح  رد  ینم ،))  )) رد هیواعم  گرم  زا  لبق  لاس  ود  یکی  مالّسلا  هیلع 

ادخ هب  ار  امش  دومرف : نانآ  هب  باطخ  ترضح  دندوب . هدش  عمج  اجنآ  رد  ترـضح  نآ  توعد  هب  هک  دندوب  هتفرگ  نایعیـش  زا  يا  هدع  و 
: دومرف هدومن و  بصن  تیالو  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  مردپ  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیناد  یمن  ایآ  مسق !

ادـخ لوسر  باحـصا  لیاضف  باب  رد  هجاـم  نبا   - 6 ( 435 .) تسا هدوب  نینچ  ادـخ  هب  ارچ ، دـنتفگ  دـنناسرب ؟ نیبیاغ  عالطا  هب  نیرـضاح 
وا رب  هیواعم ، ياه  جح  زا  یضعب  رد  هک  دنک  یم  تیاور  صاقو  یبا  نب  دعس  زا  طباس  نب  نمحرلادبع  زا  شدنـس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

نیا تفگ : دش و  كانبضغ  دعس  سپ  دیوگ ، یم  دب  ار  ترـضح  نآ  هیواعم  دننک و  یم  دای  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  يا  هدع  دید  هدش ، دراو 
وا يـالوم  نم  هک  یـسک  ره  : )) دومرف یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  ییوـگ  یم  يدرم  اـب  هطبار  رد  ار  بلاـطم 

: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  لیقع  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  زا  شدنس  هب  نیطمـسلا  دئارف  رد  ینیوج   - 7 ( 436 ((.) تسوا يالوم  یلع  متسه ،
میدوب شا  هناخ  رد  هللا  دبع  نب  رباج  دزن  مالّسلا  هیلع  رقاب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  هیفنح و  دمحم  مالّسلاامهیلع و  نیسحلا  نب  یلع  نم و 

ار يزیچ  يا و  هدید  هک  ار  يزیچ  ینک  ثیدـح  ارم  هک  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ار  وت  رباج ! يا  تفگ : دـش و  دراو  قارع  لها  زا  يدرم  هک 
هنیدم و هینهج و  زا  يدایز  مدرم  میدوب و  مخ  ریدغ  رد  هفحج  رد  ام  تفگ  رباج  سپ  هلآ . هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  يا  هدینـش  هک 
هس دمآ و  نوریب  دندوب  هدرک  ایهم  ترضح  نآ  يارب  هک  يا  همیخ  ای  رداچ  نایم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  سپ  دندوب ، اجنآ  زین  رافغ 

يالوم یلع  متـسه ، وا  يـالوم  نم  هک  یـسک  ره  : )) دومرف هتفرگ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هاـگنآ  دومرف ، هراـشا  كراـبم  تسد  اـب  راـب 
يارب يا  هماـن  نیفـص ، ماـیا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدـمآ  يزوج  نبا  صاوـخلا  ةرکذـت  یفنح و  بقاـنم  رد   - 8 ( 437 ((.) تسوا

، دوب هتسشن  شدنسم  رب  وا  هک  یلاح  رد  مدش  هیواعم  رب  دراو  دیوگ ، یم  غبصا  دومرف . لاسرا  هتابن  نب  غبصا  طسوت  ار  نآ  تشون و  هیواعم 
نب نمحرلادبع  هبقع ، نب  دـیلو  زیرک ، نب  رماع  نبا  هبتع ، شردارب  شپچ ، فرط  عالکلاوذ و  بشوح و  صاع و  نب  ورمع  شتـسار  فرط 

ار مالّسلا  هیلع  یلع  همان  یتقو  دندوب ، هتسشن  یلهاب  هماما  وبا  ریـشب و  نب  نامعن  ءادرد ، وبا  هریرهوبا ، شلباقم  طمـس و  نب  لیبحرـش  دلاخ ،
نامثع نوخ  يارب  صاصق  ای  هید  ناهاوخ  وت  هیواعم ! يا  متفگ : دـیوگ : یم  غبـصا  دادـن .)) اـم  هب  ار  ناـمثع  نیلتاـق  یلع  : )) تفگ دـناوخ 

راک نیا  اما  يدرک ، یم  يرای  شتموکح  نامز  رد  ینک ، يرای  ار  نامثع  یتساوخ  یم  رگا  وت  یتموکح ، کلم و  ناـهاوخ  وت  هکلب  یتسین 
كانبـضغ رتشیب  ار  وا  متـساوخ  نم  دـش و  كانبـضغ  هیواعم  سپ  یـسرب . تموکح  هب  قیرط  نیا  زا  وت  دوش و  هتـشک  نامثع  ات  يدرکن  ار 

بیغ و هک  ییادخ  تسین ؛ ییادخ  وا  زا  ریغ  هک  ییادخ  هب  مهد  یم  مسق  ار  وت  نم  ادخ ! لوسر  بحاص  يا  متفگ : هریرهوبا  هب  سپ  منک ،
دهاش مدوب و  یلب ، تفگ : هریره  وبا  هن ؟ ای  يا  هدوب  مخ  ریدـغ  زور  رد  ایآ  یهدـب  ربخ  هک  یفطـصم  شبیبح  قح  هب  دـناد و  یم  ار  دوهش 

. دوـمرف هچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  هطبار  رد  زور  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  يدینـش  متفگ : تشذـگ . زور  نآ  رد  هک  ار  هـچنآ  مدوـب 
رادـب نمـشد  ار و  یلع  رادتـسود  رادـب  تسود  ایادـخ ! تسوا ، يـالوم  یلع  متـسه  وا  يـالوم  نم  سک  ره  : )) دوـمرف هک  مدینـش  تفگ :

وبا يا  متفگ : دشاب .)) یلع  نالذخ  ددص  رد  هک  ار  یسک  نک  لوذخم  دنک و  ترصن  ار  یلع  هک  ار  یسک  نک  ترصن  ار و  یلع  نانمشد 
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: تفگ دیشک و  یقیمع  سفن  هریره  وبا  ینک ؟ یم  ینمشد  وا  تسود  اب  یتسود و  یلع  نمشد  اب  زورما  يا و  هدینش  ار  ثیدح  نیا  هریره !
دراوم دوب و  ترضح  نآ  باحصا  نادنزرف و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تاجاجتحا  زا  يدراوم  دش ، رکذ  هچنآ  ( 438 (.) نوعجار هیلااناو  هّللانا  )
باتک نیا  هلـصوح  زا  هدـش و  ثحب  ندـش  ینالوط  بجوم  اهنآ  همه  لـقن  هک  تسا  دوجوم  نیقیرف  بتک  رد  تاـجاجتحا  نیا  زا  يداـیز 

هک تسا  هدش  رکذ  ریدغ  ثیدـح  و  الوم ))  )) ظفل اب  هطبار  رد  ننـست  لها  ياملع  زا  یـضعب  زا  زین  يرگید  تاهیجوت  ًانمـض  تسا . جراخ 
ثیدـح و  َِلب )... ْغّ ُلوُسَّرلا  اَهُّیَءاََّی   ) هکراـبم هیآ  زا  ریغ  هک  دـنامن  هتفگ  اـن  تشاد . دـهاوخن  يرگید  هدـیاف  تقو ، عییـضت  زج  نآ  در  لـقن و 

یم ترضح  نآ  نادنزرف  مالّسلا و  هیلع  یلع  تماما  رب  لاد  هک  تسا  دوجوم  تنس  نآرق و  رد  زین  يرگید  تایاور  تایآ و  ریدغ ، فیرش 
نیبلاـط هدومن  يراددوخ  هیقب  رکذ  زا  راـصتخا  تیاـعر  رطاـخ  هب  هک  دـش  هراـشا  ((، تسیچ عیـشت   )) شخب رد  نآ  زا  يدادـعت  هب  دـشاب و 

رد يزار  رخف  هک  دوش  هداد  رکذت  تسا  مزال  ًانمض  دنا . هتشون  باب  نیا  رد  هعیـش  گرزب  ياملع  هک  یبتک  هب  میهد  یم  عاجرا  ار  تقیقح 
ياهباتک رد  ناشیا  ریغ  و  ( 440  ) هغالبلا جهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  و  ( 439 ...() ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَءا  َمْوَْیلا  هیآ ...(  ریسفت  لیذ 

(( رادلا موی  ثیدح   )) یتح ای  ۀلزنم )) ثیدح   )) ای ریدغ  ربخ  هکنیا  لثم  دنا . هدش  مالّـسلا  هیلع  یلع  تماما  رب  صن  دوجو  رکنم  ناشدوخ ،
زین ناشدوخ  هک  ار  هچنآ  هک  دنتـسه  نطاب  روک  نانچ  نآ  دارفا  نیا  ریقح ، رظن  هب  درادـن . ترـضح  نآ  تماما  رب  تلـالد  ناـنآ  دزن  رد  زین 

نآرق و هداد و  رارق  لصا  ار  ناـشدوخ  هقیرط  بهذـم و  دارفا ، نیا  لاـثما  هک  تسا  نیا  مه  یـساسا  ّتلع  دـنمهف و  یمن  دـنا ، هدومن  لـقن 
ود نآ  رب  عرفتم  بهذـم  هتفرگ و  رارق  لصا  تنـس  نآرق و  دـشاب و  سکع  هب  بلطم  دـیاب  هک  یلاح  رد  دـننک ، یم  عرفتم  نآ  رب  ار  تنس 
یم ام  تسا . هدمآ  دوجو  هب  لکشم  همه  نیا  تسین ، نینچ  نوچ  ددرگ و  درط  ّالا  دوش و  هتفریذپ  دوب ، تنـس  نآرق و  قباطم  رگا  هک  دوش 

نتـسش ای  اپ  حسم  هل  أسم  ایآ  میـسرپب  دـننک ، یم  رکف  رفن  ود  نیا  لثم  هک  یناسک  یلزتعم و  دـیدحلا  یبا  نبا  يزار و  رخف  ياقآ  زا  میناوت 
ماکحا زا  کیچیه  مالسا  نیبم  نید  رد  ایآ ... و  تفالخ ؟ هل  أسم  ای  تسا  رتمهم  تایحتلا  ندناوخ  ایآ  تفالخ ؟ هل  أسم  ای  تسا ، رتمهم  نآ 
يارجا مالـسا و  ياقب  نماـض  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  تماـما  تفـالخ و  اریز  دـسر ؛ یمن  تفـالخ  ّتیمها  هب 
تـسرد ایآ  دـیامن . یم  نایب  مدرم  يارب  هدومرف  لزان  شربمایپ  يارب  دـنوادخ  هک  نانچ  نآ  ار  ماکحا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـشاب . یم  ماکحا 

رایتخا هب  ار  یعرف  لئاسم  زا  هل  أسم  نیرت  یئزج  تسه ، لک )) لـقع   )) هک يربماـیپ  تسا و  لـقع  قلاـخ  هک  يدـنوادخ  مییوگب  هک  تسا 
هدومن و غیلبت  ار  ماکحا  مامت  تلحر ، زا  لبق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هکلب  دـنا ، هدرکن  ناـنآ  ياروش  هب  طونم  هتـشاذگن و  مدرم  دوخ 

یـصاخ یگژیو  زا  زاب  مینادب  مه  یعرف  مکح  کی  ناونع  هب  رگا  یتح  هک  ار  تماما  تفالخ و  هل  أسم  اما  تسا ، هدرکن  راذـگ  ورف  يزیچ 
لاح هتـشذگ و  زا  نوچ  تما  دشاب ، تما  رایتخا  هب  طونم  رگا  تماما  رگید ، فرط  زا  دنا ؟ هتـشاذگ  مدرم  دوخ  هدهع  هب  تسا ، رادروخرب 

، دشاب حالصلا  رهاظ  هک  دننک  یم  باختنا  ار  یسک  طقف  دنرادن ، یهاگآ  چیه  هدنیآ  هب  تبسن  دنشاب و  هتـشاد  عالطا  دنناوت  یم  صاخـشا 
هتـشذگ و لوسر ، ادخ و  بختنم  یلو  دنـشاب ، هتـشاد  ینیمـضت  دنناوت  یمن  ریخ ؟ ای  دنام  دهاوخ  یقاب  لاح  نیمه  هب  مه  هدنیآ  رد  ایآ  اما 

همه زا  ار . هدنیآ  مه  دنناد و  یم  ار  هتشذگ  مه  عبتلاب ، وا  لوسر  لالقتـسالاب و  لاعتم  دنوادخ  اریز  تسا ؛ هدش  نیمـضت  شا  هدنیآ  لاح و 
صناب دـیاب  هکلب  هتـشادن و  ماما  نییعت  رد  یتلاـخد  اروش ، تما و  راـیتخا  هک  تسا  بلطم  نیا  دـی  ؤم  دوخ  یباـختنا  ياـفلخ  لـمع  رتمهم ،

دعب زین  رمع  دنک و  یم  بوصنم  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  رمع  دوخ  گرم  زا  لبق  رکبوبا  هک  دینیب  یم  خیرات  رد  امـش  نوچ  دوش . نییعت 
، دندش فرط  کی  نانآ  رفن  راهچ  ینعی  رفن  شـش  تیرثکا  رگا  دیوگ  یم  هداد و  لیکـشت  هرفن  شـش  ياروش  دوش ، یم  حورجم  هکنآ  زا 

دوخ هک  دـنمدقم  تساهنآ  ءزج  فوع  نب  نمحرلادـبع  هک  يرفن  هس  نآ  دـندش  میـسقت  رفن  هس  رفن ، هس  هب  رگا  ّالاو  تسا  عبتم  ناـنآ  رظن 
رکبوبا و راک  نیا  ایآ  مینک  یم  لا  ؤس  هک  تساج  نیا  و  عامجا . ببـس  هب  باختنا  یمومع و  رایتخا  ات  تسا  صیـصنت  یعون  زاب  لمع  نیا 
؟ تسا ینید  تاملـسم  دعاوق و  فالخ  هکنیا  ای  تسا ؟ لقع  قباطم  هدیدنـسپ و  وکین و  دندرک ، یفرعم  ار  دوخ  زا  دعب  نانیـشناج  هک  رمع 

ییادـخ تسا و  لک )) لقع   )) هک يربمایپ  تسا  نکمم  روطچ  مییوگ  یم  تسا ، لقع  قباطم  هدیدنـسپ و  وکین و  راک  نیا  دوش  هتفگ  رگا 
هتفگ رگا  و  دنیامنن ؟ یفرعم  مدرم  يارب  ار  ادخ  لوسر  زا  دعب  هفیلخ  و  دـنهدن ؟ ماجنا  ار  هدیدنـسپ  وکین و  لمع  نیا  تسا ، لقع  قلاخ  هک 
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لطاب همه  یباصتنا  ياـهتفالخ  تشاد و  دـهاوخن  يراـبتعا  شزرا و  رگید  هک  تسا  یمالـسا  طـباوض  دـعاوق و  فـالخ  رب  راـک  نیا  دوش 
رب مه  یـصن  ضرف  رب  یهگناو ، دش . صخـشم  صیـصنت  ترورـض  مه  تفالخ و  رب  صن  دوجو  مه  دش ، هتفگ  هک  یبلاطم  اب  دش . دهاوخ 

، هدرک اطع  ام  هب  دنوادخ  هک  یلقع  اریز  دوب ؛ تماما  يارب  ترضح  نآ  باختنا  حلصا ، باختنا  اهنت  زاب  میتشادن ، مالّـسلا  هیلع  یلع  تماما 
ملع و رظن  زا  تسین و  ناشیا  دـننام  مالـسا  زا  عافد  رد  سک  چـیه  هقباـس  اریز  مینک ؛ مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  يوریپ  دـیاب  هک  درک  یم  مکح 
رد دوخ  وا  هک  دورب  یـسک  لابند  دراذگب و  ار  اناد  ناسنا ، تسا  تسرد  یلقع  رظن  زا  ایآ  درادن . دننامه  تناید  اوقت و  دـهز و  تعاجش و 

مّلـسم لصا  کی  ناونع  هب  دشاب ، نیرتهب  زا  دیاب  يوریپ  هک  هیلقع  هدعاق  نیا  ایآ  تسه ؟ ملعم  داتـسا و  هب  دـنمزاین  ینید ، ماکحا  لئاسم و 
؟ تسین مدرم  هّماع  لوبق  دروم  ناملسم  ریغ  ناملسم و  يرشب ، عماوج  مامت  رد 

دنتسه موصعم  ع )  ) ناماما

مهیلع همئا  ملع  دنـشاب و  یم  زین  نانآ  تمـصع  هب  لـئاق  دنتـسه ، صن  قیرط  زا  ماـما  هدزاود  تماـما  هب  دـندقتعم  هکنیا  رب  هوـالع  ناـیعیش 
هک ره  هب  هک  دنناد  یم  يدادادخ  ار  ملع  نآ  هکلب  دنناد ؛ یمن  دشاب ، هدمآ  تسد  هب  هسردم  هب  نتفر  لیصحت و  اب  هک  یملع  زین  ار  مالّـسلا 

دنشاب و یم  موصعم  زین  نایسن  وهس و  هابتـشا و  اطخ و  زا  هکلب  دنتـسه  هانگ  زا  موصعم  اهنت  هن  ناماما  تهج ، نیمه  هب  دهد و  یم  دهاوخب 
لزان یحو  ناماما  رب  هدـش و  لزان  یحو ))  )) هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب   - 1 تسا : دروم  دنچ  رد  ناماما  اب  ربمایپ  قرف  نایعیـش  رظن  زا 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  فرط  زا  ناـماما  دوـش و  یم  یفرعم  مدرم  هب  دـنوادخ ، هیحاـن  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ   - 2 دش . یمن 
هّللا یّلص  ربمایپ   - 4 دنتسه . نید  غلبم ))  )) اهنت ناماما  تسا و  نآ  غلبم  نید و  هدنروآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ   - 3 دنوش . یم  یفرعم 

ای دنک  قییـضت  ار  یمکح  هریاد  دیامن ، عضو  نآ  ياج  هب  يرگید  مکح  هدومن و  خسن  ار  یمکح  دـنک ، لعج  نوناق  دـناوت  یم  هلآ  هیلع و 
ربمایپ صخش  نوچ  زین  يدراوم  رد  و  دننک ، یم  غیلبت  نییبت و  مدرم  يارب  دنا ، هتفرگ  ربمایپ  زا  هک  ار  هچنآ  طقف  ناماما ، یلو  دهد . هعـسوت 

هب مه  و  لقن ))  )) هب ناوت  یم  مه  تمـصع  تابثا  يارب  دـنهد . هعـسوت  اـی  دـننک  قییـضت  ار  یمکح  هریاد  دـنناوت  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
یقتم ةرـضنلا و  ضایرلا  رد  يربط  ّبحم  حیحـص و  دانـسا  اب  كردتـسم  رد  مکاح  لقن ، قیرط  زا  اما  درک . لالدتـسا  جاجتحا و  لـقع )) ))

هللا عاطا  دقف  ینعاطا  نم  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دننک  یم  تیاور  يرافغ  رذوبا  زا  ار  ثیدح  نیا  لاّمعلازنک  رد  يدـنه 
تعاطا ار  ادخ  دنک ، تعاطا  ارم  سک  ره  ( 441 (؛ یناصع دقف  ایلع  یصع  نم  ینعاطا و  دقف  ایلع  عاطا  نم  هللا و  یـصع  دقف  یناصع  نم  و 
تیصعم ار  یلع  سک  ره  هدومن و  تعاطا  ارم  دنک ، تعاطا  ار  یلع  سک  ره  هدومن و  تیصعم  ار  ادخ  دنک ، تیـصعم  ارم  هک  ره  هدومن و 

تیاور زین  يدنجخ  شدوخ و  مجعم  رد  یلیعامـسارکبوباار  ثیدح  : )) دـیوگ یم  يربط  بحم  ًانمـض  تسا .)) هدرک  تیـصعم  ارم  دـنک ،
تعاطا هجیتن  رد  هک  دوش  یم  هجوتم  دنک ، تقد  ثیدح  نیمه  رد  یـسک  رگا  تسا .)) هدومن  حیحـصت  ار  ثیدـح  زین  یبهذ  دـنا و  هدرک 

ادخ و عیطم  وا  عیطم  هک  تسین  نکمم  دوش و  یم  لاعتم  دنوادخ  ینامرفان  مالّسلا  هیلع  یلع  ینامرف  ان  دنوادخ و  تعاطا  مالّسلا  هیلع  یلع 
نیع ترضح  نآ  تعاطا  یتقو  دوش . یفتنم  ترـضح  نآ  زا  تیـصعم  اطخ و  لامتحا  هک  یتروص  رد  رگم  دشاب ، ادخ  فلاخم  وا  فلاخم 

هب نورقم  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تهارک  هدارا و  ًاعطق  تسا ، دـنوادخ  اب  تفلاخم  نیع  ترـضح ، نآ  اب  تفلاخم  راگدرورپ و  تعاطا 
یمن هورکم  دنوادخ  هک  ار  يزیچ  دنک و  یمن  هدارا  هدرکن ، هدارا  ادـخ  هک  ار  يزیچ  تقو  چـیه  ینعی  دوش ؛ یم  دـنوادخ  تهارک  هدارا و 

دوش هداد  وا  هب  تبسن  تیصعم  ای  اطخ  لامتحا  هک  یسک  اریز  تسا ؛ ۀمـصعلا  بجاو  دشاب  نینچ  هک  یـسک  و  درادن ؛ تهارک  نآ  زا  دناد 
اهنت هن  تیـصعم ، ای  هابتـشا  دراوم  رد  نوچ  دوش ؛ یمن  ادـخ  اب  تفلاخم  نیع  وا ، اـب  تفلاـخم  ادـخ و  تعاـطا  نیع  وا  تعاـطا  تقو  چـیه 

سابع نبا  زا  هتابن  نب  غبصا  زا  یعفاش  ینیوج  نیطمسلا  دئارف  زا  یفنح  يزودنق  نامیلس  ظفاح  تسه . زین  مارح  هکلب  هدوبن  بجاو  تعاطا 
؛ نوموصعم نورهطم  نیسحلادلو  نم  ۀعست  نیـسحلا و  نسحلاو و  یلع  انا و  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدومن  تیاور 
و ریهطت ))  )) هکرابم هیآ  ًانمـض  میتسه .)) موصعم  رّهطم و  همه  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نادنزرف  زا  رفن  هن  نیـسح و  نسح ، یلع ، نم ، ( 442)
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دروم ًالصفم  تسیچ ، عّیشت  شخب  رد  هک  دنراد  تیصعم  اطخ و  زا  مالّسلا  مهیلع  ناماما  تمصع  رب  تلالد  زین  نیلقث ))  )) فیرـش ثیدح 
زا هکنیا  زا  دراد  ترفن  ناسنا  عبط  تشذـگ ، توبن  ثحب  رد  هک  يروط  نامه  سپ  لـقع ،))  )) رظن زا  اـما  و  تفرگ . رارق  یـسررب  ثحب و 

لامتحا دوش ، رداص  وا  زا  هک  یهن  رما و  ره  تروص  نآ  رد  هچ  دوش ، هداد  وا  اب  هطبار  رد  تیـصعم  ای  اطخ  لامتحا  هک  دنک  يوریپ  یـسک 
رد هک  دوشن  هتفرگ  يدج  وا  هیحان  زا  هرداص  ماکحا  هک  تسا  یفاک  لامتحا  نیمه  فرص  تشاد . دهاوخ  دوجو  نآ  رد  تیـصعم  ای  اطخ 

اطخ و عوقو  ضرف  رد  هچنانچ  دنام . یم  یقاب  ربهر  ماما و  نودـب  هعماج  هدـش و  یفتنم  يربهر  تماما و  هل  أسم  دوخ  هب  دوخ  تروص  نیا 
هن دوش ، یم  ینیفرط  ّتیمومءاـم  تماـما و  هجیتن ، رد  هک  درک  دـهاوخ  ادـیپ  نارگید  یهن  رما و  يربهر و  هب  جاـیتحا  وا  ماـما ، زا  تیـصعم 
مه ماما  ینعی  تسا ؛ قلطم  تمصع  نیا  هک  دنلئاق  زین  ناماما  تمصع  اب  هطبار  رد  نایعیـش  ًانمـض  موم . أم  يرگید  دشاب و  ماما  یکی  هکنیا 
یم مولعم  نیاربانب ، دشاب . موصعم  دیاب  روما ، عیمج  رد  هصالخ  و  نآ ، ریغ  رد  مه  ینید و  ماکحا  رد  مه  نآ و  زا  دعب  مه  تماما و  زا  لبق 
وبا بلطم  نیا  هب  دشاب و  یگژیو  نیا  ياراد  دناوت  یم  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  طقف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دـعب  هک  دوش 

هدوبن و ۀمـصعلا  بجاو  وا  رظن  هب  هچ  رگا  دوب ، موصعم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هتفگ  هدومن و  رارقا  هیافک  باتک  رد  هیوتم  نب  دـمحم 
(443 .) تسین تماما  طرش  مه  تمصع 

مالّسلا مهیلع  هّمئا  یماسا 

لوا تمسق 

زور رد  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع   - 1 زا : دنترابع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دـعب  ناماما  يرـشع  انثا  نایعیـش  هدـیقع  قبط 
هب هبعک  هناخ  رد  دسا و  تنب  همطاف  مان  هب  يردام  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تدالو  زا  لاس  یـس  زا  دعب  بجر  مهدزیـس  هعمج ،

كرابم هام  مهدزون  هعمج ، هاگرحـس  رد  تسا و  هدش  دلوتم  یمـشاه  ردام  ردـپ و  زا  هک  تسا  یمـشاه  نیتسخن  ترـضح  نآ  دـمآ . ایند 
نب نمحرلادـبع   )) ینعی تما ، نیرت  یقـش  طسوت  حبـص ، زامن  ندـناوخ  لاح  رد  هفوک و  دجـسم  بارحم  رد  ترجه ، ملهچ  لاس  ناضمر 

هب زاورپ و  یلعا  قیفر  هب  شحور  تشذـگ ، ناـضمر  كراـبم  هاـم  مکی  تسیب و  بش  زا  یثـلث  نوـچ  دـیدرگ و  بورـضم  يدارم )) مجلم 
فجن رد  ترـضح  نآ  فیرـش  ربق  هدوب و  لاـس  یـس  شتماـما  نارود  لاـس و  ترـضح 63  نآ  رمع  تدم  دیـسر . تداهـش  هعیفر  هجرد 
ياملع زا  يریثک  هدع  دوش ، شرامش  اصحا و  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  ترضح  نآ  بقانم  لیاضف و  تسا . قارع  ياهرهش  زا  یکی  فرـشا ،

هب بقلم  یلع  نب  نسح   - 2 تشذگ . باتک  نیمه  رد  زین  يرصتخم  دنا و  هتشون  باتک  راوگرزب  نآ  بقانم  لیاضف و  اب  هطبار  رد  نیقیرف 
يرجه موس  ای  مود  لاس  كرابملا  ناضمر  هبنش 15  هس  زور  رد  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ربکا  طبس  و  مالّسلا )) هیلع  یبتجم  ))
طسوت رفص  بش 28  رد  يرجه  لاس 49  رد  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  مالّسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  نوچ  هموصعم  رهطم و  يردام  زا 

هد شتماما  نارود  لاس و  ترضح 47  نآ  رمع  تدم  دیسر . تداهش  هب  ّمس  هلیسو  هب  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  کیرحت  هب  شرسمه و  هدعج 
نیرت و یخـس  نیرت ، ملاع  نیرتدباع ، راوگرزب ، نآ  تسا . هنیدم  رد  عقاو  عیقب ، ناتـسربق  رد  راوگرزب  نآ  فیرـش  نفدـم  دـشاب ، یم  لاس 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح   - 3 دوب . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  مشاه  ینب  نیرت  هیبش  دوخ و  رـصع  صخـش  نیرت  میلح 
زا يرجه  مراهچ  ای  موس  لاس  نابعش  موس  هبنشجنپ  زور  رد  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مود  طبـس  و  ءادهـشلادّیس ))  )) هب بقلم 
رد هیواعم ، نب  دیزی  لامع  تسد  هب  مرحم  مهد  هبنش  زور  رد  يرجه  لاس 61  رد  هدش و  دلوتم  مالّسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  شردام 
ربق تسا و  هدوب  لاس  هدزای  شتماـما  نارود  لاـس و   57 تداهش ، عقوم  رد  ترضح  نآ  فیرـش  رمع  دیـسر . تداهـش  هب  البرک  نیمز  رس 

رد هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  ترـضح  نآ  ملع  تسا . تلاسر  نادناخ  نابحم  ناقـشاع و  هاگترایز  البرک ، رهـش  قارع ، نیمزرـس  رد  شفیرش 
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تعاجش رد  دروآ . یم  اج  هب  زامن  تعکر  رازه  بش ، ره  رد  هک  يروط  هب  دوب ، يدج  اشوک و  رایـسب  تدابع  رد  دوش ، هدیجنـس  یـسایقم 
ماـمعا و ینب  ناردارب و  نادـنزرف و  دوـخ و  تسـش و  دوـخ  زیچ  همه  زا  تسد  نـید ، ياـقبا  ظـفح و  يارب  هـک  سب  نـیمه  راوـگرزب  نآ 
وا و اب  هطبار  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  هچنآ  دنتـشادن . رب  دنتـشاد  هک  یفدـه  زا  تسد  تایح ، هظحل  نیرخآ  ات  شباحـصا 

یلع  - 4 دناسر . یم  تابثا  هب  ار  تشهب )) لها  ناناوج  دیس  ود   )) نآ يراوگرزب  تلیضف و  تسا ، هدیـسر  یبتجم  ماما  شراوگرزب ، ردارب 
همین زور  روهـشم  دـیاش  تسا و  رایـسب  فالتخا  بانج  نآ  تدـالو  خـیرات  رد  هک  نیدـباعلا ،)) نیز   )) هب بقلم  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب 

. دراد دوجو  مه  يرگید  لاوقا  دنا و  هتـشون  يرجه  لاس 36  ای  لاس  نامه  نابعش  مجنپ  مه  یـضعب  دشاب ، يرجه  لاس 38  یناثلا  يدامج 
ماشه روتسد  هب  ( 444  ) يرجه لاس 95  مرحم  هبنـش 25  زور  رد  مامه  ماما  نیا  دشاب . یم  درجدزی  رتخد  ونابرهـش ))  )) راوگرزب نآ  ردام 
نفدـم لاس و  شتماـما 35  نارود  لاـس و  ترـضح 57  نآ  رمع  تدـم  دیـسر . تداهـش  هب  ّمس  هلیـسو  هب  يوما و  هفیلخ  کلملادـبع ، نب 

يابآ هیبش  يرابدرب  ملح و  رد  و  دوب ، ریظن  یب  نامورحم  هب  یگدیـسر  اوقت و  ملع ، تدابع ، رد  ترـضح ، نآ  دشاب . یم  عیقب  رد  شفیرش 
5 دش . یم  نانآ  تیاده  بجوم  دوخ ، هناملاع  هنامیکح و  دروخرب  اب  زین  یهاگ  درک ، یم  ارادم  دایز  شنانمشد  اب  هدوب و  شیوخ  یمارگ 

نآ دمآ . ایند  هب  هرونم  هنیدـم  رد  يرجه  لاس 57  ( 445) رفص موس  هبنشود  زور  رد  هک  رقاب ))  )) هب روهـشم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  - 
رتخد همطاف ))  )) ناشیا همرتحم  رد  ام  اریز  تسا ؛ هدمآ  ایند  هب  یمطاف  يولع و  ردام  ردپ و  زا  هک  تسا  یمطاف  يولع و  نیتسخن  ترـضح 

نب کلملا  دبع  نب  دـیلو  نب  میهاربا  طسوت  يرجه ، لاس 114  هجحیذ  متفه  هبنـشود  زور  رد  دـشاب و  یم  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
یم عیقب  ناتسربق  رد  شفیرـش  ربق  لاس و  هدزون  شتماما  نارود  لاس و  ترضح 57  نآ  رمع  تدم  دیسر . تداهـش  هجرد  هب  يوما  ناورم 

وا ملع  ترثـک  رد  تشادـن و  ریظن  هنـسح  قـالخا  عضاوت و  تداـبع و  تواخـس و  رد  دوب ، عساو  وا  ملح  ریثـک و  راوگرزب  نآ  ملع  دـشاب .
تالضعم دفاکـش و  یم  ار  مولع  اریز  تسا ؛ رقاب ))  )) ترـضح نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  يورم  ثیدح  قبط  هک  سب  نیمه 

يرجه لاس 83  لوـالا  عیبر  مهدـفه  هبنـشود  زور  رد  هک  قداـص ))  )) هب بقلم  مالّـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج   - 6 دـنک . یم  ناـیب  ار  نآ 
ایند هب  رکب  یبا  نب  دـمحم  نب  مساق  رتخد  هورف )) ما   )) هب بقلم  همطاف  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  تدـالو  زورلاـس  رد  و  ( 446)

ترضح 65 نآ  فیرش  رمع  تدم  دیسر . تداهش  هب  ًامومـسم  یـسابع  هفیلخ  روصنم  رما  هب  يرجه  لاس 147  لاوش  زور 25  رد  و  دمآ .
اوقت عرو ، دهز ، هقف ، تمکح ، لامک ، لضف ، ملع ، دشاب . یم  عیقب  ناتسربق  رد  هنیدم و  رد  شفیرش  ربق  لاس و  شتماما 34  نارود  لاس و 

نآ ملع  اب  هطبار  رد  ار  هفینحوبا  کلام و  راتفگ  تسیچ ، عّیـشت  ثحب  رد  ًـالبق  تسین و  هدیـشوپ  يدـحا  رب  ترـضح  نآ  هنـسح  قـالخا  و 
شردام زا  يرجه  لاس 128  رفص  متفه  هبنشکی  زور  رد  هک  مظاک ))  )) هب بقلم  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم   - 7 میدومن . لقن  ترضح 

رد دادـغب و  رد  لاـس  هدراـهچ  تدـم  هکنآ  زا  دـعب  يرجه  لاـس 183  بجر  زور 25  رد  هدش و  دـلوتم  هنیدـم  رد  تافـصم )) هدـیمح  ))
هفیلخ نآ  روتسد  هب  دش ، لمحتم  ار  یمـسج  یحور و  ياه  هجنکـش  عاونا  دوب و  ینادنز  ریـسا و  یـسابع  هفیلخ  دیـشرلا  نوراه  ياهنادنز 

رد شفیرش  ربق  لاس و  شتماما 35  نارود  لاس و  ترضح 55  نآ  رمع  تدم  دمآ . لیان  تداهش  هعیفر  هجرد  هب  رهز  هلیـسو  هب  كافس و 
دزنابز تواخس ، دوج و  تناید ، اوقت ، لضف ، ملعرد ، شا  یمارگ  يابآ  نوچ  زین  ترضح  نآ  دشاب . یم  قارع  ياهرهـش  زا  یکی  نیمظاک 
یسوم نب  یلع   - 8 تسا . نوحـشم  راوگرزب  نآ  تالامک  لیاضف و  هنـسح و  قالخا  رکذ  زا  بقانم  لیاضف و  بتک  هدوب و  ماع  صاـخ و 

زور رد  هدـش و  دـلوتم  نوتاخ )) همجن   )) شردام زا  يرجه  لاس 148  هدـعقیذ  مهدزای  هعمج  زور  رد  هک  اضر ))  )) هب بقلم  مالّـسلا  هیلع 
طولخم روگنا  رد  هک  يرهز  هلیـسو  هب  یـسابع  هفیلخ  دیـشرلا  نوم  أم  روتـسد  هب  ناسارخ و  سوط  رهـش  رد  يرجه  لاس 203  رفـص  رخآ 

دهشم رد  راوگرزب  نآ  فیرـش  نفدم  لاس و  تسیب  شتماما  تدم  لاس و  ترضح 55  نآ  رمع  تدم  دیسر . تداهـش  هجرد  هب  دوب  هدش 
يزیچ ترضح ، نآ  تمارک  لضف و  اوقت ، دهز ، ملع ، دشاب . یم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  روشک  رد  ناسارخ  ناتـسا  ياهرهـش  زا  سدقم 

راوگرزب نآ  گرم  هک  دنیوگ  یم  ءافلخلا  خیرات  رد  يربط  لماک و  رد  ریثا  نبا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دـنامب . یفخم  یـسک  رب  هک  تسین 
ندروخ هک  دـنناد  یم  همه  الوا : نوچ  درادـن ، یـساسا  هیاـپ و  هیـضق  نیا  ًاملـسم  یلو  تسا . هدوب  داـیز  روگنا  ندروخ  رثا  رد  یناـهگان و 
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يروخرپ ياهررض  هتـشاد و  ییالوط  دی  بط ، ملع  رد  ترـضح  نآ  دوخ  ایناث : دروآ ؛ یمن  یناهگان  گرم  دشاب ، دح  زا  شیب  ولو  روگنا 
هب بقلم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دـمحم   - 9 درادـن . يراگزاس  ترـضح  نآ  همیرک  قالخا  اب  بلطم  نیا  رّوصت  اـثلاث : تسا ؛ هتـسناد  یم  ار 

رخآ رد  دـلوتم و  هکیبس ))  )) ماـن هب  هدـهاز  يرداـم  زا  هرونم  هنیدـم  رد  يرجه  لاـس 195  بجر  هاـم  مهد  زور  رد  هـک  داوـج )) یقت و  ))
لاس و تداهـش 25  عقوم  رد  راوگرزب  نآ  فیرـش  رمع  دیـسر . تداهـش  هب  یـسابع  مصتعم  طسوت  دادغب و  رد  يرجه  لاس 220  هدعقیذ 
، ملع رد  شفالـسا  ناگتـشذگ و  نوچ  ترـضح  نآ  دشاب . یم  قارع  ياهرهـش  زا  نیمظاک  رد  شفیرـش  ربق  لاس و  هدـفه  شتماما  تدـم 

سلجم رد  نانآ  هل  أسم  رازه  یـس  زا  نداد  باوج  راصما و  ياملع  اب  ناشیا  تارظاـنم  تسا . قاـفآ  روهـشم  لاـمک ، دـهز و  اوقت ، لـضف ،
مهدزناـپ زور  رد  هک  يداـه )) یقن و   )) هب بقلم  مالّـسلا  هـیلع  دـمحم  نـب  یلع   - 10 تسا . روطـسم  بتک  رد  روهـشم و  لوقنم و  دـحاو 

زتعم رما  هب  يرجه  لاس 254  بجر  موس  هبنشود  زور  رد  هدش و  دلوتم  نوتاخ )) هنامـس   )) شردام زا  هنیدم  رد  يرجه  لاس 212  هجحیذ 
رد شفیرـش  ربق  لاس و  شتماما 34  نارودو  لاس  ترضح 42  نآ  فیرش  رمع  تدم  دیـسر . تداهـش  هب  رهز  طسوت  هب  یـسابع و  هفیلخ 
وا اب  یسک  شا  یمارگ  يابآ  زا  ریغ  ترضح ، نآ  ياوقت  تناید و  فرش ، دهز ، لامک ، ملع ، رد  دشاب . یم  قارع  ياهرهـش  زا  ارماس  رهش 
نآ يارب  هفیلخ  همغلا ، فشک  باتک  رد  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  لجا  خیـش  لقن  هب  هک  سب  نیمه  شتواخـس  رد  دنک و  يربارب  دـناوت  یمن 
تا هداوناـخ  يارب  نک و  ادا  ار  تضرق  : )) دومرف دیـشخب و  یبارعا  رفن  کـی  هب  ار  همه  ترـضح  نآ  داتـسرف و  مهرد  رازه  یـس  ترـضح 

نآ نفدم  ( 447  ) لـحن لـلم و  رد  یناتـسرهش  هک  دـنامن  هتفگاـن  دوبن .)) نم  تردـق  رد  نیا  زا  رتشیب  هک  ریذـپب  ارم  رذـع  اـمن و  فرـصم 
يدایز ناگدازماما  هکلب  تسین ، یماما  چیه  نفدم  مق  سدقم  رهـش  تسا ، خیرات  زا  وا  یعالطا  یب  رگنایب  هک  هتـشون  مق  رهـش  ار  ترـضح 

 - 11 دشاب . یم  مالّـسلا  مهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تنب  هموصعم )) همطاف   )) تیبلا لها  همیرک  نانآ  نیرتروهـشم  هک  دـننوفدم  رهـش  نآ  رد 
لاس یناثلا  عیبر  متـشه  هبنـشود  زور  بانج  نآ  تدالو  خـیرات  رد  رهـشا  هک  يرکـسع ،)) یکز و   )) هب بقلم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح 

لوالا عیبر  متـشه  هعمج  زور  رد  راوگرزب  ماما  نیا  دراد . مان  نوتاخ )) هدج   )) ترـضح نآ  ردام  دشاب ، یم  هرونم  هنیدـم  رد  يرجه   230
هدمآ و لیان  تداهش  هعیفر  هجرد  هب  دش ، هداد  ترضح  نآ  دروخ  هب  یسابع  هفیلخ  دمتعم  روتـسد  هب  هک  يرهز  طسوت  يرجه  لاس 260 
رد شفیرـش  ربق  هدوب و  لاس  شـش  شتماما  نارود  لاس و  تداهـش 28  عقوم  رد  راوگرزب  نآ  فیرـش  رمع  تسویپ . شنیرهاط  دادجا  هب 

ترضح نآ  دوج  مرک و  لضف ، قالخا ، دهز ، ملع ، تسا . تلاسر  نادناخ  ناگتفیش  ناقشاع و  رازم  قارع  ياهرهـش  زا  یکی  ارماس ، رهش 
نـسح ماـما  یقن و  یلع  ماـما  یقت و  دـمحم  ماـما  هک  تسا  رکذ  لـباق  تسا . روکذـم  یخیراـت  بتک  رد  نـشور و  هـمه  يارب  زور  نوـچ 

ناناملـسم بولقلا  بوبحم  نانچ  نآ  هدوب و  اضرلا )) نبا   )) بقل هب  فورعم  مدرم  نایم  رد  ناشدوخ و  ناـمز  رد  مالّـسلا  مهیلع  يرکـسع 
 - 12 دـنداد . یم  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  ار  راوگرزب  ناماما  نآ  تداـسح  يور  زا  هدوبن و  نآ  لـمحت  ار  ساـبع  ینب  ياـفلخ  هک  دـندوب 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هینک  شا  هینک  ادخ و  لوسر  مان  راوگرزب ، نآ  مان  هک  يدهم ))  )) هب بقلم  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  نب  ۀجح 
زا ارماـس  رهـش  رد  يرجه  لاـس 255  نابعـش  مهدزناـپ  هعمج  بش  رد  هدوب و  نوتاـخ )) سجرن   )) راوگرزب نآ  همرتـحم  رداـم  دـشاب . یم 
هب یلاعت و  قح  بناج  زا  یمظع  تیالو  يربک و  تماما  هب  یگلاـس )) جـنپ   )) نس رد  يرجه و  لاس 260  رد  دـمآ . ایند  هب  قارع  ياهرهش 

تماما ماقم  زارحا  زا  سپ  دیدرگ . بوصنم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هدراو  تایاور  مالّـسلا و  هیلع  يرکـسع  ماما  شردپ  صن 
فلا زا : دندوب  ترابع  هک  دوخ  صاخ  باون  طسوت  تبیغ  نآ  رد  هک  يرغص )) تبیغ   - )) 1 تسا : هدش  لقن  تبیغ  ود  ترضح  نآ  يارب 
دمحم نب  یلع  نسحلاوبا  د -  حور ؛ نب  نیـسح  مساقلاوبا  ج -  يورمع ؛ دیعـس  نب  ناـمثع  نب  دـمحم  ب -  يورمع ؛ دیعـس  نب  ناـمثع  - 

نب یلع  نسحلاوبا  تافو  زا  دـعب  دـنا ، هتخادرپ  یم  نایعیـش  تالکـشم  لئاسم و  لح  هب  نانآ ، فرط  زا  هدوب و  سامت  رد  مدرم  اـب  يرمس .
هدیسر نایاپ  هب  زین  يرغص  تبیغ  نامز  هدش ، عقاو  يرجه  لاس 329  رد  نیدلا  لامک  باتک  رد  قودص  خیش  لقن  قبط  هک  يرمـس  دمحم 
يزور ات  ترضح  نآ  سپ  تشاد . دهاوخ  همادا  دهاوخب  ادخ  هک  یتقو  ات  هدش و  عورش  يرجه  لاس 329  زا  يربک ،)) تبیغ   - )) 2 تسا .
هدومن لاکـشا  یناسک  تسا  نکمم  اجنیا  دوب . دهاوخ  هدنز  دیامن ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  دوش و  رهاظ  هرابود  دنوادخ  روتـسد  هب  هک 
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لاکـشا رگا   - 1 تفگ : دوـش  یم  لاکـشا  نیا  يارب  باوـج  ود  دـشاب . هتـشاد  ینـالوط  رمع  نینچ  نـیا  یـسک  درادـن  ناـکما  دـنیوگب  و 
، دندش دقتعم  هک  یتقو  دومن و  یـسانشادخ  ثحب  نانآ  اب  دیاب  زیچ ، همه  زا  لبق  سپ  دنرادن ، لوبق  ار  ادخ  هدومن و  رکف  يدام  ناگدننک ،

لازیال لزی و  مل  يادخ  هب  دقتعم  ناگدـننک ، لاکـشا  رگا   - 2 دش . دنهاوخ  اریذپ  ار  هل  أسم  نیا  تسا ، دودـحمان  تردـق  رظن  زا  دـنوادخ 
مالّسلاامهیلع سایلا ))  )) و رضخ ))  )) اریز درادن ، انعم  داعبتـسا  رگید  سپ  (، 448 () ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنِإ   )... هک دنناد  یم  دنتـسه و 

تساوخ و اب  دناوت  یم  زین  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هکنیا  رب  تسا  دهاش  نیرتهب  دوخ  دـنتایح ، دـیق  رد  هک  دوش ، یم  لاس  نارازه  الا ن ، ات 
ندوب بیاغ  تروص  رد  هکنیا  نآ  دوش و  یم  حرطم  یهاگ  زین  يرگید  لاکـشا  دیامن . یگدنز  لاس  نارازه  هکلب  اهدص و  دـنوادخ  هدارا 
قیرط ود  هب  ار  لاکشا  نیا  باوج  دوش ؟ یم  هدرب  وا  زا  یعفن  هچ  هدوب و  بترتم  بیاغ  ماما  دوجو  رب  يرثا  هچ  اهدید ، زا  جع )  ) نامز ماما 

ایآ ود ، نآ  ندشن  هدـید  سایلا و  ترـضح  رـضخ و  ترـضح  ندوب  هدـنز  هک  نایب  نیا  هب  تسا  ضقن )) قیرط   - )) 1 درک : ناـیب  دوش  یم 
یمن هدـید  راک  نیا  رد  یعفن  دوش  هتفگ  رگا  تسین ؟ ای  تسه  عفن  ياراد  تماـیق ، زور  اـت  نورق و  راـصعا و  لوط  رد  يرـشب  عماوج  يارب 

بترتم اهنآ ، ندنام  هدنز  رب  يرثا  هدیاف و  دیاب  ًامتح  دهد ، یمن  ماجنا  رمث  یب  هدوهیب و  راک  لاعتم  يادخ  اریز  دوب ؛ دهاوخن  تسرد  دوش ،
یم تسا ، عفانم  ياراد  دـیفم و  دنـشاب  مه  بیاغ  رگا  یتح  ناـهج  رد  ناـشندوب  راوگرزب و  ود  نآ  ندـنام  هدـنز  دوش  هتفگ  رگا  و  دـشاب .

. دینک روصت  زین  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  دینک ، یم  روصت  اجنآ  هک  ار  یتعفنم  ره  مییوگ 

مود تمسق 

قیالخ نایم  زا  دـیابن  ات  تسین  مدرم  داشرا  ماکحا و  نایب  طقف  ماما  ربمایپ و  دوجو  رثا  مییوگ  یم  هک  نایب  نیا  هب  تسا  لح )) قیرط   - )) 2
باذع و عفد  دنوادخ و  تمحر  لوزن  ندوب ، ضیف  هطساو  هب  دوش  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دراد  زین  يرگید  تارمث  راثآ و  هکلب  دشاب ، بیاغ 
؛) 449 ...() ْمِهِیف َتنَءاَو  ْمَُهبِّذَُـعِیل  ُهَّللا  َناَک  اَمَو  : ) دـیامرف یم  هداد  رارق  بطاخم  ار  شربمایپ  دـنوادخ  هچنانچ  درک ؛ هراشا  تما  نایم  زا  الب 
؛) 450 () َنیِمَلَْعّلِل ًۀمْحَر  الِإ  َکَْنلَسْرَءا  آَمَو  : ) دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  درک .)) میهاوخن  باذع  ار  نانآ  یشاب  مدرم  نیب  رد  وت  یتقو  ات  ))

. دنرادن مه  لوبق  ار  وت  هک  یناسک  يارب  یتح  تسا  تمحر  وت  دوجو  ینعی  نایملاع ؛)) يارب  تمحر  ناونع  هب  رگم  میداتـسرفن  ار  وت  ام  ))
هچرگ هک  نایب  نیا  هب  دنتـسه ، ادـخ  اـب  مدرم  طاـبترا  هلیـسو  ادـخ و  زا  ضیف  نتفرگ  هطـساو  مالّـسلاامهیلع  ماـما  ربماـیپ و  رگید  فرط  زا 
ضیف ناگدـنریگ  لباق و  تیلباق  رد  ثحب  اـهتنم  دوش ، یم  لزاـن  مومع  يارب  شـضیف  تهج  نیا  رد  هدوب و  قلطم  ضاـیف  لاـعتم  دـنوادخ 

رثا رد  دـناوتب  هک  تسا  مزال  یـسک  دوجو  هک  تساجنیا  تسا ، مک  رایـسب  یـضعب  رد  هتـشادن و  دوجو  تیلباق  ًالـصا  یـضعب  رد  هک  تسا 
. دناسرب تسا  مک  شتیلباق  ای  درادن ، ار  میقتـسم  شریذپ  تیلباق  هک  یـسک  هب  ار  نآ  نتفرگ ، زا  دعب  هدش و  ضیف  هطـساو  دنوادخ  هب  برق 

نیا رگا  لاح  دـشاب ، هتـشاد  بآ  هریخذ  و  دـس ))  )) دـیاب دـنک ، ادـیپ  تاجن  میاد  روط  هب  یگنـشت  زا  دـهاوخب  یـسک  رگا  لاـثم : ناونع  هب 
اج هزوک  نآ  رد  دـناوت  یم  ردـقچ  درادرب  بآ  اههام  اه و  هتفه  يارب  دـهاوخب  دورب و  سونایقا  يوس  هب  کـچوک  هزوک  کـی  اـب  صخش 
زا شیب  دناوت  یمن  مک  بآ  نیا  اب  ًاملسم  ( 451  ) يا هزور  کی  تمسق  دجنگ  دنچ  يا  هزوک  رد  ار  رحب  يزیرب  رگ  يولوم : لوق  هب  دهدب ،
ره رد  مالّـسلا  مهیلع  يده  همئا  دنک  هریخذ  ار  يدایز  بآ  دناوتب  نآ  رد  هک  دبایب  يا  هریخذ  تسا  روبجم  هکلب  دروایب  ماود  زور  ود  یکی 

عقاوم رد  هدومن و  هریخذ  دوخ  رد  ار  دنوادخ  فطل  تمحر و  ناراب  هک  دنتسه  یسونایقا  دننام  ام  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  نامز و 
لوسر ترـضح  زا  تهج  نیمه  هب  دننک . یم  باریـس  دنـشاب ، هتـشاد  دنناوت  یمن  دنرادن و  يا  هریخذ  هک  ار  تیادـه  قیرط  ناگنـشت  موزل 

هدید ربا  تشپ  دیـشروخ  روطچ  تسا ، ربا  تشپ  دیـشروخ  دننام  تبیغ  نامز  رد  نامز  ماما  : )) دومرف هک  تسا  روثام  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
نامیلـس ظـفاح  تسا .)) نینچ  زین  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  دـشخب ، یم  يژرنا  تادوجوم  هب  هدوـمن و  یناـشفارون  نیمز  هب  اـما  دوـش  یمن 

دمحم زا  شدنـس  هب  مزراوخ ، يابطخ  بطخا  یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم  فیل  أت  بقانم  باتک  زا  ةدوملا  عیبانی  باتک  رد  یفنح  يزودـنق 
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زا نایبظ  نب  سنوی  زا  رمع  نب  لضف  زا  ثراح  نب  دمحا  زا  ۀعامس  نب  دمحم  نب  نیسح  زا  يرارف  کلام  نبا  دمحم  نب  رفعج  زا  مامح  نب 
ای هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  یل  لاق  : )) تفگ یم  هک  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  زا  مدینش  هک : دنک  یم  تیاور  یفعج  دیزی  نب  رباج 

، رقابلاب فورعملا  یلع  نب  دمحم  مث  نیسحلا  نب  یلع  مث  نیسحلا  ّمث  نسحلا  مث  یلع  مهلوا  يدعب  نم  نیملسملا  ۀمئاو  یئایـصوا  نِإ  رباج !
نب یلع  مث  یلع  نب  دمحم  ّمث  یسوم  نب  یلع  ّمث  رفعج  نب  یـسوم  مث  دمحم  نب  رفعج  مث  مالـسلا ، یّنم  هئرقاف  هتیقلاذاف  رباج ، ای  هکردتس 

هیدی یلع  یلاعت  كرابت و  هّللا  حـتفی  يذـلا  كاذ  یلع ، نب  نسحلا  نبا  یتینک  هتینک  یمـسا و  همـسا  مئاقلا  مث  یلع  نب  نسحلا  مث  دـمحم 
تلقف رباج : لاق  نامیالل . هبلق  هّللا  نحتما  نم  ّالا  هتماماب ، لوقلا  یلع  تبثیال  ۀبیغ  هئایلوا  نع  بیغی  يذـلا  كاذ  اهبراغم ، ضرالا و  قراشم 

یف هتیالو  رونب  نو  ؤیضتسی  مهنا  ةوبنلاب ، ینثعب  يذلاو  يا  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  لاقف  هتبیغ ؟ یف  هب  عافتنالا  نم  سانلل  لهف  هّللا ! لوسر  ای 
نادب رباج ! يا  452 ؛)  ) هلها نع  ّالا  همتکاف  هّللا ، ملع  نوزخمو  هّللا  ّرس  نونکم  نم  اذه  باحس ، اهرتس  ناو  سمشلاب  سانلا  عافتناک  هتبیغ ،

هک مالّـسلا  مهیلع  یلع  نب  دمحم  دعب  نیـسحلا  نب  یلع  دعب  نیـسح  دعب  نسح  دعب  یلع  زا : دنترابع  نم  زا  دعب  ناماما  نم و  يایـصوا  هک 
دعب ناسرب . وا  هب  زین  ارم  مالس  يدومن ، تاقالم  ار  وا  یتقو  سپ  درک ، یهاوخ  تاقالم  ار  ترضح  نآ  رباج ! يا  وت  هدوب و  رقاب  هب  فورعم 
دعب مالّـسلا  مهیلع  یلع  نب  نسح  دعب  دمحم  نب  یلع  دعب  یلع  نب  دمحم  دعب  یـسوم  نب  یلع  دعب  رفعج  نب  یـسوم  دعب  دمحم  نب  رفعج 

وا ببـس  هب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یـسک  وا  تسا . یلع  نب  نسح  دنزرف  دـشاب و  یم  نم  هینک  شا  هینک  نم و  مسا  وا ، مسا  هک  تسا  مئاق 
نآ وا  دریگ .) یم  ارف  ار  ملاع  مامت  دیحوت ، نییآ  مالـسا و  ترـضح  نآ  نامز  رد  هکنیا  زا  هیانک   ) دنک یم  حتف  ار  نیمز  براغم  قراشم و 

يادخ هک  یناسک  رگم  دش ، دهاوخ  اهلد  زا  یضعب  رد  کش  بجوم  هک  ینالوط  یتبیغ  شناتسود  نایم  زا  دنک  یم  تبیغ  هک  تسا  یسک 
! ادخ لوسر  يا  مدرک  ضرع  دـیوگ : یم  رباج  دـشاب . هتخاس  مکحم  نامیا  تردـق  اب  نشور و  نامیا  رون  اب  ار  نانآ  ياهلد  بولق و  لاعتم 

توبن هب  ارم  هک  ییادخ  هب  یلب ، دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دوب ؟ دهاوخ  وا  دوجو  زا  یعفن  ترـضح  نآ  تبیغ  رد  مدرم  يارب  ایآ 
هدـیناشوپ ربا  ار  نآ  يور  هچ  رگا  دیـشروخ  زا  نانآ  ندرب  عافتنا  لثم  دـنرب ، یم  عفن  شتبیغ  نامز  رد  وا  تیـالو  رون  زا  مدرم  تخیگنارب ،

هچنآ سپ  تسا ، یهلا  ملع  نیازخ  زا  دـنوادخ و  روتـسم  رارـسا  زا  بلطم  نیا  رباـج ! يا  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـعب  دـشاب .
نایم رد  هک  تسا  هجوت  لباق  يامن .)) وگزاب  شیارب  دش ، ادیپ  دراد ، ندینـش  تیلها  هک  یـسک  نوچ  راذگم و  نایم  رد  سکره  اب  يدینش 

رد مه  يا  هدـعو  دـنا ، هتـشون  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  نامز ، ماما  اب  هطبار  رد  لقتـسم ، ياهباتک  يریثک  عمج  تنـس ، لـها  ياـملع 
هب عالطا ، ضحم  ام  دـنا و  هدرک  جرد  زین  ار  ترـضح  نآ  اب  هطبار  رد  هدراو  ثیداحا  دـنا ، هدومن  فیل  أـت  هک  ییاور  یثیدـح و  ياـهباتک 

. میزادرپ یم  بتک  نآ  یماسا  رکذ 

: درک هراشا  ریز  بتک  هب  ناوت  یم  تسا ، هدش  هتشون  ترضح  نآ  اب  هطبار  رد  ًالقتسم  هک  ییاهباتک  زا  اما 

. يدنه یقتم  نیدلا  ماسح  نب  یلع  فیل  أت  نامزلارخآ ، يدهم  رابخا  یف  نایبلا  صیخلت  نامزلارخآ و  يدهم  تامالع  یف  ناهربلا  1 و 2 - 
يدـهملا نا  یـضق ، مکح و  نم  یلع  درلا  و 5 -   4 یفنح . اشاپ  لامک  نبا  فیل  أت  ناـمزلارخآ ، يدـهم  تاـمالع  یف  ناـیبلا  صیخلت   - 3

رابخا یف  ناـیبلا   - 6 یفنح . يراق  دـمحم  ناطلـس  نب  یلعالم  تافیل  أت  زا  يدـهملا  رابخا  یف  يدرولا  برـشلا  و  یـضم ، ءاـج و  دوعوملا 
رطعلا  - 8 یطویـس . نیدلا  لالج  هتـشون  يدـهملا ، رابخا  یف  يدرولا  فرعلا   - 7 یعفاش . یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  رثا  نامزلا ، بحاـص 
رابخا یف  رردـلادقع   - 9 یـسیبلب . ینیـسح  دمحا  نب  دمحم  نبا  دمحم  فیل  أت  يدـهملا ، فاصوا  یف  يدهـشلا  رطقلا  حرـش  یف  يدرولا 

فسوی نب  یعرم  فیل  أت  رظتنملا ، يدهملا  یف  رکفلا  دئاوف   - 10 یملس . یعفاش  یسدقم  یلع  نب  ییحی  نب  فسوی  رثا  رظتنملا ، يدهملا 
. یعفاش یناولح  لیعامـسا  نب  دمحا  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  فیل  أت  يدـهملا ، فاصوا  یف  يدهـشلا  رطقلا   - 11 یلبنح . یسدقم  یمرک 

تعن يدـهملا و  بقاـنم  و 14 -   13 یعفاـش . یمثیه  رجح  نب  یلع  نب  دـمحا  رثا  رظتنملا ، يدـهملا  تاـمالع  یف  رـصتخملا  لوـقلا   - 12
يدهم ترـضح  هب  طوبرم  ثیداحا  هک  ییاهباتک  زا  اما  و  يزوج . میق  نبا  فیلءات  يدـهملا ،  - 15 یناهفصا . میعنوبا  ظفاح  رثا  يدهملا ،
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فیلءات ةدوملا ، عیباـنی   - 1 درب : مان  ار  باـتک  دـنچ  نیا  ناوت  یم  دـنا ، هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ار  مالّـسلا  هیلع 
 - 3 یکلام . غابـص  نبا  فیلءات  مالّـسلا  مهیلع  ۀـمئالا  لاوحا  ۀـفرعم  یف  ۀـمهملا  لوصفلا   - 2 یفنح . يزودـنق  میهاربا  نب  نامیلـس  ظفاح 

. يدنه یقتم  تافیلءات  زا  لامعلا ، زنک   - 5 یمثیه . رجح  نبا  رثا  هقرحملا ، قعاوصلا   - 4 يذمرت . یسیع  نب  دمحم  هتشون  يذمرت ، حیحص 
هّللادبع وبا  ظفاح  فیلءات  نیحیحصلا ، كردتسم   - 8 ینیوزق . هجام  نبا  فیلءات  هجام ، نبا  ننس   - 7 لبنح . نب  دمحا  راثآ  زا  دنسم   - 6

. يربط نیدلا  بحم  رثا  یبقعلا ، رئاخذ  - 10 ریثا . نبا  هب  فورعم  دمحم  نب  یلع  تافیلءات  زا  ۀباغلا  دسا   - 9 يروباشین . مکاح  هب  فورعم 
حیحص  - 13 یمثیه . رکب  یبا  نب  یلع  نیدلا  رون  ظفاح  راثآ  زا  دیاوزلا ، عمجم   - 12 يوانم . فو  ؤرلا  دبع  فیلءات  قیاقحلا ، زونک   - 11

نب دمحم  رثا  يربکلا ، تاقبطلا   - 15 یطویـس . نیدلا  لالج  تافیلءات  زا  روثنملا ، ردلا   - 14 يروباشین . جاجح  نب  ملسم  فیلءات  ملسم ،
نامیلس دووادوبا  ظفاح  رثا  دوواد ، یبا  ننـس   - 17 یبلعث . میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  هتشون  ءایبن ، الا  صـصق   - 16 يدقاو . بتاک  دعس 

. یناهفـصا میعنوبا  ظفاح  تافیلءات  زا  ءایلو ، الا  ۀیلح   - 19 يوانم . فو  ؤرلادبع  فیلءات  ریدـقلا ، ضیف   - 18 يدزا . یناتسیس  ثعـشا  نب 
تیب لها  اب  هطبار  رد  تنـس  لها  ناردارب  ياملع  تافل  ؤم  بتک و  ًانیقی  میتفای و  تسد  نآ  یماسا  هب  ًاتلاجع  هک  دـندوب  یبتک  دادـعت  اـهنیا 

نیا يارب  طقف  میدومن ، رکذ  ار  رادقم  نیا  رگا  ام  دش و  هدرب  مان  هک  تسا  يرادقم  زا  رتشیب  بتارم  هب  اصوصخ  يدهم  ترـضح  ًامومع و 
هتخاس و شرون  زا  رپ  روهظ  ترـضح و  نآ  تبیغ  يدهم و  ترـضح  تماما  دنا  هدرک  نامگ  هک  ار  نیـضرغم  زا  یـضعب  راتفگ  هک  تهج 
زا رتشیب  رگا  دـنا ، هدوب  عالطا  قیقحت و  لها  هک  اهنآ  دوخ  ياملع  هک  دـننادب  ام  ننـست  لها  ناردارب  هدـش و  لـطاب  تسا  نایعیـش  هتخادرپ 

ار يا  هوزج  هک  دوب  نیا  زا  لبق  لاس  راهچ  ای  هس  دودح  دیاش  دنا . هتشونن  مه  رتمک  ًانیقی  دنشاب ، هتشونن  باتک  هطبار  نیا  رد  هعیـش  ياملع 
راکنا و مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  اهنت  هن  نآ  رد  مدومن و  هعلاطم  دوب ، هدش  عبط  ناتسکاپ  رد  هدش و  هتشون  یبصان  رفن  کی  ملق  هب  هک 

یماسا تشاددای  اب  دوب . هدرک  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  مه  يدایز  نیهوت  هوزج ، هدنـسیون  هکلب  دوب ، هدش  باسح  نایعیـش  ياهتعدـب  ءزج 
یمالسا و همّلسم  لوصا  زا  یکی  هکلب  هدوب ، نایعیش  هب  صتخم  اهنت  هن  بیاغ ، ماما  دوجو  هب  هدیقع  هک  میدش  هجوتم  اهنآ  نافل  ؤم  بتک و 

سانـش ثیدـح  هّیر  وبا  دوـمحم  ياـقآ  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  دوـب . دـهاوخن  نکمم  یگداـس  نیا  هب  نآ  راـکنا  هک  تسا  يروـما  زا 
یم هکنآ  زا  دعب  تسا ، راکنا  لباقریغ  مالّـسلا  هیلع  رظتنم  يدهم  ترـضح  اب  هطبار  رد  هدراو  ثیداحا  هک  دنیب  یم  یتقو  يرـصم ، رـصاعم 

زا دـنک . یم  ناونع  ار  یبیجع  بلاطم  هداتفا و  صیب  صیح و  هب  تسین ، مهف  لباق  دـشاب و  یم  هلکـشم  ثیداحا  ءزج  ثیداـحا  نیا  دـیوگ 
روهشم دراد و  مان  هیفنح  نب  دمحم  هیناسیک  دزن  رد  هّللادبع و  نب  دمحا  ای  هّللادبع  نب  دمحم  ننست  لها  دزن  ترضح  نآ  دیوگ ، یم  هلمج 

هک دـندقتعم  نایعیـش  اّما  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نادـنزرف  زا  هدوب و  یمطاـف  يولع  وا  هک  تسا  نیا  راوگرزب  نآ  بسن  رد 
یم نامگ  ( 453 .) تسا مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  مالّسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  ادخ و  لوسر  مسا  ترضح  نآ  مسا 

هدرکن ار  يدهم  ثیداحا  راکنا  دـص  رد  دـص  مه  ات  دنـشاب  هدرک  دراو  ناشدوخ  مالک  رد  ار  بارطـضا  نیا  ًادـمع  هّیر ، وبا  ياقآ  هک  دور 
رارق عیـشت  لها  لباقم  هطقن  رد  تسرد  ار  تنـس  لها  رگید  فرط  زا  و  دنـشاب ؛ هدومنن  نایب  ار  ناـشدوخ  هدـیقع  دـصرددص  مه  دنـشاب و 

. دیامن هولج  مهبم  گنگ و  رما  کی  يدهم  ترـضح  هب  هدیقع  هل  أسم  هدش و  هتـساک  هدـیقع  نیا  تیمها  زا  فالتخا  نیا  رثا  رد  ات  دـنهدب 
مالّـسلا هیلع  نامز  ماما  ترـضح  هب  عجار  ننـست ، لها  ياملع  هک  ار  یباتک  همه  نآ  هاگآ  عبتتم و  ملاع  کی  هک  تسا  بجعت  یـسب  ياـج 

زا هتشاد و  مان  هّللادبع  نب  دمحا  ای  دمحم  ننست  لها  دزن  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  دنک  مکح  عطاق  سرـض  هب  دشاب و  هدیدن  دنا ، هتـشون 
باب 86 یکلام و  غابـص  نبا  فیل  أت  ۀمهملا  لوصفلا  باتک  زا  مهدزاود  لصف  ناونع  رگا  ناشیا  تسا !! مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نادـنزرف 

یم هعلاطم  دروم  نیا  رد  ار  تنـس  لها  ياملع  بتک  زا  رگید  یـضعب  ای  یفنح  يزودـنق  نامیلـس  ظفاح  فیل  أـت  ةدوملا ، عیباـنی  باـتک  زا 
هعیش لباقم  هطقن  رد  ننست  لها  هک  دوش  دومناو  نانچ  ات  دنداد  یمن  ننست  لها  لک  هب  ار  تبـسن  نیا  عطاق ، سرـض  هب  تقو  چیه  دندرک ،

دـشاب نیا  دنا ، هداد  تبـسن  تنـس  لها  همه  هب  مه  دعب  دنا و  هدرک  نامگ  نینچ  نیا  ناشیا  هکنیا  تلع  دیاش  دسر ، یم  رظن  هب  دنراد . رارق 
یّلـص ربمایپ  زا  هک  دنـشاب  هدید  رگید  یباتک  ای  باتک  نآ  رد  تسا ، هدمآ  مقر 4282  تحت  دوواد  یبا  ننـس  رد  هک  ار  یتیاور  ناـشیا  هک 
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((. تسا نم  ردپ  مسا  وا  ردپ  مسا  نم و  مسا  يدهم  ترضح  مسا  یبا ؛ مسا  هیبا  مسا  یمسا و  همـسا  یطاوی  : )) هدش تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا 
هک هدرکن  رکف  رگید  تسا و  هّللادبع  نب  دمحا  ای  دمحم  تنـس  لها  شیپ  ترـضح  نآ  مسا  هک  هدومن  مکح  تیاور  نیا  هدهاشم  زا  دـعب 

دشاب هتفگ  یمسا )) همسا   )) لقن زا  دعب  يوار  یعادت ، باب  زا  دشاب و  هدش  هفاضا  يوار  فرط  زا  ًاوهـس  یبا )) مسا  هیبا  مسا   )) هلمج دیاش 
دور یم  لامتحا  زین  و  دـشاب . یم  یبا )) مسا  هیبا  مسا   )) هلمج زا  باب  تایاور  رثکا  ندوب  یلاخ  بلطم  نیا  دـی  ؤم  ((، یبا مسا  هیبا  مسا  و  ))

. ناشدوخ هب  اهنآ  بذـج  تیب و  لها  زا  مدرم  ناهذا  فارحنا  يارب  دـشاب  یهار  ات  هدوب  سابع  ینب  یگتخاس  تاعوضوم  زا  هلمج  نیا  هک 
مقر 4290 تحت  هک  تیاور  نیا  ندید  تسه ، مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  بلـص  زا  ترـضح  نآ  هک  هدومن  رکف  هکنیا  تلع  نینچمه 

شدنزرف هب  ترـضح  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  دشاب  يرگید  باتک  ای  باتک  نآ  رد  تسا  هدمآ  دوواد  یبا  ننـس  رد 
دیـس ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هکنانچمه  تسا )) دّیـس  اقآ و  نم  رـسپ  نیا  : )) دومرف دومن و  هاگن  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما 
نیا ندید  اب  هّیر  وبا  ياقآ  دـعب  تسا . ربمایپ  مسا  وا  مسا  هدوب و  قلُخ  رد  امـش  ربمایپ  هیبش  هک  دـیآ  یم  ایند  هب  يدرم  وا  بلـص  زا  دـیمان و 

فرط زا  تسا و  هداد  تبسن  تنس  لها  مامت  هب  زین  ار  هدیقع  نیا  هدوب و  نسح  ماما  بلـص  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدومن  مکح  تیاور ،
رد تسا . هتفرگ  هدـیدان  تسا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بلـص  زا  يدـهم  ترـضح  هکنیا  رب  دـنراد  تلالد  هک  ار  یتاـیاور  همه  نآ  رگید 

یلع زا  دعب  اریز  درادن ، نیسح  ماما  بلص  زا  ترضح  نآ  ندوب  اب  یتافانم  هنوگ  چیه  نسح  ماما  بلص  زا  يدهم  ترضح  ندوب  هک  یلاح 
مالّـسلا هیلع  رقاـب  یلع  نب  دـمحم  ماـما  ترـضح  رداـم  نوـچ  دنـشاب ؛ یم  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  بلـص  زا  ناـماما ، همه  نیـسحلا  نب 

بلص زا  مه  سپ  دسر  یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  يدهم  ترـضح  بسن  نوچ  تسه و  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  رتخد  همطاف )) ))
: تفگ هک  دنک  یم  لقن  يراصنا  بویاوبا  زا  یبقعلارئاخذ  رد  زین  يربط  بحم  تسا . هدمآ  ایند  هب  نیـسح  ماما  بلـص  زا  مه  نسح و  ماما 
زا دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  454 ؛)  ) ۀمالا هذه  يدهم  نیسحلاو  نسحلا  ینعی  امهنم  دلوی  : )) هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق 

مالّسلا هیلع  يدهم  ترـضح  مان  هکنیا  اما  و  دوش .)) یم  دلوتم  تما  نیا  يدهم  مالّـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ینعی  رفن ، ود  نیا 
هقرف هک  تسا  نرق  نیدـنچ  هکلب  ام و  نامز  رد  نوچ  تشاد ؛ دـهاوخن  یـسک  لاح  هب  یعفن  دـشاب ، یم  هیفنح  نب  دـمحم  هیناسیک ، دزن  رد 
ياقآ دعب  دش . دهاوخن  نایعیش  هدیقع  رد  شاِقن  هشدخ و  بجوم  ندوب ، هدیاف  یب  هوالع  هب  نانآ  هدیقع  رکذ  و  دنا ، هدش  ضرقنم  هیناسیک 

نیا نوچ  تسا و  سابع  نادنزرف  زا  مالّـسلا  هیلع  رظتنم  يدهم  دـنراد  حیرـصت  هک  تسه  مه  يدایز  ثیداحا  دـیوگ : یم  هّیر  وبا  دومحم 
هب میهد  یم  عاجرا  دنک ، ادیپ  عالطا  ثیداحا  نآ  هب  دهاوخ  یم  هک  ار  یـسک  مینک و  یم  افتکا  هراشا  فرـص  هب  طقف  ام  دـندایز  ثیداحا 

دایز دنناد ، یم  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  بلص  زا  ار  دوعوم  يدهم  هک  یثیداحا  هّیروبا  ياقآ  هک  تسا  بجعت  ( 455 .) نوتم یثیدح و  بتک 
دوب بوخ  میدرکن ، ادـیپ  نومـضم  نیا  هب  مه  ثیدـح  کی  یتح  میدومن ، هعجارم  دوب  سرتسد  رد  هک  یبتک  هب  اـم  هک  یلاـح  رد  هتـسناد 

هچ زا  هیـضق  دـش  یم  مولعم  ات  دـیدرگ  یم  رکذـتم  دنـس  رکذ  اب  ار  ثیداحا  نآ  زا  ای  اهباتک  زا  ات  ود  یکی  لقاال  ای  باتک  دـنچ  مان  ناشیا 
مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  يدهم  اب  هطبار  رد  هک  یتایاور  اب  دنناوت  یم  ایآ  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  نینچ  نیا  یتایاور  مه  ضرف  رب  تسارارق .

يدهم مسا  اهنآ  زا  یضعب  هکنانچ  دشاب ، سابع  ینب  تاعوضوم  تالوعجم و  زا  هک  دور  یمن  نامگ  ایآ  و  دننک ؟ هضراعم  دنا  هدش  رداص 
ياـقآ مه  رخآ  رد  دـنیامن . بلج  دوـخ  يوـس  هب  هدوـمن و  فرحنم  ار  مدرم  نهذ  قـیرط  نیا  زا  اـت  دنتـشاذگ  یم  دوـخ  نادـنزرف  يور  ار 

باب هک  یمادام  دنـشاب ، هتـشادن  يدهم  نایوما  ارچ  سپ  دنراد ، يدهم  نایـسابع  دنراد و  يدـهم  نایولع  یتقو  دـیوگ : یم  هّیروبا  دومحم 
تبـسن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  تحار  دوش  یم  ار  یگتخاـس  غورد و  ثیدـح  ره  هک  تسا  زاـب  يردـق  هب  ثیدـح  لـعج  عـضو و 
مالّـسلا هیلع  يدـهم  ترـضح  اب  هطبار  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هدراو  ثیداحا  هیانکلاب  ریخا  مـالک  نیا  اـب  ناـشیا  ( 456 .) داد

عـضو لعج و  باب  امـش  ياعدا  قبط  رگا  میـسرپ ، یم  ناشیا  زا  دیآ . یمن  رد  روج  اقآ  هقیلـس  قاذـم و  اب  نوچ  دـناد ، یم  یلعج  ثیداحا 
هب روطچ  سپ  داد ، تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  دوش  یم  تحار  ار  یگتخاس  ثیدح  غورد و  ره  هک  تسا  زاب  نانچ  نآ  ثیداحا 

مامت رد  مالـسا  لها  هفاک  نیب  روهـشم  دـیوگ : یم  همدـقم ))  )) رد نودـلخ  نبا  درک . دامتعا  دـیاب  بتک  رد  هدـش  عمج  ثیداـحا  همه  نیا 
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ار لدـع  هدومن و  دـییءات  ار  نید  هک  دومن  دـهاوخ  روهظ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ناـمزلا  رخآ  رد  يدرم  هک  تسا  نیا  نورق  راـصعا و 
هّیر وبا  ياقآ  دنمان . یم  يدهم ))  )) ار وا  دـبای و  یم  طلـست  الیتسا و  یمالـسا  کلامم  رب  هدومن و  تیعبت  وا  زا  ناناملـسم  دزاس ، یم  رهاظ 
یم رارق  لاکـشا  نعط و  دروم  هدش ، دراو  تنـس  لها  بتک  رد  هک  ار  يدـهم  ثیداحا  رثکا  وا  دـیوگ : یم  نودـلخ  نبا  مالک  لقن  زا  دـعب 

ّدر نودـلخ و  نبا  باوـج  دـشاب . یم  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  دوـجو  رکنم  نودـلخ  نبا  هک  تسا  نیا  زا  هیاـنک  يو  نخـس  نـیا  ( 457 .) دهد
روهشم دیوگ : یم  دوخ  مالک  لوا  رد  وا  اریز  تسا ؛ هدش  نایب  وا  راتفگ  دوخ  رد  تسا ، هدرک  مالّسلا  هیلع  يدهم  ثیداحا  رب  هک  یلاکـشا 

نیا رگا  تسا ، تیب  لها  زا  واو  درک  دهاوخ  جورخ  نامزلارخآ  يدهم  هک  تسا  هدوب  نیا  اه  نرق  اهرصع و  مامت  رد  مالـسا  لها  هفاک  نیب 
دوخ لوا ، ردص  ناناملسم  دزن  ترهش  دوش و  یم  مه  مالسا  ردص  ناناملسم  رصع  لماش  سپ  هدوب ، روهشم  نورق  راصعا و  مامت  رد  هیضق 
یّلص ادخ  لوسر  رصع  ناناملسم  نیب  یبلطم  درادن  انعم  اریز  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  زا  یتایاور  رودص  رب  لیلد  نیرتگرزب 

رب لاکـشا  اب  نودـلخ  نبا  رگا  و  دـشاب . هتـشادن  یثیدـح  اـی  ینآرق  هشیر  چـیه  دنـشاب و  دـقتعم  نادـب  همه  دوش و  روهـشم  هلآ  هیلع و  هّللا 
راصعا و مامت  رد  نیملسم  مامت  نیب  یبلطم  ندوب  روهشم  دوخ  مییوگ : یم  دشاب ، هدش  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دوجو  رکنم  تایاور ،

نیا تابثا  يارب  لیلد  نیرتگرزب  دناوت  یم  دوخ  عامجا  نیمه  دشاب و  یم  هشدخ  لباق  ریغ  ناناملسم  همه  رظن  زا  هک  تسا  یعامجا  نورق ،
. دشاب هدیقع 

مزال رکذت 

لوا تمسق 

. دنتسه هدیقع  مه  نایعیش  اب  زین  تنس  لها  هلءاسم  نیا  رد  ًاملـسم  دوش و  یمن  هداد  نز ))  )) هب تماما  تّوبن و  بصنم  هک  دندقتعم  نایعیش 
هب لئاق  یلو  دـنناد ، یمن  ماما  ار  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هچ  رگا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  هک  دوش  هداد  رکذـت  تسا  مزال  اـما 

نوچ دنیامن ؛ یم  ذـخا  ماکحا  كرادـم  زا  یکردـم  ناونع  هب  ار  راوگرزب  يوناب  نآ  ریرقت  رادرک و  راتفگ ، هدوب و  ترـضح  نآ  تمـصع 
نایب هک  ار  یبلطم  ره  دهدب و  ماجنا  ترـضح  نآ  هک  ار  یلمع  ره  دوش ، یم  هتفرگ  هجیتن  ناشیا ، زا  اطخ  رودص  مدـع  تمـصع و  زا  سپ 

، اطخ هانگ و  زا  تمـصع  ماقم  رطاخ  هب  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  عابتالا  بجاو  دـهدب  رارق  اضما  ریرقت و  دروم  هک  ار  يراتفگ  ای  راک  ره  دـنک و 
1 دراد . دوجو  مه  یلیالد  هطبار  نیا  رد  تسا . تنـس  نآرق و  قباطم  دـصرددص  ریرقت ، نآ  ای  راتفگ  نآ  ای  لمع  نآ  هک  دوش  یم  فشک 

اهیلع ارهز  ترـضح  صخـش  هلمج  زا  مالّـسلا  مهیلع  ابع  لآ  تمـصع  تاـبثا  يارب  تسیچ ، عّیـشت  ثحب  رد  هک  ریهطت ))  )) هکراـبم هیآ  - 
یکاپان و عون  ره  تسا ، هدش  یفن  تیب  لها  زا  هکرابم  هیآ  قبط  هک  سجر ))  )) زا دارم  هک  دش  تباث  تفرگ و  رارق  هدافتـسا  دروم  مالّـسلا 

هجیتن رد  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  یتسود  هب  رما  ار  ام  هک  تّدوم ))  )) هکراـبم هیآ   - 2 دشاب . یم  باذـع و ... اطخ ، هانگ ، زا  معا  بیع ،
میدش رکذتم  اجنآ  رد  ار  یتایاور  تشذگ و  تسیچ )) عیـشت   )) شخب رد  مه  هیآ  نیا  هب  لالدتـسا  هجو  دـیامن ، یم  نانآ  زا  يوریپ  هب  رما 

هیلع نیسح  ماما  نادنزرف  زا  ماما  ُهن  مالّسلا و  مهیلع  نیـسح  نسح ، همطاف ، یلع ، زا : دنترابع  یبرقلاوذ ))  )) هکنیارب دندرک  یم  تلالد  هک 
ینید و لئاسم  رد  مالّسلا ) اهیلع  ارهز  ترضح  هلمج  زا   ) یبرقلاوذ همه  زا  میتسه  فلکم  ام  هکرابم ، هیآ  نیا  قبط  هک  دش  هتفگ  مالّسلا و 
ار شترتع  تیب و  لها  ثیدح ، نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  نیلقث ))  )) فیرـش ثیدـح   - 3 مییامن . يوریپ  یمالسا  روما 

ارهز ترضح  يوریپ و  ینعی  کسمت  دنشاب و  کسمتم  تیب  له  او  نآرق  هب  هک  تسا  هتساوخ  نیملسم  زا  هدومن و  یفرعم  نآرق  لدِع )) ))
هک تسا  یتـقو  يوریپ  بوجو  نیا  تسا و  بجاو  ترـضح  نآ  زا  يوریپ  دوش و  یم  بوـسحم  تیب  لـها  زا  کـش  نودـب  مالّـسلا  اـهیلع 

، حیحص رد  يراخب   - 4 تسا . هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  تسیچ ، عیـشت  شخب  رد  مه  بلطم  نیا  دوشن ، هداد  نانآ  رد  اطخ  ای  هانگ  لاـمتحا 
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هّللا یّلص  ربمایپ  زا  دوخ  دنـس  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تبقنم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يابرقا  بقانم  باب  قلخلا ، ءدب  باتک  رد 
وا هک  ره  تسا ، نم  زا  يا  هراپ  همطاف  ( 458 (؛ ینبضغا اهبضغا  نمف  یّنم ، ۀعضب  ۀمطاف  : )) دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و 

فـالخرب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  تسا و  نم  بضغ  وا ، بضغ  ینعی  تسا .)) هدوـمن  كانبـضغ  ارم  دـنک ، كانبـضغ  ار 
، دنک بضغ  همطاف  اج  ره  هجیتن  رد  تسا و  دنوادخ  بضغ  مه  ترـضح  نآ  بضغ  سپ  دراد ، یمنرب  یمدـق  دـنوادخ ، هدارا  تساوخ و 
؛ دـنک یم  یفن  ربمایپ  زا  ار  تاـساسحا  فراـعت و  اوه و  يور  زا  نتفگ  نخـس  میرک  نآرق  نوچ  و  تسا . هدومن  بضغ  زین  دـنوادخ  اـجنآ 
رب هک  یحو  زج  دیوگ  یم  هچ  ره  دیوگ و  یمن  نخس  سفن  ياوه  يور  زا  ربمایپ  (( ؛) 459 () یَحُوی ٌیْحَو  الِإ  َوُه  ْنِإ  َّيَوَْهلا  ِنَع  ُقِطنَی  اَمَو  )

بـضغ نتـسناد  نورقم  اـب  هطبار  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  میریگ  یم  هجیتـن  دوب ،)) دـهاوخن  يرگید  زیچ  تسا  هدـش  لزاـن  وا 
نیا هب  یلیهـس  دیوگ : یم  ( 460) ریدـقلا ضیف  رد  يوانم  تسا . هتفگ  نخـس  یحو  قباطم  شدوخ ، بضغ  اب  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 

، نداد مانشد  بس و  اب  اریز   ) دوب دهاوخ  رفاک  دهدب ، مانشد  بس و  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  سک  ره  تسا : هتفگ  هدومن و  لالدتـسا  تیاور 
: تسا هتفگ  يو  نینچمه  دوش .) یم  كانبـضغ  هدـننک ، بس  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هجیتن  رد  دوش و  یم  كانبـضغ  ترـضح  نآ 

یلع زا  دوخ  دنس  هب  كردتسم  رد  مکاح   - 5 ( 461 .) تسا لضفا  رمع ) رکبوبا و   ) نیخیش زا  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تیاور  نیا  قبط 
یـضری کبـضغل و  بضغی  هّللا  نا  : )) دومرف مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هب  باـطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  دـنک  یم  لـقن  مالّـسلا  هیلع 

رد مکاح  یشاب .)) یضار  نآ  هب  وت  هچنآ  هب  دوش  یم  یضار  ینک و  بضغ  وت  اجک  ره  دنک  یم  بضغ  دنوادخ  مرتخد ! ( 462 (؛ كاضرل
اطخ و زا  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تمصع  رب  تیاور  نیا  تلالد  ( 463 .) تسا حیحص  دنس  رظن  زا  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  ثیدح  لیذ 

نآ ياضر  بضغ و  اـب  نورقم  ار  دـنوادخ  ياـضر  بضغ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  اریز  تسین ، هشدـخ  لـباق  ناونع  چـیه  هب  هاـنگ 
، دنک یمن  بضغ  يزیچ  رب  دشاب و  یضار  نآ  هب  دنوادخ  هچنآ  هب  رگم  دوش  یمن  یضار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  سپ  تسا . هتسناد  ترـضح 

سک نآ  زا  دنوادخ  هکنآ  رگم  دوش ، یمن  یضار  یسک  زا  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نینچمه  دشاب . مه  دنوادخ  بوضغم  زیچ  نآ  هکنآ  رگم 
ياملع نیخروم و  لقن  قبط  هک  دنامن  هتفگان  دشاب . دـنوادخ  بوضغم  سک  نآ  هکنآ  رگم  دـنک ، یمن  بضغ  یـسک  رب  و  دـشاب ، یـضار 

اهیلع يربک  هجیدـخ  ترـضح  زا  همرکم  هکم  رد  تثعب  مجنپ  لاس  یناثلا  يدامج  متـسیب  رد  مالّـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هعیـش ، گرزب 
؛ دوب هتشذگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  زور  ای 95  زور  هک 75  یلاح  رد  یگلاس ، هدجه  نس  رد  هدمآ و  ایند  هب  مالّـسلا 

هداد راشف  و  هریغم ))  )) ای دفنق ))  )) هنایزات تابرض  ببس  هب  و  ترجه ، مهدزای  لاس  یناثلا ، يدامج  موس  ای  یلوالا  يدامج  مهدزیس  ینعی 
مالّـسلا هیلع  یلع  نانم  ؤم  ریما  دیـسر . تداهـش  هب  هنامولظم  دوب ، هتـسکش  شیولهپ  هدرک و  مرو  شکرابم  يوزاب  راوید ، رد و  نیب  ندـش 

كاـخ هب  تسین  مولعم  هک  ییاـج  رد  هنابـش  ار  ترـضح  نآ  هدـش و  وا  نفد  نفک و  لـسغ و  یلوـتم  راوـگرزب ، يوناـب  نآ  تیـصو  قـبط 
ناـنز هدیـس  نآ  رهطم  دـسج  یتقو  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـشاب . مولعم  دوهـشم و  تماـیق  زور  اـت  همولظم  نآ  تبرغ  تیمولظم و  اـت  دـندرپس ،

نع یّنع و  هّللا ! لوسر  ای  کـیلع  مالـسلا  : )) درک ضرع  داد و  رارق  بطاـخم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  درپس ، كاـخ  هب  ار  ناـیملاع 
میظعب یل  یسءاتلا  یف  ّنا  ّالا  يدّلجت  اهنع  قّرو  يربص  کتیفص  نع  هّللا ! لوسر  ای  ّلق  کب ! قاحللا  ۀعیرسلا  كراوج و  یف  ۀلزانلا  کتنبا 

هیلا اـنا  هّللاـناف و   )) کـسفن يردـص  يرحن و  نیب  تضاـف  كربـق و  ةدوحلم  یف  کتدـس  دـقلف و  زعت  عضوم  کتبیـصم  حداـف  کـتقرف و 
میقم اهب  تنا  یّتلا  كراد  یل  هّللا  راتخی  نا  یلا  دّهسمف  یلیل  اما  دمرـسف و  ینزح  اما  ۀنیهرلا ، تذخا  ۀعیدولا و  تعجرتسا  دقلف  نوعجار ))

مالـسلاو رکذلا  کنم  لخی  مل  دهعلا و  لطی  مل  اذه و  لاحلا ، اهربختـساو  لا  ؤسلا  اهفحاف  اهمـضه ، یلع  کتما  رفاظتب  کتنبا  کئبنتـس  و 
رب دورد  مالس و  464 ؛)  ) نیرباصلا هّللا  دعو  امب  نظ  ءوس  نع  الف  مقا  نا  ۀلالم و  نعالف  فرصنا  ناف  مئسال ، لاقال و  عدوم ، مالس  امکیلع 
زا نم  ییابیکـش  ربـص و  ادـخ ! لوسر  يا  تسویپ ، وت  هب  يدوز  هب  هدـمآ و  دورف  وت  راوـج  رد  هک  ترتـخد  نم و  زا  ادـخ ! لوـسر  يا  وـت 

وت و زا  ییادـج  تقرافم و  زا  سپ  نم ، يارب  یلو  تفر ، تسد  زا  نم  ییاـناوت  تقاـط و  دـیدرگ و  مک  وت ، هدـیزگرب  ییادـج  تقراـفم و 
زا یلو  تسا ، زادـگناج  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  زا  تقرافم  تبیـصم  دـنچ  ره  ینعی  دراد ؛ اج  ربص  ییابیکـش و  وت ، هودـنا  تبیـصم و  یتخس 
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هک یلاح  رد  دوب ، مهاوخ  زین  تبیصم  نیا  رب  مدوب ، روبص  ابیکش و  تبیـصم  نآ  رب  نوچ  دوب و  دهاوخن  رت  تخـس  وت  زا  تقرافم  تبیـصم 
هدـنب كولمم و  ام  نوچ  متـسه ، روبـص  سپ  دـش ، جراخ  تنت  زا  ناج  ما  هنیـس  ندرگ و  نیب  مداهن و  مارآ  تهاـگمارآ  دـحل  رب  ار  ترس 

، وت زا  هچنآ  دش و  هدینادرگ  زاب  وت  هب  يدوب ، هدرپس  نم  هب  هک  ار  یتناما  ادـخ ! لوسر  يا  تشگ . میهاوخ  زاب  وا  يوس  هب  هدوب و  دـنوادخ 
هکنیا ات  تشذگ  دهاوخ  يرادیب  هب  مبش  دوب ، مهاوخ  هودنا  نزح و  رد  بش  زور و  یمظع ، تبیصم  نیا  رد  یلو  دیدرگ ، قحلم  وت  هب  دوب 
يدوز نیمه  هب  ادـخ ! لوسر  يا  دزاـس . قحلم  وـت  هب  ارم  دـیامن و  راـیتخا  يا  هدـیزگ  تماـقا  نآ  رد  وـت  هک  ار  ییارـس  نم  يارب  دـنوادخ 

شیولهپ بصغ و  ار  شکدف  هتخانـشن ، ار  شقح  هک  اریز   ) همولظم نآ  رب  متـس  رب  ار  تتما  عامتجا  داد ، دهاوخ  ربخ  وت  هب  همطاف  ترتخد 
وا وت و  نیب  هک  زور  دنچ  نیا  رد   ) ار وا  تشذگرس  و  نک ) لا  ؤس  دایز  و   ) نک لا  ؤس  وا  زا  سپ  دنتـشادن ) هگن  ار  شمارتحا  هتـسکش و  ار 

دوب و هتشذگن  یتدم  وت  نتفر  زا  هک  یلاح  رد  تشذگ  وا  رب  هک  يرگمتس  همه  نآ  زا  دهدب ) ربخ  وت  هب  ات   ) سرپب شدوخ  زا  هدوب ) هلصاف 
نیگمشخ هک  یسک  مالس  دورد و  هن  دنک ، یم  عادو  هک  یسک  مالس  دورد و  داب ! دورد  مالس و  امـش  يود  ره  رب  دوب . هتفرن  نیب  زا  وت  دای 

هچنآ هب  تسا  ینامگدب  يور  زا  هن  منامب  رگا  دوب و  دهاوخن  رفن  ود  امش  هب  تبـسن  یگقالع  یب  يور  زا  مورب ، رگا  سپ  دشاب ، تحاران  و 
ار تومحرلا  حـتاوف  باتک  بحاص  یلعلادـبعالم ،))  )) زا يراتفگ  تسا  مزـال  ثحب  رخآ  رد  تسا .)) هدومرف  هدـعو  ار  نارباـص  دـنوادخ 

اطخلا زیاج  هک  دناد  یم  ینادهتجم  نوچار  ناراوگرزب  نآ  دـنک و  یم  در  ار  همئا  تمـصع  هکنآ  نمـض  یلعلادـبع  الم  مییامن . در  لقن و 
هنوگ چیه  باحصا  رگید  ای  ترضح  نآ  دندرک و  ّدر  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يواتف  هباحـص  زا  یـضعب  هک  دنک  یم  اعدا  دنتـسه و 
ندش عقاو  زا  تسا  ترابع  شزغل  نآ  دتفیب و  قافتا  تیب  لها  يارب  مه  یـشزغل  یهاگ  تسا  نکمم  یتح  دیازفا  یم  وا  دندرکن  یـضارتعا 
ءاسن هدّیـس  زا  دش  عقاو  هکنانچ  دریگ ، یمن  تروص  نانآ  زا  ًادمعت  شزغل  راک و  نیا  اهتنم  تسین ، نانآ  نءاش  بسانم  هک  يرما  رد  ناشیا 

وا هب  شردپ  ثاریم  ناونع  هب  دومن و  عنم  كدف  زا  ار  ترضح  نآ  هک  یتقو  ادخ ، لوسر  هفیلخ  رب  شندش  تحاران  رطاخ  هب  مالّسلا  اهیلع 
تروص ًءاطخ  ًاوهـس و  هک  تسا  یـشزغل  راک  نیا  اریز  تسین ؛ ترـضح  نآ  رب  یهانگ  ندـش  تحاران  نارجه و  نیارد  اما  دادـن ، لـیوحت 
یخرب هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  یلعلادبع ، ّالم  تسردان  راتفگ  باوج  زا  لبق  ( 465 .) تسا هدوبن  راک  رد  يدمعت  هنوگ  چیه  هتفرگ و 

یلات هچ  هکنیا  زا  دـنهد و  یمن  رارق  تقد  دروم  ار  ناشراظنا  راتفگ و  بناوج  هتـشادن و  زاب  ایوپ و  رکف  تقو  چـیه  ننـست  لها  ياـملع  زا 
، دـنناسرب تابثا  هب  دنتـسه  دـقتعم  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  ندوب  قح  دـننک  یم  شالت  هکلب  دـنرادن  ابا  دوش ، یم  بترتم  ناشتاملک  رب  يدـساف 

شریذپ زا  نانآ  هار  رـس  رب  یگرزب  رایـسب  عنام  تیـصوصخ  نیا  دـنوشب . مه  ارتفا  تمهت و  ای  هانگ  باکترا  راچد  ریـسم  نیا  رد  رگا  یتح 
: ًـالوا مییوـگ : یم  یلعلادـبعالم و  ياـقآ  تسرداـن  راـتفگ  زا  باوـج  هب  میزادرپ  یم  کـنیا  هتکن  نیا  ناـیب  زا  سپ  تسا . تقیقح  قـح و 
، دـنریگ رارق  تقد  دروم  رگا  هک  هدـش  تیاور  زین  تنـس  لها  بتک  رد  هدـش و  دراو  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ماـقم  اـب  هطبار  رد  یتاـیاور 

دمآ دهاوخ  ًادعب  ًایناث : دوب . دهاوخ  ناراوگرزب  نآ  تمصع  توبث  يداع و  رشب  زا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ماقم  يدنلب  اهنآ  هجیتن  ًاملـسم 
چیه مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  یلاح  رد  دیامن ، طابنتسا  جارختسا و  نآ  كرادم  ّهلدا و  زا  ار  ماکحا  هک  دنیوگ  یم  یسک  هب  دهتجم  هک 

یعقاو ماکحا  دوخ  هکلب  دوب ، دـهاوخ  نانچ  ام  رظن  هب  عوضوم  نالف  مکح  اـی  تسا ، نینچ  هلئـسم  نـالف  رد  اـم  ياوتف  هک  دـنا  هتفگن  هاـگ 
یم غالبا  مدرم  هب  هدـیدرگ  لقتنم  نانآ  هب  ترـضح  نآ  زا  هدـش و  لزاـن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رب  یحو  طـسوت  هک  ار  تاـعوضوم 

ياطخ رب  یتلالد  هنوگ  چیه  دنا ، هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  رب  هباحص  زا  یضعب  ّدر  ناونع  هب  ناشیا  هک  ار  يدراوم  ًاثلاث : دندومن .
دنتفرگ رارق  مالّـسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  هک  تسا  ییاهنآ  رظن  يءار و  نالطب  رب  لیلد  نیرتگرزب  توبث ، ضرف  رب  دنک و  یمن  ترـضح  نآ 

لقن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  ( 466  ) يوانم اریز  دنا ؛ هدش  میظع  یهانگ  بکترم  هدوب ، یهاگآ  دـمع و  يور  زا  اهنآ  راک  نیا  رگا  و 
((. میتسه شناگدنب  رب  دنوادخ  تجح  یلع  نم و  هدابع ؛ یلع  هّللا  ۀجح  یلع  انا و  : )) دومرف هک  دنک  یم 

مود تمسق 
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: دومرف هک  دـننک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ( 469  ) يدنه یقتمو  ( 468  ) يربط بحم  (، 467  ) يدادغب بیطخ  نینچمه 
((. تماـیق زور  رد  تما  رب  میتسه  دـنوادخ  تجح  یلع )  ) درم نیا  نم و  (( ؛ ۀـمایقلا موی  یتما  یلع  ۀـجح  مالّـسلا ) هیلع  یلع   ) اذـه اـنا و  ))

عطق ناشنایم  رد  رفن  ود  ام  ندوب  اب  نانآ  ياهیـشارت  هناهب  اهرذـع و  هک  نایب  نیا  هب  دـنک ، یم  جاجتحا  مدرم  رب  رفن  ود  ام  اب  دـنوادخ  ینعی 
هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  رگم  هک  دشک  یم  اهنآ  خر  هب  ار  ام  دنوادخ  میدشن ، تقیقح  هجوتم  ای  میتسناد  یمن  ام  دنیوگب  رگا  و  ددرگ ، یم 

رکذ اب  ًالبق  مه  ار  یتیاور  دـیدرک . یم  لا  ؤس  اهنآ  زا  دـیتفر و  یم  دوبن ، امـش  ناـیم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگم  اـی  دوبن  امـش  ناـیم  رد  هلآ 
مالّـسلا هیلع  یلع  زا  هقلطم  تعاطا  نآ  هجیتن  میدومن و  رکذ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تمـصع  اب  هطبار  رد  دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  هک  یبتک 

ادـخ و ربارب  رد  ار  دوخ  درادـن  قح  هک  يروط  ناـمه  دـهدب ، رارق  ترـضح  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  درادـن  قـح  یـسک  هک  اـنعم  نیا  هب  دوـب 
نم ینعاطا و  دقف  ًایلع  عاطا  نم  هّللا و  یـصع  دـقف  یناصع  نم  هّللا و  عاطا  دـقف  ینعاطا  نم  : )) دوب نیا  تیاور  نآ  دـهدب و  رارق  شربمایپ 

نم و تعاطا  یلع  تعاطا  تسا و  دـنوادخ  ینامرفان  نم  ینامرفان  دـنوادخ و  تعاطا  ربمایپ ، نم  تعاـطا  ( 470 (؛ یناصع دقف  ًایلع  یصع 
بیطخ نینچمه  و  هلمـسب ، ریـسفت  لیذ  ریبک ، ریـسفت  رد  يزاررخف  و  ( 472  ) مکاح (، 471  ) يذـمرت تسا .)) نم  ینامرفان  یلع  یناـمرفان 

قحلا و عم  یلع  : )) دومرف هک  دننک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  ( 476  ) يدنه یقتم  و  ( 475  ) يوانم (، 474  ) یمثیه (، 473)
رد گنج ، رد  لـحارم ، ماـمت  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ینعی  تسه ؛)) مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  قح  قح و  اـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلع ؛)) عم  قحلا 

یمثیه (، 479  ) یقتم (، 478  ) يوانم (، 477  ) مکاح تسین . ادج  قح  زا  نآرق  لیوءات  ریـسفت و  رد  تواضق ، رد  ندرک و  مکح  رد  حـلص ،
نآرقلا نآرقلا و  عم  یلع  : )) دومرف هک  دننک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  ( 482  ) یجنلبش و  ( 481) رجح نبا  (، 480)

امـش تسا . هدومرف  لزان  شربمایپ  رب  دنوادخ  هک  تسا  نامه  دـیوگب ، وا  هچ  ره  ینعی  دـشاب .)) یم  یلع  اب  نآرق  نآرق و  اب  یلع  یلع ؛ عم 
هب دناوت  یم  دسانـشب ، ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماقم  هدینـش و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ار  تایاور  همه  نیا  هک  یناملـسم  ایآ  ادخ ! هب  ار 

؟ تسا طلغ  هابتشا و  ترضح  نآ  ياوتف  ًالثم  ای  مالّسلا  هیلع  یلع  مالک  دیوگب  دریگب و  رارق  ترـضح  نآ  ربارب  رد  هداد و  تءارج  شدوخ 
اطخ تبثم  هکلب  دنک ، یمن  مک  ترضح  نآ  ماقم  نءاش و  زا  يزیچ  اهنت  هن  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  یـضعب  تفلاخم  هک  میریگ  یم  هجیتن  سپ 

هیاپ و یب  هدش ، رکذ  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  يارب  اطخ  شزغل و  ناونع  هب  هچنآ  ًاعبار : دوب . دهاوخ  ناگدننک  تفلاخم  دوخ  هابتـشا  و 
قبط  ) مالّـسلا اـهیلع  ارهز  ترـضح  بضغ  لوا  هجرد  رد  اریز  دـنک ؛ یم  تباـث  ار  مود  لوا و  هفیلخ  ياـطخ  شزغل و  هـکلب  هدوـب ، ساـسا 

دنوادخ بضغ  بجوم  هجیتن  رد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  بضغ  دش ،) هدروآ  بتک  دانسا و  رکذ  اب  لبق  هحفص  دنچ  رد  هک  یتایاور 
دوش یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رتخد  يدونـشخان  بضغ و  بجوم  هک  يراـک  تسا  بجاو  ناناملـسم  رب  تهج  نیمه  يور  تسا و 

رد دندومن و  كانبـضغ  ار  ترـضح  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  راتفگ  فالخرب  مود  لوا و  هفیلخ  هک  یلاح  رد  دـنهدن ، ماجنا 
(( کلم  )) ياعدا ترـضح  نآ  هکلب  درک ، یمن  اضاقت  هفیلخ  زا  ثرا ))  )) ناونع هب  ار  كدـف ))  )) مالّـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  مود  هجرد 
زا لوا  هفیلخ  هک  يدحاو  ربخ  اب  اعدا  نیا  تسا . هدیـشخب  وا  هب  دوخ  تایح  نامز  رد  ار  كدف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هکنیا  تشاد و 
نآ هک  ضرف  رب  موس  هجرد  رد  تشادـن و  یتافانم  هنوگ  چـیه  ثرونال ) ءایبنالا  رـشاعم  نحن   ) درک یم  لـقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

دناوت یمن  دـحاو  ربخ  دـنک و  یم  حیرـصت  دوواد ))  )) زا نامیلـس ))  )) ندرب ثرا  هب  نآرق  رد  دـنوادخ  درک ، یم  ثاریم  ياـعدا  ترـضح 
، كدف باتک  رب  هک  يا  همدقم  رد  يرصم  فورعم  دنمشناد  هدنسیون و  دوصقملادبع  حاتفلادبع  ياقآ  دشاب . ینآرق  ماکحا  تایآ و  خسان 

کلم كدـف  هک  تسا  نآ  كدـف  اب  هطبار  رد  یـساسا  رظن  دـیوگ : یم  دراد ، يرئاـح  ینیوزق  يوسوم  نسح  دـمحم  دیـس  موحرم  هتـشون 
هکنیا ای  تسا  هدنام  یقاب  ترـضح  نآ  کلم  رد  رمع  رخآ  ات  هک  دور  یم  لامتحا  تسا و  هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  صلاخ 

زا رمع ، رخآ  ات  هک  دوش  هتفگ  رگا  دشاب . هدیشخب  هدومن و  هلحن  مالّسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  هب  شدوخ  تافو  زا  لبق  ار  نآ  ترضح  نآ 
ثاریم هکنیا  باب  زا  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  هک  دوب  نآ  راوازس  دوب ، هدشن  کیلمت  یسک  هب  هدوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نآ 
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دیاـب هکلب  دوبن  ثاریم  هار  زا  نتفرگ  قلعت  ناـکما  ثرون )) ـال  ءاـیبنالا  رـشاعم  نحن   )) ثیدـح اـب  هک  دوش  هتفگ  رگا  و  دریگب . قـلعت  تسا 
شیوخ تایح  نامز  رد  هدرکن و  لمع  ثیدح  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دوخ  ارچ  مینک  لا  ؤس  هک  دراد  اج  دش ، یم  هداد  هقدص 

حور ضبق  هکنیا  زا  دیسرت  یم  دوب و  رانید  تفه  کلام  تافو ، زا  لبق  ترضح  نآ  تسا  تباث  هک  یلاح  رد  تسا . هدادن  هقدص  ار  كدف 
نانآ یتقو  دـنهدب و  هقدـص  ار  ریناند  نآ  هک  دومن  رما  ار  دوخ  تیب  لها  تهج  نیمه  هب  دـنامب ، یقاـب  شکلم  رد  راـنید  تفه  نآ  دوش و 

شراگدرورپ هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  نامگ  تسا  هنوگچ  دومرف : دندروآ  نوچ  دـیروایب و  ار  اهرانید  نآ  دومرف : دـندرک ، لهاست 
ایآ دـنهدب . هقدـص  ار  اهرانید  نآ  هک  دومن  رما  سپ  تسا ، هدـنام  یقاب  وا  کلم  رد  رانید  تفه  نیا  هک  یلاح  رد  ار  وا  دـنک  تاقالم  رگا 

، دزاس یم  جراخ  دوخ  کلم  زا  ار  نآ  تافو  زا  لبق  دـنام و  یمن  لفاغ  لیلق  زیچان و  راـنید  تفه  زا  هک  يربماـیپ  دوش : هتفگ  تسا  نکمم 
لام هب  رـصحنم  هقدـص  دوش  هتفگ  هک  تسا  نکمم  ایآ  و  دریگن . یمیمـصت  چـیه  نآ  اب  هطبار  رد  دوش و  لفاغ  كدـف  لثم  یگرزب  غاـب  زا 

ٍباذَِـعب ْمُهرِّشَبَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اَـهَنوُقِفُنی  َـالَو  َۀَّضِْفلاَو  َبَهَّذـلا  َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلاَو  دـیامرف ...( : یم  دـنوادخ  نوچ  لوقنمریغ  هن  تسا ، لوقنم 
كاندرد باذـع  هدـب  تراشب  نانآ  هب  دـننک ، یمن  قافنا  ادـخ  هار  رد  دـنیامن و  یم  عمج )  ) هنیجنگ ار  هرقن  الط و  هکنانآ  (( ؛) 483 () ٍمیلءا

ًالـصا تسا ، هدادن  هقدص  ار  كدـف  تافو ، زا  لبق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نوچ  تسین و  نکمم  بلطم  ود  نیا  هب  مازتلا  زگره  ار .))؟
کلم هکلب  هدوبن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  کلم  كدف  اریز  دریگ ؛ یمن  رارق  رکب  یبا  قیرط  زا  لوقنم  ثیدـح  قیبطت  لاجم  رد 
تسا هتـشادن  همـصاخم  عازن و  ترـضح  نآ  اب  تیکلم  نیا  رد  سک  چیه  هک  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  کلم  هدوب ، ترـضح  نآ  ریغ 

يرـصم هلجم  رد  ام  دیوگ : یم  هریـضملا  خیـش  باتک  یـشاوح  زا  یـضعب  رد  هّیر  وبا  دومحم  ياقآ  ( 484 .) تسا تباث  خـیرات  رد  هکنانچ 
: میتفگ هلمج  زا  میتشون  یبلاطم  نآ ، ندوب  ثرا  كدف و  اب  هطبار  رد  اجنآ  میدرک و  رـشتنم  يا  هلاقم  مهدزای ) لاس  هرامش 518 ،  ) ۀلاسرلا
زا ثرونال ) ءایبنالا  رـشاعم  نحن   ) ثیدح نیا  هک  مینک  لوبق  دنز و  یم  صیـصخت  ار  نآرق  ینظ ، دحاو  ربخ  مینک  لوبق  هکنیا  ضرف  رب  ام 

ناوت و نیا  رکبوبا  تایـضرف ، نیا  مامت  اب  درادـن ، صـصخم  هدـنام و  یقاب  شدوخ  مومع  رب  ربخ  نیا  هک  مینک  لوبق  تسا و  تباـث  ربماـیپ 
ترـضح نآ  هب  ار  كدـف  ًـالثم  دـنک ؛ اـطع  همطاـف  شرتـخد  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  كرتاـم  زا  یـضعب  هک  تـشاد  ار  تردـق 

هک یـسک  ره  هب  دـهاوخب و  هک  ار  يزیچره  هک  تسا  زیاـج  ماـما  يارب  اریز  دوب ؛ ضراـعمالب  رکبوبا ، يارب  قح  نیا  داد و  یم  صاـصتخا 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تاـکورتم  زا  یـضعب  هب  ار  هملـسم  نب  دـمحم  ماوـع و  نـب  ریبز  رکبوـبا ، دوـخ  و  دـهدب . صیـصخت  دـهاوخب 

ناورم شداـماد  هب  ار  نآ  ناـمثع  يدـنچ  زا  سپ  درک ، عنم  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  زا  رکبوـبا  هک  ار  یکدـف  نیا ، رب  هوـالع  داد ، صیـصخت 
یتحاران مشخ و  نیا  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ایآ  دـنیوگب  هک  تسا  ناگدـنناوخ  اـب  تواـضق  ـالاح  ( 485 .) داد صاـصتخا  وا  هب  دیـشخب و 

؟ دیآ یم  باسح  هب  یشزغل  ترضح  نآ  راک  نیا  هکنیا  ای  تسا  هدوب  قحیذ 

داعم - 5

يرگید یملاع  گرم ، زا  دعب  هکلب  هدوبن  ملاع  نیمه  هب  رـصحنم  طقف  ناسنا  تایح  یگدنز و  هک  دندقتعم  ناناملـسم  رگید  نوچ  نایعیش 
هکنآ زا  سپ  اهناسنا  هک  دوش  هتفگ  دیاب  لامجا  هصالخ و  روط  هب  و  دوش . یم  هتفگ  ترخآ )) ملاع  ، )) نآ هب  ًاحالطصا  هک  دراد  ور  شیپ 

یم رارق  تساوخزاب  و  لا )) ؤس   )) دروم هدش ، هدنز  هرابود  ربق  رد  دش ، هدرپس  كاخ  هب  اهنآ  داسجا  دندرم و  ملاع  نیا  رد  یمـسج  رظن  زا 
ترخآ ایند و  ملاع  نیب  هک  خزرب )) ملاع   )) هناور هتفرگ و  رارق  تسه ، نانآ  ییایند  ياهندب  هیبش  هک  ییاهندب  رد  نانآ  حاورا  دعب  دـنریگ ،
تـسا يزور  نآ  دسرب و  ارف  تمایق  زور  ات  دوب  دنهاوخ  تمقن  باذـع و  هب  بّذـعم  ای  تمعن و  هب  معنتم  ای  اجنآ  رد  دـنوش . یم  دراد  رارق 

همکحم هک  تساجنآ  دنیآ و  یم  مهدرگ  رشحم )) يارحص   )) مان هب  ییارحص  رد  ییایند  ياهندب  نامه  اب  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  حاورا  هک 
تعافـش ای  تاعاط  ببـس  هب  يا  هدـع  زور  نآ  نایاپ  زا  سپ  دـنریگ . یم  رارق  یـسرپزاب  لا و  ؤس  دروم  همه  هدـش و  ریاد  دـنوادخ ، لدـع 

یهن رما و  و  فیلکت )) ملاع  ، )) ترخآ ملاع  دـنوش . یم  منهج  هناور  هدـیدرگ و  موکحم  مه  يا  هدـع  هدـش و  تشهب  هناور  ادـخ  ياـیلوا 
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ناـیاپ هب  تقو  چـیه  هدوب و  يدـبا  منهج  تشهب و  نینچمه  تسا . رفیک  اـی  شاداـپ  هجیتن  رد  و  باـسح )) ملاـع  ، )) ملاـع نآ  هکلب  تسین ،
هرود منهج  رد  اه  یمنهج  زا  یضعب  اما  دننام ، یم  تشهب  رد  هشیمه  يارب  تشهب  لها  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  یلو  دیسر . دنهاوخن 

هب هکنیا  ای  دنوش  یم  هداتـسرف  تقوم  روط  هب  لوا  زا  هک  یناسک  لثم  دنوش ، یم  تشهب  هناور  هدومن  ادیپ  تاجن  دعب  دننارذگ و  یم  ار  يا 
عرفتم داعم  لصارب  هک  یثحابم  زا  یکی  دنریگ . یم  رارق  ضامغا  وفع و  دروم  ایلوا  ایبنا و  تعافش  ای  یهلا  تیانع  تمحر و  لومـش  ببس 
ببـس هب  دنک  یم  تیانع  عیطم  هب  دنوادخ  هک  ار  یباوث  ایآ  هک  تسا  نیا  تسا ، هتفرگ  رارق  دـیاقع  مالک و  ياملع  ثحب  دروم  دوش و  یم 

تقـشم فیلکت ، نوچ  هک  دـندقتعم  نایعیـش  زا  یعمج  هلزتعم و  زا  يا  هدـع  لاعتم . دـنوادخ  زا  تسا  یلـضفت  هکنیا  ای  تسوا ، قاقحتـسا 
رد تسا ، لاحم  لاعتم  يادخ  زا  مه  حیبق  رودص  دوب و  دهاوخ  حیبق  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دشاب ؛ یـضوع  دـیاب  ار  یتقـشم  ره  تسا و 

هعیـش و ياملع  زا  قیقحت  لها  هلزتعم و  زا  يا  هدـع  رظن ، نیا  لابق  رد  اما  دریگ . یم  قلعت  عیطم  هب  قاقحتـسا  رثا  رد  شاداـپ  باوث و  هجیتن 
لضفت دروم  ار  وا  دنوادخ  هکلب  دوش ، شاداپ  باوث و  قحتـسم  ات  دنک  یمن  ادیپ  یقح  تدابع  تعاط و  رثا  رد  ناسنا  هک  دندقتعم  هرعاشا 

هرعاشا و نیب  هک  یقرف  اهتنم  دیامن . یم  اطع  وا  هب  تسا  هداد  ماجنا  هچنآ  زا  رتالاب  بتارم  هب  هکلب  وا و  لامعا  روخ  رد  یشاداپ  هداد و  رارق 
یلو تسین ، شاداـپ  قحتـسم  یگدـنب  تعاـط و  رثا  رد  دـبع  دـنیوگ ، یم  نایعیـش  هکنیا  نآ  تسه و  هـتکن  کـی  رد  دراد  دوـجو  ناـیعیش 

و تسا ، نیمه  لاثم  یب  تاذ  نآ  تمکح  ياضتقم  نوچ  دهد ؛ یم  شاداپ  ار  عیطم  ًانیقی  دراد  هک  یتیانع  لضفت و  باب  زا  لاعتم  دـنوادخ 
دربب و مه  منهج  هب  ار  عیطم  صخـش  رگا  دنوادخ  دنیوگ : یم  هرعاشا  یلو  تسا . لاحم  میکح  يادخ  نآ  زا  حیبق  رودـصو  هدوب  حـیبق  ّالا 

نآ هب  هیلدع ))  )) هک تسا  یلقع )) حیبقت  نیـسحت و   )) هل أسم  ثحب ، نیا  يانبم  هتبلا  دوب . دهاوخ  لاکـشا  الب  راک  نیا  زاب  دیامن ، شباذـع 
نیا رد  دـنلیام  هک  یناسک  میداد . حیـضوت  لدـع  لصا  لیذ  رد  هطبار  نیا  رد  يرـصتخم  ام  دـنرادن و  لوبق  ار  نآ  هرعاشا ))  )) دـندقتعم و

ثحب ام  ًانمـض  دـنیامن . یـسررب  هعلاطم و  ًالیـصفت  ار  هلدا  لاوقا و  هدومن و  هعجارم  یفـسلف  یمالک و  بتک  هب  دـننک  ادـیپ  یهاـگآ  هنیمز 
هب یفلتخم  لاوقا  نآ ، تاعورف  رد  هتـشادن و  دوجو  یفالتخا  نیملـسم  نیب  نآ  لصا  رد  اریز  میهد ؛ یم  همتاـخ  اـج  نیمه  رد  ار  داـعم )) ))

. تسا جراخ  باتک  نیا  مارم  فده و  زا  نآ  لیصفت  رکذ و  هک  دروخ  یم  مشچ 

هعیش یتدیقع  ینابم 

نآرق هعیش و  فل - 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  لاعتم  يادخ  بناج  زا  هک  تسا  ینآرق  نامه  نیملـسم ، تسد  رد  دوجوم  نآرق ))  )) هک دندقتعم  نایعیش 
زا دعبو  هدوب  نورق  راصعا و  لوط  رد  نایعیـش  هدـیقع  هدـیقع ، نیا  تسا و  هتفرگن  تروص  نآ  رد  يدایز  مک و  هنوگ  چـیه  و  هدـش ، لزان 

تسا نیا  نآرق  اب  هطبار  رد  نایعیـش  ام  داقتعا  دیوگ : یم  نینچ  تاداقتعا  باتک  رد  قودص  موحرم  نیثدحملا  خیـش  دوب . دهاوخ  مه  نیا 
تبسن نایعیش  هب  هک  یناسک  تسا و  هدشن  مک  نآ  زا  زیچ  چیه  هدوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  لزنم  نآرق  نامه  دوجوم ، نآرق  هک 

دیـس دـیفم و  خیـش  موـحرم  لـیبق  زا  هعیـش  ناـگرزب  رگید  ار  بلطم  نیمه  نیع  دـنا . هتفگ  غورد  تسا ، نیا  زا  رتـشیب  نآرق  هـک  دـنا  هداد 
یگدنز لبق ، لاس  رازه  دودح  رد  هک  دنتسه  هعیـش  گرزب  ياملع  اهنیا  دنا . هدش  رکذتم  ناشدوخ  بتک  رد  زین  یـسوط  خیـش  یـضترم و 

: دـسیون یم  نایبلا ))  )) ریـسفت همدـقم  رد  هّللا  همحر  یئوخ  مساـقلاوبا  دیـس  یمظعلا  هّللا  تیآ  موحرم  زین  رـصاعم  ياـملع  زا  دـندرک . یم 
یّلـص ربمایپ  رب  هک  تسا  ینآرق  مامت  تسا ، دوجوم  ام  تسد  رد  ـالا ن  هچنآ  تسا و  نآرق  رد  فیرحت  عوقو  مدـع  نیملـسم  نیب  فورعم 

یم اهنآ  هلمج  زا  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  بلطم  نیا  رب  زین  هعیـش  ياملع  ناگرزب  زا  یلیخ  دسیون : یم  دعب  تسا . هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا 
هفئاطلا خیـش  نینچمه  دناد . یم  هعیـش  تادقتعم  زا  ار  فیرحت  مدع  هک  درب  مان  ار  هیوباب  نب  دمحم  قودص  خیـش  نیثدـحملا  سیئر  ناوت 

شداتـسا زا  ار  فیرحت  مدـع  هب  لوقو  هدومن  حیرـصت  بلطم  نیا  رب  نایبت  ریـسفت  لوا  رد  هّرـس  سّدـق  یـسوط  نسح  نب  دـمحم  رفعج  وبا 
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ریهش و رسفم  دنک . یم  لالدتسا  هدیقع  نیارب  لیلد  نیرت  مامت  هجو و  نیرتهب  هبو  دیامن ، یم  لقن  زین  هّرـس  سّدق  يدهلا  ملع  یـضترمدّیس 
فشک باتک  زا  نآرق  ثحب  رد  ءاطغلا  فشاک  رفعج  خیش  موحرم  ءاهقفلا  خیشو  نایبلا  عمجم  ریسفت  همدقم  رد  یـسربط  موحرم  ماقمیلاع 

هدش عامجا  ياعدا  ءاطغلا  فشک  رد  یتح  و  تسا ، هدنام  یقاب  هدروخن  تسد  هدشن و  فیرحت  میرک  نآرق  هک  دـنا  هدرک  تباث  زین  ءاطغلا 
هب ار  فیرحت  مدـع  هب  لوق  یقثولا ، ةورعلا  باـتک  زا  نآرق  ثحب  رد  زین  یناهـشهش  موـحرم  لـیلج  همـالع  فـیرحت . عوـقو  مدـع  رب  تسا 

و ( 487  ) نـیقیلا مـلع  و  ( 486  ) یفاو باـتک  ود  رد  یناـشاک  ضیف  نسحم  ّـالم  راوگرزب  ثدـحم  تسا . هداد  تبـسن  نیدـهتجم  روـهمج 
تادقتعم زاار  فیرحت  مدع  هب  لوق  زین  نمحرلا  ءالآ  ریـسفت  همدـقم  رد  یغالب  داوج  دـمحم  خیـش  موحرم  دـهاجم  هیقف  گرزب  دنمـشناد 

ناشیا نیققحم  هعیش و  ياملع  نیب  روهـشم  هکنآ  مالک  هصالخ  دیوگ : یم  رخآ  رد  هّللا  همحر  یئوخ  یمظعلا  هّللا  تیآ  دنا . هتـسناد  هعیش 
الا ن دوب  هدـش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  هک  روط  نامه  هدـشن و  فیرحت  نآرق ، هک  تسا  نیا  نانآ  همه  نیب  هیلع  ملاستم  هکلب 
هک تسا  نیملـسم  دالب  رد  دوجوم  ياهنآرق  میرک ، نآرق  رد  فیرحت  عوقو  مدع  رب  لیالد  نیرتهب  زا  یکی  ام  رظن  هب  ( 488 .) تسا دوجوم 

ناگرزب زا  یکی  مینک : لقن  ار  یناتـساد  تسا  بوخ  اجنیا  رد  دـنراد . تقباطم  مه  اب  تاهج  عیمج  زا  هتـشادن و  مه  اب  یتوافت  هنوگ  چـیه 
لها ياملع  زا  یکی  وا و  نیب  هنیدـم  ای  هکم  رد  دوب ، هدـش  فرـشم  جـح  هب  هک  اهلاس  زا  یـضعب  رد  هک  درک  یم  تیاکح  مق  هیملع  هزوح 

دوجوم بلاطم  و  تسا ، لزنم  نآرق  زا  ریغ  هک  دیراد  ینآرق  نایعیش  امش  تفگ : ینـس  ملاع  هثحابم ، نآ  نمـض  رد  دش . عقاو  یثحب  ننـست 
هار نیرتهب  متفگ  وا  هب  دـیوگ : یم  یعیـش  راوگرزب  ملاع  نآ  درادـن . یمالـسا  دالب  رگید  رد  دوجوم  نآرق  بلاطم  اب  یطبر  نآرق ، نآ  رد 

شود هب  مه  امـش  تشگرب  تفر و  فراصم  دـیورب ، ناریا  هب  نم  اب  الا ن  نیمه  هک  تسا  نیا  امـش ، راتفگ  ندوب  قح  ای  لطاب  تابثا  يارب 
امـش يارب  هک  اجنآ  ات  هکلب  هناخ  کی  هن  دینزب ، رد  دیهاوخب  هک  ار  يا  هناخ  ره  دیدازآ  امـش  نارهت ، رد  ندمآ  دورف  درجم  هب  و  دشاب ، نم 

رد دوجوم  ياهنآرق  اب  اهنآرق  نآ  رگا  دنروایب . امـش  يارب  دـنراد  هک  ار  ییاهنآرق  دـیهاوخب ، اه  هناخ  نآ  نابحاص  زا  دوش و  لصاح  نیقی 
دالب رگید  رد  دوجوم  ياهنآرق  هیقب  لثم  رگا  اما  و  دیتسه ؛ قحیذ  قداص و  ناتراتفگ  مالک و  رد  امش  دنتشاد ، توافت  یمالـسا  دالب  رگید 

هک یتایاور  تشذگ ، هچنآ  ربانب  دیهدن . نایعیش  هب  ار  غورد  تبـسن  نیا  رگید  هتفرگ و  سپ  ار  دوخ  فرح  دیاب  تقو  نآ  دندوب ، یمالـسا 
حرط دیاب  ای  دوش و  هیجوت  لیوءات و  بسانم  یهجو  هب  دـیاب  ای  تسا ، میرک  نآرق  رد  فیرحت  عوقو  اهنآ  رهاظ  و  هدـمآ ، نیقیرف  بتک  رد 
ناوت یمن  ملع ، دیفم  ریغ  دحاو  ربخ  هب  دانتـسا  اب  هک  نیا  رب  دنراد  رظن  قافتا  عامجا و  ناناملـسم  همه  اریز  دوشن ؛ عقاو  لوبق  دروم  هدـش و 

. تسا هدش  هدوزفا  نآ  رب  ای  مک ، نآرق  زا  يزیچ  تفریذپ 

ءادب هعیش و  ب - 

لوا تمسق 

(( ءادـب  )) هب هدـیقع  دـنهد ، یم  رارق  لاکـشا  نعط و  دروم  نآ  رطاخ  هب  ار  نایعیـش  تنـس ، لها  ناردارب  هشیمه  هک  يداقتعا  روما  زا  یکی 
هدومن و انعم  ار  ءادب ))  )) لوا دوش  عفر  لاکـشا  هکنآ  يارب  ام  دوش . یم  یـشان  هلءاسم  نیا  تیعقاو  ندیمهفن  زا  داریا  لاکـشا و  نیا  تسا .

رهاظ يانعم  هب  تغل  رد  ءادب )) (( ؟ ریخ ای  تسا  دراو  هدیقع  نیا  رب  یلاکشا  ایآ  هک  دوش  مولعم  ات  میهد  یم  حیضوت  ار  نایعیـش  داقتعا  دعب 
یسک يارب  هک  يزیچ  اریز  تسا ؛ لهج ))  )) تیقوبـسم ًامّلـسم  انعم  نیا  همزال  زا  دشاب و  یم  تسا  هدوب  یفخم  هکنآ  زا  سپ  يزیچ ، ندش 
ءادب نداد  تبـسن  هک  تسا  نشور  حضاو و  درک . دهاوخن  قدص  روهظ  ّالاو  تسا  هدوبن  مولعم  وا  يارب  لوا  زا  دوش ، یم  رهاظ  افخ  زا  دعب 
تقو چـیه  هدوـب و  وا  تاذ  نیع  دـنوادخ  ملع  هکنآ  يارب  تسه ، زین  رفک ))  )) مزلتـسم هکلب  هدوـبن  حیحـص  لاـعتم  يادـخ  هب  اـنعم  نیا  هب 

صیاقن و مامت  زا  ار  دـنوادخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تیب  لـها  زا  يوریپ  لـقع و  مکح  هب  هک  زین  نایعیـش  تسین . لـهج  هب  قوبـسم 

َ؟ تسیک هعیشو  تسیچ ؟ www.Ghaemiyeh.comّعیشت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


باتک هب  فراع  هک  یناملسم  يارب  ایآ  داد . دنهاوخن  هدادن و  سدقم  تاذ  نآ  هب  ار  یتبسن  نینچ  تقو  چیه  دنناد ، یم  اّربم  هّزنم و  بیاعم 
سپ دشاب . یم  لاحم  مه  یلقع  رظن  زا  هدش و  یفن  هحارـصلاب  تنـس  نآرق و  رد  هک  دوش  يزیچ  هب  دقتعم  هک  دراد  ناکما  تسا ، تنـس  و 
ریبعت هب  دنا ، هدرک  رکف  ننـست  لها  هک  تسین  نآ  شیانعم  دش ، لصاح  ءادـب  دـنوادخ  يارب  دـنیوگ ، یم  رگا  نایعیـش  هک  دوش  یم  مولعم 
يارب ملاع  رد  يزیچ  اریز  تسین ؛ نآ  ندوب  یفخم  زا  سپ  دـنوادخ  يارب  يرما  ندـش  رهاـظ  ناشدـصق  هلمج  نیا  نتفگ  زا  نایعیـش  رگید 

ار نآ  یقیقح  يانعم  زا  ریغ  دوش ، هداد  تبـسن  دنوادخ  هب  هک  اجنآ  ءادب  هملک  زا  نایعیـش  هکلب  دوش . رهاظ  دـعب  ات  تسین  یفخم  دـنوادخ 
يارب هکنآ  زا  سپ  يرما  ندرک  رهاظ  زا : تسا  ترابع  هک  تسا  هملک  يزاجم  يانعم  نآ  دنیامن و  یم  هدارا  دنا ، هدرک  رکذ  تغل  لها  هک 

هب ار  يزیچ  یهاگ  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  ناـیب  نیا  هب  دوش ، یم  هتفگ  اـفخا  زا  دـعب  راـهظا  نآ  هب  ًاحالطـصا  هک  تسا  هدوب  یفخم  نارگید 
رطاـخ هب  دـعب  یلو  تسا ، نشور  هدوبن و  یفخم  زگره  وا  دوـخ  يارب  هک  یلاـح  رد  دراد ، یم  هاـگن  یفخم  ناگدـنب  زا  یتحلـصم ، رطاـخ 
يّدح هب  و  دنک ، یم  ادیپ  تدش  يو  ضرم  دوش و  یم  ضیرم  یناسنا  یتقو  ًالثم : دزاس . یم  رهاظ  ار  هدش  یفخم  نآ  یتحلصم  تمکح و 
روصت هدش و  دیماان  هجلاعم  زا  جـلاعم  ناکـشزپ  مه  ضیرم و  ناسنا  دوخ  مه  دـنوش ، یم  زجاع  نآ  هجلاعم  زا  زین  ابطا  یتح  هک  دـسر  یم 

هراچ تانیاعم و  رهاظ و  رظن  زا  نوچ  تسین ؛ یگدـنز  همادا  ناـکما  ار  ضیرم  تسا و  هدنـشک  ضرم  نیا  هک  دـنیامن  یم  نیقی  یتح  هکلب 
يدوبهب هب  ور  هبترم  کی  ضیرم  جلاعم ، ناکشزپ  نایفارطا و  ضیرم و  دوخ  راظتنا  فالخرب  یلو  تسا ، هدش  مامت  راک  یکشزپ  یـشیدنا 

ینعی دـش ، لصاح  ءادـب ))  )) دـنوادخ يارب  دـنیوگ  یم  هدرب و  راک  هب  ار  هملک  نیا  نایعیـش  هک  تساجنیا  دوش . یم  بوخ  شلاـح  هتفر و 
یمتح وا  يارب  تسناد ، یم  یمتح  ار  نآ  دوب و  هتسشن  شراظتنا  رد  هک  ار  یگرم  دوب و  هتسش  تسد  نآ  زا  ضیرم  هک  یتمالـس  تحص و 

وا هک  نانچنآ  هک  دـینامهف  شیارب  وا  نداد  افـش  اب  لاعتم  دـنوادخ  یلو  دوب ، لوهجم  شیارب  هّیـضق  اریز  تشادـنپ ، یم  نینچ  نیا  وا  دوبن ،
موجه دروم  فرط  ره  زا  هک  يروشک  ًالثم  تسا ، داـیز  لـثم ، نیا  هیبش  تسا . هدوب  وا  رکف  فـالخ  رب  تسرد  هکلب  هدوبن و  درک  یم  رکف 

ندش مک  هب  ور  ششترا  یحور  یندب و  يورین  دنک ، یم  لمحت  هدهاشم و  فرط  ره  زا  ار  نمشد  هدنشک  کلهم و  تابرض  هتفرگ و  رارق 
لیاسم و هک  مینیب  یم  هبترمکی  اما  دوش ، یم  بوسحم  بولغم  هدروخ و  تسکش  یلقاع  ره  رظن  زا  درادن ، یفاک  تامهم  هحلسا و  تسا و 

زاب دوش . یم  عقاو  دـندوب ، هدرک  ینیب  شیپ  یـسایس  یماظن و  ناسانـشراک  هک  يزیچ  نآ  سکعرب  تسرد  دـتفا و  یم  قافتا  ییاه  هماـنرب 
نیا دـنوادخ  یلو  دنتـشادن  رواب  ار  يزوریپ  نانآ  دنتـسناد ؛ یمن  هک  ار  يزیچ  تخاس  رهاظ  مدرم  يارب  دـنوادخ  مییوگ  یم  هک  تساجنیا 
مزال ددرگ ، عفر  نآ  تالاکشا  هدش و  نشور  ًالماک  ءادب  هب  داقتعا  هکنیا  يارب  دومن . مولعم  راکشآ و  دوب ، لوهجم  اهنآ  يارب  هک  ار  يرما 
ملاع هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  زا  ثداوح  مامت  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دندقتعم  نایعیش   - 1 دوش : يریگ  هجیتن  دعب  هتشاگن و  یتامدقم  تسا 

ِیف َـالَو  ِضْرـالا  ِیف  ٌءْیَـش  ِْهیَلَع  یَفْخَی  َـال  َهَّللا  َّنِإ   ) میرک نآرق  صن  قـبط  تـسین و  یفخم  وا  زا  تاـیئزج  تاـیلک و  زا  زیچ  چـیه  تـسا و 
یئزج و زا  زیچ  همه  رب  وا  تسین )) یفخم  تسه  نامـسآ  نیمز و  رد  هچنآ ) زا   ) زیچ چـیه  دـنوادخ  رب  هـک  یتـسرد  هـب  (( ؛) 489 () ِءآَمَّسلا
ره ایادخ ! 490 ؛)  ) ةداهش كدنع  بیغ  لک  ۀینالع و  كدنع  ّرـس  لک  : )) دومرف هک  هدش  تیاور  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  تسه . اناد  یلک 

ملعی : )) دومرف تاـیئزج ، هب  دـنوادخ  ملع  اـب  هطبار  رد  نینچمه  ترـضح  نآ  تسا .)) رـضاح  وت  دزن  یبیاـغ  ره  راکـشآ و  وت  دزن  یناـهنپ 
تافـصاعلا حایرلاب  ءاملا  مطـالت  تارماـغلا و  راـحبلا  یف  ناـنینلا  فـالتخا  تاولخلا و  یف  داـبعلا  یـصاعم  تاولفلا و  یف  شوحولا  جـیجع 

مه هب  گرزب و  ياهایرد  رد  نایهام  دـش  دـمآ و  اهتولخ و  رد  ناگدـنب  ناهانگ  اـهنابایب و  رد  ناگدـنرچ  هلاـن  زاوآ و  هب  دـنوادخ  (491 ؛)
لامعتـسا یکی  تسا ؛ روصتم  تروص  ود  انعم  رد  ظـفل  لامعتـسا  يارب   - 2 تسا .)) هاگآ  تخـس ، ياهداب  طسوت  اهایرد  ياـهبآ  ندروخ 

لثم يزاجم ، يانعم  رد  ظفل  لامعتـسا  يرگید  راوختـشوگ و  هدـنرد و  ناویح  رد  ریـش ))  )) ظفل لامعتـسا  لـثم  یقیقح ، ياـنعم  رد  ظـفل 
نآرق رد  تسا ، عیاش  زین  اهناسل  رگید  رد  یتح  برع و  ناسل  رد  تالامعتـسا  هنوگ  نیا  دراد . تعاجـش  هک  يدرف  رد  ریـش  ظفل  لامعتـسا 

رد تسا ،)) زاب  دنوادخ  ياهتـسد  هکلب  ( )) 492 (؛)... ِناَتَطوُْسبَم ُهاَدَـی  َْلب  لثم ...(  دوش  یم  هدـید  دایز  تالامعتـسا ، هنوگ  نیا  زا  زین  میرک 
هتـشاد تسد  ات  تسین  مسج  دـنوادخ  تسا و  مسج  مزاول  زا  نتـشاد  تسد  هکنیا  يارب  درادـن ، اـم  تسد  لـثم  یتسد  دـنوادخ  هک  یلاـح 
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هطاحا و  طلـست )) ، )) تسد زا  دارم  مییوگب  هک  نایب  نیا  هب  دوش ، یم  لـح  لکـشم  نآ  يزاـجم  ياـنعمرب  هملک  نیا  لـمح  اـب  یلو  دـشاب ،
نایدوهی  - 3 دوش . شا  هدارا  تساوخ و  ماجنا  زا  وا  عنام  دـناوت  یمن  سک  چـیه  زیچ و  چـیه  هک  يروط  هب  تسا ، ملاـع  همه  رب  وا  لـماک 

شیپ زا  ار  ملاع  تاردـقم  همه  رگید  ریبعت  هب  و  درادـن ؛ ملاع  نیا  راک  هب  يراک  رگید  هداد و  ماجنا  ار  اـهراک  همه  دـنوادخ  هک  دـندقتعم 
ادـتبا میرک  نآرق  دـنک . یم  ادـیپ  قّقحت  دوجو و  يرگید  زا  سپ  یکی  هدـش ، نیعم  تاردـقم  ناـمه  قبط  مه  ناـهج  روما  هدومن و  نییعت 
هتسب ریجنز ) اب   ) دنوادخ ياهتـسد  هک  دنتفگ  دوهی  و  ( )) 493 (؛)... ٌَۀلُوْلغَم ِهَّللاُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاَقَو  دـنک ...( : یم  وگزاب  نینچ  ار  دوهی  هدـیقع 
ْتَّلُغ دیامرف ...( : یم  اعدم  نیا  ّدر  يارب  تقو  نآ  تسا .)) هداد  ماجنا  لبق  زا  ار  اهراک  همه  هکنیا  يارب  دنکب ، دـناوت  یمن  يراک  و   ) تسا
راتفگ طلغ و  هدـیقع  نیا  رطاـخ  هب  داـب و  هتـسب  ناشیاهتـسد  (( ؛) 494 ...() ُءآَشَی َْفیَک  ُقِفُنی  ِناَتَطوُْسبَم  ُهاَدَـی  َْلب  ْاُولاَـق  اَِـمب  ْاُونُِعلَو  ْمِهیِدـْیَءا 
هدارا دهاوخب و  هک  روط  ره  هدوب و  زاب  دنوادخ  ياهتـسد  هکلب  دنتفرگ ، رارق  نیرفن  نعل و  دروم  دندش و  رود  یهلا )  ) تمحر زا  تسردان 
يراک نءاش و  رد  زور  ره  دنوادخ  ( )) 495 (؛) ٍنْءاَش ِیف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  دیامرف ...( : یم  رگید  ياج  رد  و  دیامن .)) یم  شـشخب  لذب و  دنک ،
نامه  - 4 دشخب و .))... یم  افـش  دنک و  یم  ضیرم  دزاس ، یم  ینغ  دنک ، یم  ریقف  دهد ، یم  يزور  دنک ، یم  هدـنز  دـناریم و  یم   ) تسا

یم رکف  نیفلکم  دوب و  هدرک  لعج  هک  ار  یمکح  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  میراد و  خـسن  هّینید  روما  تایعیرـشت و  رد  هک  يروط 
: ًالثم دنک ؛ یم  لعج  نآ  ياج  هب  يرگید  مکح  هدومن و  خسن  ار  نآ  یتدـم  زا  سپ  دـنوادخ  اّما  دراد ، همادا  تمایق  ات  مکح  نیا  دـندرک ،
هداد و رییغت  ار  تاردقم  زا  یضعب  دنوادخ ، هک  انعم  نیا  هب  میراد  خسن  زین  تانیوکت  رد  دنادرگ . یم  بجاو  ار  بحتـسم  زیاج و  ار  مارح 

ایآ تسا . تایعیرـشت  رد  خسن ))  )) لثم تاّینیوکت ، رد  ءادب ))  )) هک هدـش  هتفگ  اذـل  دـنک و  یم  نیزگیاج  ار  رگید  یتاردـقم  نآ  ياج  هب 
نآ رب  نایعیش  ًاحالطصا  هک  دوش  عقاو  یخسن  رگا  مه  تاینیوکت  رد  روط  نیمه  زگره ! تسا ؟ دنوادخ  لهج  مزلتسم  تایعیرـشت  رد  خسن 

تاینیوکت رد  خسن  عوقو  اب  هطبار  رد  میرک  نآرق  دش . دهاوخن  دنوادخ  لهج  مزلتـسم  مه  بلطم  نیا  دـننک ، یم  قالطا  ار  ءادـب ))  )) ظفل
تابثا دهاوخب  ار  هچ  ره  دنک و  یم  وحم  دهاوخب  ار  هچ  ره  دـنوادخ  (( ؛) 496 () ِبَتِْکلا ُّمُءا  ُهَدنِعَو  ُِتْبُثیَو  ُءَّاَشَیاَم  ُهَّللا  ْاوُحْمَی  : ) دـیامرف یم 

تایآ و  - 5 تسا .)) ءاشیام  لاّعف  وا  اریز  دش ؛ دهاوخن  وا  عنام  اتـسار  نیا  رد  يزیچ   ) تسوا دزن  رد  ظوفحم ] حول   ] باتکلا ّما  دنک و  یم 
يانعم هتبلا  تسا ، دب  ای  بوخ  لامعا  ببس  هب  ناسنا  تشونرـس  رییغت  اهنآ ، زا  دافتـسم  هک  دراد  دوجو  تنـس  نآرق و  رد  يددعتم  تایاور 

همه لامعا ، یعـضو  راثآ  هکلب  دـشاب ، عـالطا  یب  هکنیا  اـی  دـشاب ، هتـشادن  یتلاـخد  هنوگ  چـیه  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسین  نآ  بلطم  نیا 
هک يروط  نامه  یلو  دیـسر ، دهاوخ  يا  هجیتن  هچ  هب  دهد و  یم  ماجنا  ار  یلمع  هچ  یـسک  هچ  هک  تسه  اناد  وا  هدوب و  دنوادخ  قولخم 

، دـش هراشا  هک  يا  هتکن  هب  هجوت  اب  دـشاب . روبجم  دوخ  لاـمعا  رد  ناـسنا  هک  دوش  یمن  بجوم  دـنوادخ ، ملع  تشذـگ ، لدـع  ثحب  رد 
اَم ْاوُّرِیَُغی  یَّتـَـح  ٍمْوَِقباـَـم  ُّرِیَُغی  َــال  َهَّللا  َّنِإ  میوــش ...( - : یم  رّکذــتم  اعّدـــم  رب  دـــهاش  هنوــمن و  ناوــنع  هــب  ار  ریز  تاــیاور  تاــیآ و 

دوخ تشونرـس  رییغت  ددـص  رد  ناشدوخ  نانآ  هکنآ  رگم  دـهد ، یمن  رییغت  ار  يا  هفیاط  چـیه  تشونرـس  دـنوادخ  (( ؛) 497 ...() ْمِهِسُفنَءِاب
َلْهَءا َّنَءا  َْولَو  (. - ) دیـسر دـنهاوخ  هاوخلد  هجیتـن  هب  تقو  نآ  دـننک ، رظن  دـیدجت  دوـخ  رادرک  لاـمعا و  رد  هک  ینعم  نیا  هب  ( ؛)) دـنیآرب

لها رگا  (( ؛) 498 () َنُوبِـسْکَی ْاُوناَـک  اَِـمب  مُه  َنْذَـخَءاَف  ْاُوبَّذَـک  نِک  َلَو  ِضْرـالاَو  ِءآَـمَّسلا  ِم  َنّ ٍت  َكََرب  مِْهیَلَع  اَـنْحَتََفل  ْاْوَقَّتاَو  ْاُونَماَء  َّيَرُْقلا 
یم اهنآ  لاح  لماش  نیمز  نامـسآ و  زا  ار  تمحر  تاکرب و  ام  دـندرک ، یم  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  دـندروآ و  یم  نامیا  اـهیدابآ  اـهرهش و 

ریـسفت رد  یطویـس  تاـیاور ، اـّما  میدرک .)) تازاـجم  ناـشلامعا  رفیک  هب  ار  ناـنآ  مه  اـم  دـندومن ، بیذـکت  ار ) قـح  ناـنآ   ) اـما میدرک ،
ُءَّاَـشَیاَم ُهَّللا  ْاوُحْمَی   ) هیآ ياـنعم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  روثنملاردـلا 

اـههجو و یلع  ۀـقدصلا  اهریـسفتب ، يدـعب  یتـما  نـیع  نّرقـال  اهریـسفتب و  کـینیع  نرقـال  : )) دوـمرف ترـضح  درک . لا  ؤـس  ار  ُتـِْبُثیَو )...
ار متما  مشچ  ار و  وت  مشچ  یلع ! اـی  (499 ؛) ءوسلا عراصم  یقی  رمعلا و  یف  دیزی  ةداعس و  ءاقـشلا  لوحی  فورعملا ، عانطـصا  نیدلاولاّرب و 

ردپ هب  ناسحا  دشاب و  دنوادخ  ياضر  يارب  هک  يا  هقدص  هک  تسا  نیا  هیآ ، نیا  زا  دارم  منک . یم  نشور  هیآ  نیا  ریـسفت  اب  مدوخ  زا  دعب 
((. دـشاب یم  دـب  ياهگرم  زا  ناسنا  ظفح  رمع و  يدایز  بجوم  هدومن و  تداعـس  هب  لیدـبت  ار  تواقـش  هحلاص ، لاـمعا  ماـجنا  رداـم و  و 
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یف دیزی  ءاعدلا و ال  ّالا  ردقلا  دریال  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  : )) هک دـنک  یم  لقن  نابوث  زا  شدنـس  هب  كردتـسم  رد  مکاح 
اعد و رگم  دـنک  یمن  در  ار  ردـق  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  500 ؛)  ) هبیـصی بنذـلاب  قزرلا  مرحیل  لجرلا  ناو  ربلا  الا  رمعلا 

نبا زا  ناشیا  زاب  تسا .)) هدـش  بکترم  هک  یهانگ  رطاخ  هب  دوش  یم  مورحم  قزر  زا  یهاگ  ناسنا  ناسحا و  رگم  دـنک  یمن  دایز  ار  رمع 
ربمایپ (501 ؛) اعدلاب هّللا  دابع  مکیلعف  لزنی ، مل  اّمم  لزن و  اّمم  عفنی  اعدـلا  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  : )) هک دـنک  یم  لقن  رمع 

امـش رب  ادخ ! ناگدنب  يا  سپ  تسا ، هدشن  لزان  زونه  هک  ییاهالب  عفر  يارب  هدش و  لزان  هک  ییاهالب  عفر  يارب  دهد  یم  عفن  اعد  دومرف :
هب هنومن  باب  زا  طقف  ام  دشاب و  یم  اصحا  ّدح  زا  شیب  هصاخ ، هماع و  بتک  رد  هنیمز ، نیا  رد  تایاور  هکنآ  حیـضوت  دینک .)) اعد  هک  داب 

هدوب و وا  سدقم  تاذ  نیع  یتاذ  ملع  دوش ؛ یم  میـسقت  یلعف  ملع  یتاذ و  ملع  هب  لاعتم  دنوادخ  ملع   - 6 میدرک . افتکا  تیاور  دنچ  نیا 
لعف ماقم  رد  وا  ملع  رهظم  هک  تابثا  وحم و  حول  زا : تسا  ترابع  دنوادخ ، یلعف  ملع  اما  درادن ، هار  نآ  رد  لدـبت  رییغت و  ناونع  چـیه  هب 

نـشور حضاو و  ریبعت  هب  تسا و  رهظم  نیا  رد  ءادب  لوصح  دارم  دش ، لصاح  دـنوادخ  ملع  رد  ءادـب ))  )) دوش یم  هتفگ  یتقو  سپ  تسا .
دنوادخ یتاذ )) ملع  ، )) بتارم نآ  لوا  اوقا و  هبترم  تسا . ددعتم  بتارم ، نآ  ياههاگیاج  هدوب و  فلتخم  بتارم  ياراد  دنوادخ  ملع  رت ،

یفخم نآ  زا  زیچ  چـیه  دراد و  روـضح  نآ  رد  زیچ  همه  هدوـب  ایـشا  همه  هب  طـیحم  ملع  نآ  دـشاب و  یم  تاریغت  رییغت و  زا  هّزنم  هک  تسا 
تاـبثا و وحم و  حوـل  ظوـفحم و  حوـل  لـثم  يرهاـظم  بتارم و  ياراد  هک  تسایـشا  هب  وا  یلعف )) ملع  ، )) دـنوادخ ملع  مود  هبترم  تسین .
رد هکلب  دوب ، دـهاوخن  دـنوادخ  تاذ  رد  رییغت  بجوم  دـتفیب ، قاـفتا  يرییغت  ملع  زا  مسق  نیا  رد  رگا  و  دـشاب ، یم  اـیبنا  هکئـالم و  سوفن 
وا اما  دـشاب ، نادنمتداعـس  زا  صخـش  نالف  هدـش ، ردـقم  ًالثم  نآ  رد  هک  تابثا  وحم و  حول  ًاصوصخ  داد ، دـهاوخ  خر  رییغت  ملع  رهاـظم 

هکرابم هیآ  دشاب . ایقـشا  ءزج  صخـش  نآ  هک  ددرگ  یم  ردقم  هدـش و  حول  نآ  رد  رییغت  بجوم  يو  هانگ  دوش ، یم  یتشز  لمع  بکترم 
ار دـنوادخ  یتاذ  ملع  رد  رییغت  عوقو  اب  همزالم  ریدـقت  رد  رییغت  نیارباـنب ، دراد . دـنوادخ  ملع  زا  هبترم  نیمه  هب  هراـشا  زین  ُهَّللا )... ْاوُحْمَی  )

ردق اضق و  مسق  ود  لاعتم  دنوادخ  هک  تشذگ  لدع  ثحب  رد  ًالبق   - 7 دش . هراشا  نآ  هب  هک  تسا  يرهاظم  رد  رییغت  مزلتسم  هکلب  درادن ،
زین قلعم )) ياضق   )) نآ هب  ًاحالطـصا  هک  رییغت  لـباق  یمتحریغ و  ردـق  اـضق و  يرگید  رییغت و  لـباقریغ  یمتح و  ردـق  اـضق و  یکی  دراد ؛

قلعم نوچ  مود  مسق  اما  دش ، دهاوخ  عقاو  دصرددص  هدش ، ردقم  هچنآ  درادن و  هار  ناونع  چیه  هب  ءادـب ))  )) لوا مسق  رد  دوش . یم  هتفگ 
ققحم زین  طورشم  دوش ، ققحم  طرـش  نآ  رگا  تسا ، هدش  طرـش  هب  طورـشم  قلعم و  لوا  زا  اریز  تسا ؛ رییغت  لباق  دشاب ، یم  طورـشم  و 

((، دیز  )) مان هب  يدرم  هک  تسا  هدومن  ردقم  لاعتم  يادخ  ًالثم : دوب . دهاوخ  یفتنم  زین  طورـشم  دـشاب ، یفتنم  طرـش  رگا  دـش و  دـهاوخ 
هتشادرب و دوخ  هار  رس  زا  ار  عناوم  دشکب ، تمحز  دناوخب و  سرد  وا  هکنیا  هب  تسا  طورشم  اضق ، نیا  اما  دوش ، یگرزب  ملاع  دنمـشناد و 

رگا دـسر و  یم  هدـش  ردـقم  هچنآ  هب  درک ، تیاعر  ار  طورـش  نیا  رگا  دـیامن ، بانتجا  دـنوش ، یم  قیفوت  بلـس  بجوم  هک  یناـهانگ  زا 
ات لوا  زا  تسین  روبجم  ناسنا  هک  میریگ  یم  هجیتن  قوف  تامدقم  زا  دیسر . دهاوخن  دوب  هدش  ردقم  وا  يارب  هچنآ  هب  ًاملـسم  درکن  تیاعر 

دناوتب هک  هتـشاذگ  دازآ  هدیرفآ و  دازآ  ار  وا  دـنوادخ  هکلب  دـهدب ، رییغت  ار  نآ  دـناوتن  ناونع  چـیه  هب  هدومیپ و  ار  ریـسم  کی  رمع  رخآ 
هدنب تشونرس  دش ، رکذ  تامدقم  زا  یـضعب  رد  هک  ٍمْوَِقباَم )... ُّرِیَُغی  َهَّللا َال  َّنِإ   ) هکرابم هیآ  قبط  دنوادخ  و  دهدب . رییغت  ار  دوخ  تشونرس 

ایند و تداعـس  هب  هحلاص  لاـمعا  ماـجنا  اـب  دـناوت  یم  تسا و  دازآ  ناـسنا  سپ  دـهاوخب ، نینچ  وا  دوخ  هکنیا  رگم  داد ، دـهاوخن  رییغت  ار 
. دوش یتخبدب  تکاله و  هاچ  رد  شدوخ ، ینوگنرس  بجوم  اه  یتشز  دسافم و  باکترا  اب  هدیسر و  ترخآ 

مود تمسق 

دوخ هدنیآ  يارب  يراک  چیه  سک  چیه  ات  هدزن  مقر  رییغت  لباقریغ  یمتح و  روط  هب  ار  ناگدنب  تشونرـس  لاعتم ، دـنوادخ  هک  نایب  نیا  هب 
شلاح رییغت  ددصرد  هک  یمادام  تسا ، قیبطت  لباق  وا  رب  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  هدـنب  يارب  هک  یلوا  ردـق  اضق و  هکلب  دـهدب ، ماجنا  دـناوتن 
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لاـمعا قباـطم  دوب ، شا  هیلوا  لاـمعا  يارب  هک  ار  ردـقم  نآ  مه  لاـعتم  يادـخ  دروآ ، دوجو  هب  رییغت  شدوخ  رد  وا  هک  یناـمز  دـیاینرب و 
داقتعا نایعیـش  هب  رگا  نیا  ربانب  دوب . دهاوخ  یهلا  ردق  واضق  نآ ، قحالو  قباس  اهاضق ، تاردقم و  نیا  عیمج  اما  دـهد . یم  رییغت  وا  هیوناث 

هدیقع اب  هطبار  رد  هچنآ  هک  دـیدرگ  مولعم  هتـشذگ ، بلاطم  زا  دـش . هداد  حرـش  هک  تسا  ییانعم  هب  ءادـب  دوش ، یم  هداد  تبـسن  ءادـب  هب 
هک تسا  مّلـسم  اریز  دشاب ؛ دقتعم  نآ  هب  هک  تسا  بجاو  یناملـسم  ره  رب  هکلب  هدوب و  لاکـشا  زا  یلاخ  دش ، رکذ  ءادب  هب  تبـسن  نایعیش 

هدساف لامعا  رگا  ای  دهدن ، تاجن  تواقش  زا  هدربن و  تداعس  يوس  هبار  ناسنا  يراکوکین ، ناسحا و  هقدص ، عرـضت ، رافغتـسا ، اعد ، رگا 
وغل و دسافم  زا  وا  یهن  نساحم و  هب  دنوادخ  رما  ایآ  دش ، دـهاوخ  بترتم  اهنآ  رب  يرثا  هچ  رگید  دوشن ، یمدآ  یتخبدـب  بجوم  تشز ، و 
، تسا ءادب  يوغل  يانعم  نتفرگ  رظن  رد  زا  یشان  ام ، تنس  لها  ناردارب  تالاکشا  دوش ، یم  صخـشم  هک  تساجنیا  دوب ؟ دهاوخن  هدوهیب 

هعلاطم قیقحت و  تمحز  تنـس  لها  ياملع  هک  دراد  ترورـض  حیـضوت  نیا  هتبلا  دـشاب . یم  نایعیـش  رظن  دروم  هک  نآ  يزاجم  ياـنعم  هن 
باب زا  کنیا  دوش . یم  یـشان  ناش  عالطا  مدـع  زا  نانآ  تالاکـشا  نیا  ربانب  دـنوش ، تیعقاو  هجوتم  ات  دـنا  هدادـن  دوخ  هب  ار  هعیـش  بتک 

تبسن ار  ءادب  هضفار ، دیوگ : یم  ُِتْبُثیَو )... ُءَّاَشَیاَم  ُهَّللا  ْاوُحْمَی   ) هیآ لیذ  رد  يزار  رخف  میراگن . یم  ًالیذ  ار  اهلاکشا  زا آ ن  ات  دنچ  هنومن 
یم سپـس  ددرگ . راکـشآ  شیارب  نآ  فالخ  دعب  دوش و  دقتعم  ار  يزیچ  هکنیا  زا  تسا  ترابع  ءادـب  دـنناد و  یم  زیاج  لاعتم  يادـخ  هب 

لاـحم نآ  رد  لدـبتو  رییغت  دـشاب ، نینچ  هک  يزیچ  هدوـب و  وا  تاذ  مزاوـل  زا  دـنوادخ  ملع  اریز  تسا ؛ لـطاب  هدـیقع  نیا  هکنادـب  دـیوگ 
، تسانشآ مالک  ملع  اب  و  ملکتم ))  )) هکنیا اب  وا  دنک ، یم  رکف  هل  أسم  هب  یحطس  ردق  هچ  دنمشناد  ملاع و  درم  نیا  دینیب ، یم  ( 502 .) تسا

يانعم طقف  تسا ، هدومنن  هعجارم  نایعیـش  زا  شرـصاعم  ياملع  هب  هدرکن و  هعلاطم  ار  هعیـش  یمالک  بتک  ًالـصا  ءادـب ))  )) هلءاسم رد  اـما 
زا ار  دنوادخ  ملع  هک  یسک  تسا ، نکمم  ایآ  ادخ ! هب  ار  امـش  تسا . هدرک  نایعیـش  هدیقع  نالطب  هب  مکح  هتفرگ و  رظن  رد  ار  ءادب  يوغل 
یم وا  تاذ )) نیع   )) ار دنوادخ  ملع  هک  یسک  اما  تسا ، لاحم  دنوادخ  ملع  رد  لدبت  رییغت و  هک  دوش  هجوتم  دناد  یم  وا  تاذ )) مزاول  ))

وا تاذ  نیع  ار  دنوادخ  تافص  هک  يا  هعیـش  تسا  نکمم  رگم  ددرگ ؟ نآ  رد  لدبت  رییغت و  عوقو  هب  لئاق  هدشن و  هتکن  نیا  هجوتم  دناد ،
دیحوت رد  وا  هدیقع  لصا  اب  هک  دوش  یبلطم  هب  دـقتعم  دـناد ، یم  تاذ  رد  رییغت  بجوم  ار  تافـص  رد  رییغت  تاذ و  رب  دـیاز  هن  دـناد ، یم 
بهذم رد  : )) دیوگ یم  ۀعیشولا ))  )) باتک فل  ؤم  هّللاراج  یـسوم  ياقآ  تسا ؟ ضقانتم  نآ  اب  هکلب  هتـشادن ، يراگزاس  یتافـص  یتاذ و 

روهظ زا  ربخ  ای  دیوگ ، یم  يزیچ  یماما  یتقو  سپ  تسا . دنوادخ  يارب  ءادب  هدیقع  نآ  تسا و  هدش  ادیپ  يدوهی  ًافرص  يا  هدیقع  مالـسا 
رد دنوادخ  يارب  دیوگ : یم  دوخ  ناوریپ  هب  دوش ، یم  عقاو  نآ  فالخ  ای  هدشن  عقاو  دوب  هتفگ  هچنآ  دعب  دهد ، یم  هدنیآ  رد  دوخ  تردق 

یهاگآ هعلاطم و  ققحت و  نودـب  مه  صخـش  نیا  ( 503 ((.) تخاس رهاظ  دوب ، هدومرف  هدـعو  هچنآ  زا  ریغ  هدـش و  لـصاح  ءادـب  رما ، نیا 
یم لمح  دشاب  ءافخزا  دعب  روهظ  هک  نآ  یقیقح  يانعم  نامه  هب  ار  ءادب  ظفل  ًالوا : اریز : دیوگ ، یم  نخـس  ءادب  تقیقح  زا  مزال  یفاک و 

دوهی زا  عیـشت  بتکم  هک  دنامهفب  هیانک ، حـیولت و  اب  نآ ، ّدر  نمـض  ات  دـناد  یم  دوهی  ار  هدـیقع  نیا  شیادـیپ  ءاشنم  هشیر و  ایناث : دـنک ؛
ای هدوب و  هدادـن  شوگ  مه  نآ  نیـشنلد  ياوآ  هب  یتح  و  هدـناوخن ، نآرق  ًالـصا  اقآ  نیا  ایوگ  اـثلاث : تسا ؛ هدـش  هتفرگ  همـشچرس  هشیر و 
؛) 504 () آَُهلاَْفقَءا ٍبُوُلق  یَلَع  ْمَءا  َناَءْرُْقلا  َنوُرَّبَدَـتَی  َالَفَءا  : ) هک تسا  هدوب  هکراـبم  هیآ  نیا  قیداـصم  زا  یکی  یلو  هدینـش ، هدـناوخ و  هکنیا 

. دنوشن هجوتم  ار  تایعقاو  قیاقح و  ات  تسا .)) هدش  هدز  لفق  نانآ  ياهلد  رب  هکنیا  ای  دـننک  یمن  نآ ) یناعم  و   ) نآرق رد  ّربدـت  اهنآ  ایآ  ))
یم نآرق  دراد . رارق  دوهی  هدـیقع  لـباقم  هطقن  رد  تسرد  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، يدوهی  ًافرـص  هدـیقع  دـناوت  یم  هدـیقع  نیا  روـطچ  رخآ 

درادن ملاع  نیا  راک  هب  يراک  رگید  دنوادخ  نایدوهی ، هدیقع  هب  تسوا ؛ ندوب  راکیب  ینعی  دنوادخ ، تسد  ندوب  هتسب  دوهی  هدیقع  دیوگ :
زور ره  تسا و  ءاشیام )) لاعف   )) دنوادخ دـنیوگ : یم  نایعیـش  اما  دـهد . رییغت  ار  يروما  روهظ ، نیا  رثا  رد  دوش و  رهاظ  وا  يارب  يزیچ  ات 

میتفگ هک  دشاب  یم  نایعیش  حالطصا  هب  ءادب ، يانعم  نیا  دراد و  یمن  زاب  يراک  زا  ار  وا  يراک  هک  يروط  هب  تسا ، دیدج  يراک  لوغشم 
دندقتعم و ءادب  هب  نایعیـش  لثم  ننـست  لها  هک  تسا  بجعت  ياج  رایـسب  افخا . زا  دعب  راهظا  ینعی  نآ ، يزاجم  يانعم  رب  تسا  ظفل  لمح 
: ًالثم میتسه . دـقتعم  نآ  هب  اـم  هک  تسا  ناـمه  هجیتن  ُبل و  رظن  زا  یلو  دـنا ، هتـشاذگن  ءادـب  ار  هدـیقع  نآ  مسا  اـهتنم  دـنرادن ، ربخ  دوخ 
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رد تابثا  وحم و  هکنآ  متـشه  هجو  دیوگ : یم  هلمج  زا  دنک ، یم  رکذ  ار  یهوجو  ُِتْبُثیَو )... ُءَّاَشَیاَم  ُهَّللا  ْاوُحْمَی   ) هیآ ریـسفت  رد  يزاررخف 
، دنک یم  لیاز  هقدص  اعد و  رثا  رد  دعب  هدومن و  جرد  تبث و  باتک ، رد  ار  اهنآ  لاعتم  يادخ  هک  دوش  یم  روصت  یبیاصم  نحم و  قازرا ،

دنک یم  تابثا  دهاوخب و  ار  هچره  دنک  یم  دوبان  هکنآ : مهد  هجو  تسا . دـنوادخ  يوس  هب  عاطقنا  رد  قیوشت  کیرحت و  هجو ، نیا  رد  و 
سپ دنادرگ . یمن  هاگآ  شراک  تقیقح  نطاب و  هب  ار  سک  چیه  و  دوب ، هدرک  ردـقم  ار  نآ  ًالبق  هک  ییاضق  مکح و  زا  دـهاوخب  ار  هچره 

نتخاس و ریقف  ندـناریم و  ندومن و  هدـنز  مادـعا و  داـجیا و  رد  تسا  لقتـسم  وا  و  دـهاوخب ، هک  يروط  ره  دـنار  یم  مکح  ییاـهنت  هب  وا 
امش رگم  هک  دنک  لاکشا  یسک  رگا  دیوگ : یم  دعب  نآ . نطاب  تقیقح و  زا  تسین  یهاگآ  ار  قلخ  زا  يدحا  هک  يروط  ندیشخب ، تورث 

اب هدـیقع  نیا  و  دوش ؟ ردـقم  اـت  تسا  هدـنامن  یقاـب  يزیچ  رگید  هدومن و  ردـقم  هدوب ، مزـال  هک  ار  هچره  ریدـقت ، ملق  هک  دـیتسین  دـقتعم 
تـسا ییاهزیچ  زا  تابثا ، وحم و  دوخ  هک  دهد  یم  باوج  يزار  رخف  تسین . عمج  لباق  مه  اب  دیدرک  تابثا  وحم و  زا  امـش  هک  يریـسفت 

رگم دنک  یمن  وحم  سپ  دهدب . رییغت  دهاوخب ، ار  هچره  تقو  ره  هک  هدرک  ردقم  دنوادخ  ینعی  تسا ؛ هدش  هدیـشک  نآرب  ریدـقت  ملق  هک 
هتفرگ قـلعت  نآ  تاـبثا  هب  وا  ياـضق  هک  ار  يزیچ  رگم  دـنک  یمن  تاـبثا  درک و  دـهاوخ  وـحم  هک  تـسا  هتـسناد  یم  ًاـقباس  هـک  ار  هـچنآ 
هجوت تقد و  نودب  اقآ  نیا  اما  دنتسه ، دقتعم  نآ  هب  دنمان و  یم  ءادب ))  )) مان هب  نایعیش  هک  تسا  يزیچ  نامه  دیدینش  هچنآ  ( 505 .) دشاب

لوط رد  نایعیـش  هدیقع  دوش ، مولعم  هکنیا  ثحب و  لیمکت  يارب  دناد . یم  دساف  هدیقع  رظن  زا  هدناوخ و  یـضفار  ار  اهنآ  نایعیـش  دارم  رد 
شیپ يدنا  لاس و  رازه  دودح  رد  هک  ار  هّرـس  سّدق  قودص  خیـش  هیرظن  دش ، هتفگ  هک  تسا  يزیچ  نامه  ءادب  هب  تبـسن  نورق  راصعا و 
دقتعم دوهی  : )) دیوگ یم  ءادـب ))  )) هب داقتعا  باب  رد  يو  مییامن . یم  لقن  قودـص  دـیاقع ))  )) باتک زا  تسا  هدرک  یم  یگدـنز  نیا ، زا 
راکیب اهنت  هن  لاعتم  يادخ  مییوگ : یم  نایعیش  ام  اما  درادن .)) ملاع  نیا  راک  هب  يراک  رگید  هدش و  غراف  اهراک  زا  لاعتم  يادخ  هک  تسا 
نءاــش رد  زور  ره  وا  (( ؛) 506 () ٍنْءاَـش ِیف  َوُه  ٍمْوَـی  َّلُـک  میرک ...(  نآرق  صن  قـبط  سدـقم  تاذ  نآ  هکلب  تسا ، هدـشن  روـما  زا  غراـف  و 

هچ ره  دهد و  یم  يزور  دنک ، یم  قلخ  دناریم ، یم  دـنک ، یم  هدـنز  دراد ، یمن  زاب  يراک  زا  ار  وا  يراک  هک  يروط  هب  ((. ) تسا يراکو 
ار هچ  ره  دنوادخ  (( ؛) 507 () ِبَتِْکلا ُّمُءا  ُهَدنِعَو  ُِتْبُثیَو  ُءَّاَشَیاَم  ُهَّللا  ْاوُحْمَی  : ) مییوگ یم  میرک  نآرق  صن  قبط  و  دهد .) یم  ماجنا  دـهاوخب 
هب داـقتعا  رب  اـیآ  لا : ؤس  ( 508 ((.) تسوا دزن  ظوفحم ] حول   ] باـتکلا ما  دـنک و  یم  تاـبثا  دـهاوخب  ار  هچ  ره  دـنک و  یم  وحم  دـهاوخب 
رد ناراکهانگ  تسا ، نانم  ؤم  ياهلد  رد  دیما ))  )) ندش ادیپ  هدیقع  نیا  مهم  راثآ  زا  یکی  باوج : تسا ؟ بترتم  يا  هدیاف  رثا و  ءادب )) ))

دگنج و یم  ملاظ  اب  هک  تسا ، هدنیآ  ندش  رتهب  هب  دیما  نیا  رطاخ  هب  متس  تحت  ناسنا  دننک و  یم  هبوت ))  )) هانگ زا  هک  تسا  دیما  نیا  رثا 
، ریدقت ملق  هکنیا  هب  مازتلا  و  ءادب )) راکنا   )) هک یلاح  رد  دزادرپ . یم  دوخ  هجلاعم  هب  دنک ، ادیپ  افش  دراد  دیما  هکنیا  يارب  ضیرم  صخش 
هک دوش  یم  ببـس  هدیدرگ ، يدیماان  و  سءای ))  )) بجوم دش ، دهاوخن  دراو  ناونع  چـیه  هب  اهنآ  رد  رییغت  هدرک و  ررقم  ًالبق  ار  زیچ  همه 

لامعا قیرط ، مادک  هب  يروطچ و  ام  سپ  تسا  هدرک  ردقم  نینچ  نیا  دنوادخ  یتقو  دنیوگب  هداد و  همادا  نایغط  هب  یغاط  قسف و  هب  قساف 
. مینادرگب کین  لامعا  هب  لدبم  ار  نامدوخ  دب 

هّیقت هعیش و 

لها ياملع  نوچ  زاب  هک  تسه  هیقت ))  )) هب داقتعا  دنا ، هتفرگ  رارق  داریا  نعط و  دروم  نآ  رطاخ  هب  نایعیـش  هک  یتاعوضوم  زا  رگید  یکی 
تیب و لها  بتکم  هجوتم  ار  داقتنا  زیت  هبل  هتـسناد و  مالـسا  اب  یفانم  ار  هدیقع  نیا  دـنا ، هدـیمهفن  ار  بلطم  نیا  لصا  اهنآ ، ناوریپ  تنس و 
زا ار  یمالک  نایعیـش ، رب  ضارتعا  ناونع  هب  لصحملا ، همتاخ  رد  يزار  رخف  و  ( 509  ) لحنلاو للملا  رد  یناتـسرهش  دنا . هدومن  نآ  ناوریپ 

يارب ار  عوضوم  ود  اه  یـضفار  ناماما  دیوگ : یم  اهنآ  هب  لاکـشا  نایعیـش و  هب  نیهوت  يارب  وا  هک  دننک  یم  لقن  يدیز  ریرج  نب  نامیلس 
 - 1 دـشاب : یقاب  ناشیا  نایم  رد  عوضوم  ود  نیا  هب  هدـیقع  هک  یمادام  دـنک ، هبلغ  نانآ  رب  دـناوت  یمن  يدـحا  هک  دـنا  هدرک  ناونع  ناشیا 

فـشک یتقو  یتمظع و  تکوش و  لوصح  ای  يرما  عوقو  هب  دـنهد  یم  ربخ  نایعیـش  يارب  ًاءادـتبا  هک  تسا  نآ  هب  داـقتعا  ءادـب و  عوضوم 
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هیقت هب  هدیقع   - 2 دش . لصاح  ءادب  دنوادخ  يارب  دنیوگ  یم  هدش و  ءادب  هل  أسم  هب  کسمتم  دشن ، عقاو  دندوب  هتفگ  هچنآ  دـش و  فالخ 
یم تسین ، قح  هدوبن و  قباـطم  عقاو  اـب  ناـشراتفگ  هک  دـیدرگ  موـلعم  یتـقو  دـنیوگ و  یم  دـنهاوخب  هچ  ره  ناـماما )  ) ناـنآ اریز  تسه ؛

اب هطبار  رد  اما  تسا . نآ  زا  ریغ  عقاو ، نکل  میداد و  ماجنا  هیقت  يور  زا  ار  لمع  نالف  اـی  دوب ، هیقت  يور  زا  میدوب  هتفگ  هچنآ  اـم  دـنیوگ :
دوش هتفگ  دیاب  ًالوا : هیقت ، اب  هطبار  رد  اما  و  دوب . دهاوخ  هجو  نودب  رارکت ، دـش و  هداد  حیـضوت  لصفم  لبق  لصف  رد  نآ ، يانعم  ءادـب و 

نایعیـش هدیقع  رظن و  لباقم  هطقن  رد  تسرد  هیقت  زا  يزاررخف  یناتـسرهش و  میرکلادبع  نینچمه  يدیز و  ریرج  نب  نامیلـس  تشادرب  هک 
تبـسن هدش ، لقن  مالک  رد  اریز  درادن ؛ دـندقتعم  نآ  هب  نایعیـش  هک  يا  هیقت  هب  مه  یتهابـش  نیرتکچوک  یتح  هکلب  نآ و  قفاوم  هن  تسا ،

رب ّيدر  هنوگ  چیه  نوچ  دنا ؛ هدرک  دییءات  مه  يزار  یناتسرهش و  ار  تبسن  نیا  هک  هنافسءاتم  هدش و  هداد  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  هب  غورد 
، نیملـسم همه  عامجا  هب  تشذـگ ، تسیچ )) عیـشت  ثحب   )) رد هک  يروط  نامه  نایعیـش  ناـماما  هک  یلاـحرد  دـنرادن . ریرج  نب  ناـمیلس 
. دنراد لوبق  دصرددص  ار  اهنآ  تقادص  تقاث و  و  دنتسین ، مه  اهنآ  تماما  هب  لئاق  هک  یناسک  یتح  دنتسه و  یمالسا  هعماج  دارفا  نیرتهب 

دیدینـش ای  دیدید  هچنآ  دنیوگ : یم  درادن ، قباطت  عقاو  اب  ناشرادرک  ای  راتفگ  دننیبب  تقو  ره  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  هدش  هتفگ  هکنیا  سپ 
داریا ات  تسین  نداد  ناشن  عقاو  ار  عقاو  ریغ  هیقت ، ًایناث : تهافـس . تلاهج و  نیع  هکلب  تقیقح و  زا  يراع  تسا  یمـالک  دوب ، هیقت  يور  زا 

، ناملـسم درف  ره  ای  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  ناـیب  نیا  هب  تسا ، عقاو )) ندرکن  ناـیب   )) نتـشاد و هگن  یفخم  هیقت ))  )) هکلب ددرگ ، دراو  قوف 
ای شناملـسم ، نارهاوخ  ناردارب و  رگید  رب  سرت  ای  سومان  ضرع و  لام ، ناج ، رب  سرت  لیبق  زا  تاهج  لماوع و  زا  یـضعب  يور  یهاـگ 

یفخم ار  نآ  یتدم  يارب  هدرکن و  نایب  دـناد ، یم  هک  لاح  نیع  رد  ار  عقاو  دوش ، دراو  يا  هبرـض  همدـص و  مالـسا  هب  ادابم  هکنیا  زا  سرت 
يراک كرت  ای  رادرک  ای  راـتفگ  رد  يرگید  اـب  ار  شدوخ  رهاـظ  رد  یـسک  هکنیا  زا : تسا  تراـبع  هیقت ))  )) رگید ناـیب  هب  دراد . یم  هگن 

هیقت صخـش  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـیامن و  ظفح  صخـش  نآ  یلامتحا  رازآ  زا  ار  نارگید  ای  دوخ  هکنآ  رطاـخ  هب  دـهدب ، ناـشن  قفاوم 
ای وا  سومان  ای  ضرع  ای  لام  ای  ناج  ظفح  دناد  یم  نوچ  اهتنم  تسا ، عقاو  قح و  فالخ  رب  وا  راک  نیا  هکنیا  هب  تسه  اناد  ًالماک  هدـننک 
یم بجاو ))  )) یهاگ یتح  و  زیاج ))  )) مها تحلصم  يارب  هیقت  اذل  دراد ، راک  نیا  هب  یگتسب  نید ، ای  نارگید  ای  يو  ینید  ناردارب  رگید 

هن لیبق ، نیا  زا  يدراوم  ددرگ و  یهاـنگ  یب  نوخ  نتخیر  ببـس  هکنیا  اـی  دوش ، ینید  روما  زا  يرما  رد  داـسف  بجوم  هیقت  رگا  اـما  دوش .
هب فصتم  هک  دنناد  یم  یتاعوضوم  زا  ار  هیقت  ام  ياهقف  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  دشاب . یم  زین  مارح  هکلب  هدوبن و  زیاج  بجاو و  اهنت 
یم مارح  ًانایحا  هورکم و  تاقوا  زا  یـضعب  زیاج ، يدراوم  رد  بحتـسم ، یهاگ  بجاو ، یناـمز  ینعی  دوش ، یم  یفیلکت  هناـگجنپ  ماـکحا 

هک یفخم )) هزرابم   )) عون کی  زا  دوش  یم  تراـبع  هیقت  تشذـگ ، مه  لـبق  ياـهثحب  زا  یـضعب  رد  دـش و  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اـب  دـشاب .
ظفح ای  ناناملـسم و  نیب  هملک  تدـحو  ظفح  يارب  يدراوم  رد  مالـسا و  نانمـشد  ياه  هشقن  اه و  هئطوت  هیلع  ینامز  رفک و  هیلع  یهاـگ 
دروم بیذاکا  لیطابا و  هیجوت  ناونع  هب  هچنآ  و  دوش ، یم  هتفرگ  راک  هب  ناناملسم ، رگید  ای  هدننک  هیقت  دوخ  ضرع  سومان و  لام ، ناج ،

اب قباطم  تسا  یلمع  ندرک  هیقت  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  عطاق  سرـض  هب  نیا  رباـنب  تسین . نآ  قیداـصم  زا  هیقت و  دریگ ، یم  رارق  هدافتـسا 
، مدرم زا  یلیخ  ًالثم : دـنریگ . یم  راک  هب  ار  نآ  هشیمه  دوخ ، یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  اـیند  لـقاع  ياـهناسنا  ماـمت  یمدآ و  ترطف 
اب قفاوم  ار  دوخ  نانچ  نآ  یهاگ  ای  دنیوگ ، یمن  دوخ  ماوقا  ناتسود و  نیرتکیدزن  هب  یتح  دنراد ، یگدنز  هدنیآ  يارب  هک  ار  ییاه  همانرب 
مگ در  يارب  یتازرابم  لـئاسم  رد  دـنرادن . دـنیوگ ، یم  نارگید  هچنآ  زا  ریغ  يا  هشقن  حرط و  ًالـصا  اـیوگ  هک  دـنهد  یم  ناـشن  نارگید 

ثداوح و دنزگ  زا  هکنیا  يارب  سانـشرس ، دارفا  زا  یلیخ  دنزادنا . یم  اهنابز  رـس  رب  دنهد ، ماجنا  دـنهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ  سکع  ندرک ،
نایعیـش اهنت  هن  هک  تسا  یعوضوم  هیقت  نیاربانب ، دـننک . یم  باـختنا  راعتـسم )) مسا  ، )) دوخ يارب  دـننامب ، ناـما  رد  دوخ  نیفلاـخم  رازآ 

ياملع دوب . دـهاوخ  مزتلم  دـنک ، یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  يا  هعماج  دوخ و  فادـها  دربشیپ  تهج  رد  نآ  تیاعر  هب  لقاع  ناسنا  ره  هکلب 
شدوخ ياج  رد  اما  دنوش ، یم  رو  هلمح  نایعیش  هب  هیقتاب ، هطبار  رد  داقتنا  ریشمش  اب  هچرگا  تنس ، لها  ياملع  هّیقت  هلءاسم  ّتنـس و  لها 

نانآ ایآ  دش ؟ رکنم  دنک ، یم  زیوجت  هحارصلاب  میرک  نآرق  هک  ار  یبلطم  دوش ، یم  رگم  رخآ  دنتسه . نآ  شریذپ  زا  راچان  مزتلم و  نآ  هب 
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ٌِنئَمْطُم ُُهْبلَقَو  َهِرْکُءا  ْنَم  الِإ  هکراـبم ...(  هیآ  لوزن  اـیآ  و  دـنا ؟ هدـناوخن  رهاـظ ، رد  مالـسا  زا  ار  وا  نتـشادرب  تسد  رـسای و  راـمع  ناتـساد 
اب ار  ریرج  نب  نامیلـس  راتفگ  لصحملا ، باتک  همتاـخ  رد  هک  يزار  رخف  رتمهم  همه  زا  دـنناد ؟ یمن  هطبار  نیمه  رد  ار  ( 510 ...() ِنَمیِْالِاب
َّالِإ هکرابم ...(  هیآ  لیذ  ریبک ، ریسفت  رد  دوخ  دهد ، یم  رارق  شنزرـس  دروم  هیقت  زیوجت  رطاخ  هب  ار  نایعیـش  هدومن و  لقن  بات  بآ و  نآ 

ییاج رد  هیقت ، دیوگ : یم  نینچ  دینک ،)) هّیقت  يرتمهم  ياهفده  رطاخ  هب  دـیزیهرپب و  اهنآ  زا  هکنیا  رگم  (( ؛) 511 ...() ًۀلَُقت ْمُْهنِم  ْاوُقَّتَت  نَءا 
اما دـشاب و  نید  راهظا  هب  طوبرم  هک  ییاج  رد  دوش  یم  زیاج  مه  یهاگ  تسا و  زیاـج  دوش ، یم  ینمـشد  یتسود و  راـهظا  هب  طوبرم  هک 

نتخاس علطم  نماد و  كاپ  نانز  ندرک  مهتم  غورد ، هب  تداهش  لاوما ، بصغ  انز ، لتق ، لثم  دنک  یم  ررـض  داجیا  ریغ ، يارب  هک  يا  هیقت 
لام ظفح  يارب  ایآ  سفن ، ظفح  يارب  تسا  هدش  زیوجت  مالسارد  هیقت  دیوگ : یم  دعب  دوب . دهاوخن  زیاج  نیملسم ، تایـصوصخ  رب  رافک ،

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  اریز  دـشاب ؛ زیاـج  مه  تروـص  نآ  رد  هک  دور  یم  لاـمتحا  دـهد : یم  باوـج  يو  تسه ؟ زیاـج  مه 
نود لتق  نم  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح  نآ  زاب  تسا .)) مرتحم  وا  نوخ  نوچ  ناملسم  لام  همد ؛ ۀمرحک  ملسملا  لام  ۀمرح  ))

اذل تسا و  دیدش  لام  هب  ناسنا  تجاح  نوچ  و  دراد .)) تداهـش  هجرد  دوش ، یم  هتـشک  شلام  زا  عافد  يارب  هک  یـسک  دیهـش ؛ وهف  هلام 
ررـض نیا  ات  دوش ، یم  لیدـبت  ممیت  هب  وا  هفیظو  هدـش و  طـقاس  ناـسنا  زا  وضو  ضرف  دـننک ، هلماـعم  یـسنج  اـی  داـیز  لوپ  اـب  ار  بآ  رگا 

زا لبق  هیقت  زاوج  ینعی  مکح ؛ نیا  تسا  هتفگ  دهاجم  دـیوگ : یم  دـعب  دـشابن ؟ زیاج  هیقت  لام  ظفح  يارب  هنوگچ  سپ  دوشن ، وا  ریگنماد 
مالـسا و توق  زا  دـعب  اما  دـنیامن ، ظفح  ار  ناشدوخ  دـنناوتب  دـندوب ، فیعـض  تردـق ، رظن  زا  هک  ناناملـسم  ات  دوب  یمالـسا  تلود  توق 

تمایق زور  هب  ات  هیقت  هک  هدـش  تیاور  نسح  زا  دـیوگ : یم  دـهاجم  باوج  رد  يزار  رخف  دوب . دـهاوخن  زیاج  نانمـشد  اب  هلباقم  ییاـناوت 
رتشیب ار  بلطم  نیا  دـشاب و  یم  بجاو  ناکما  ردـق  هب  سفن  زا  ررـض  عفد  اریز  تسا ، نسحا  لوق  نیا  دوب و  دـهاوخ  زیاـج  ناـنم  ؤم  يارب 

زا هیاق  حراـش و  هدوب و  قاـفتا  دروم  هک  هشیاـع  دنـسم  رد  نیحیحـص  نیب  عمج  رد  تسا ، هدرک  تیاور  يدـیمح  هچنآ  دزاـس  یم  حـضاو 
دهعلا بیرق  وت  موق  رگا  دومرف : هشیاع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  نیا  ربخ  نآ  تسا و  هدش  رکذتم  جح  باتک  رد  زین  هیفنح 
بارخ ار  هبعک  هناـخ  مدرک  یم  رما  دوبن ، اـهنآ  یبلق  راـکنا  زا  سرت  رگا  دـندوبن و  رفک ) هب  دـهعلا  بیرق  رگید  تیاور  رد  و   ) تیلهاـج هب 

یم رارق  رد  ات  ود  نآ  يارب  مدومن و  یم  انب  نیمز  هب  هدـیبسچ  هناخ  دـنا و  هداد  رارق  جراخ  هک  ار  هچنآ  مدرک  یم  هناخ  لخاد  سپ  دـننک ،
هّللا یّلص  ربمایپ  یتقو  دیوگ : یم  دعب  دیدرگ . یم  دوب ، هتخاس  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هک  هچنآ  قباطم  ات  یبرغ  يرگید  یقرـش و  یکی  مداد 
يا هشقن  وا  فالخ  رب  ادابم  ات  دـنک  هیقت  هباحـص  ناـیعا  مدرم و  زا  دراد ، هک  یناـهرب  عوطـس  ناـکم و  ّومـس  ناـشّولع و  نآ  اـب  هلآ  هیلع و 

یمن نامگ  هدنسیون  ( 512 .) دشابن بجاو  يدراوم  رد  ای  زیاج  نیملسم  داحآ  يارب  هیقت  ارچ  سپ  دنوش ، هبعک  يانب  حالصا  عنام  دنـشکب و 
بلطم نیمه  رطاـخ  هب  ار  نایعیـش  وا  دوخ  هک  یتروص  رد  مه  نآ  هیقت ، بوجو  یتح  اـی  زاوج  رب  يزار  رخف  ياـقآ  فارتعا  ناـیب  اـب  دـنک 

سرت نبج و  هجیتن  ار  هیقت  یـضعب  تسا  نکمم  هتبلا  دـشاب . هدـنام  یقاب  يداریا  لاکـشا و  یـسک  يارب  رگید  تسا ، هداد  رارق  داقتنا  دروم 
یب ندزن و  بآ  هب  رادـگ  یب  هکلب  تسین ، یلدزب  اـی  سرت  يور  زا  یلمع  هیقت ، هک  دـش  دـنهاوخ  هجوـتم  تقد  یمک  زا  سپ  یلو  دـننادب ،

. تسا نداتفین  هار  ندرکن و  تکرح  رکف 

تّنس هعیش و 

نوچ هک  نایب  نیا  هب  مادکچیه . ای  ماما  ای  دـشاب  ربمایپ  هکنآ  زا  معا  دوش ، یم  قالطا  موصعم  ریرقت  لعف و  لوق ، هب  ّتنـس  نایعیـش ، رظن  زا 
لاعتم دنوادخ  تاروتسد  اب  فلاخم  ناونع  چیه  هب  وا  ياضما  توکس و  رادرک و  راتفگ و  سپ  تسا ، موصعم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

هّللا یّلص  ربمایپ  تانکـس  تاکرح و  مامت  زا  تعاطا  تسا ، نینچ  نوچ  تسا و  دنوادخ  ياضر  هدارا و  تساوخ و  قباطم  همه  هکلب  هدوبن 
ْمُکلَهَن اَمَو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکَلتاَء  آَم  دـیامرف ...( : یم  هک  تسا  بلطم  نیمه  اـب  هطبار  ردزین  میرک  نآرق  تسا ، بجاو  اـم  رب  هلآ  هیلع و 

یم یهن  نآ  زا  ار  امش  هچنآ  زا  و  دینک ) ارجا  و   ) دیریذپب دروآ ) یم  دنوادخ  بناج  زا   ) امش يارب  لوسر  ار  هچنآ  ( )) 513 (؛)... اوُهَتناَف ُْهنَع 
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رد هک  انعم  نیا  هب  یترخآ  روما  لماش  مه  دوش  یم  ییاـیند  روما  لـماش  مه  شدوخ ، مومع  هب  هکراـبم  هیآ  نیا  دـیئامن .)) باـنتجا  دـنک ،
ینید روما  رد  هک  يروطنامه  دیتسه  مزلم  امـش  درادـن ، دوجو  ایند  نید و  نیب  یقرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یهاون  رماوا و  زا  تعاطا 

رظن هب  هک  نیموصعم  رگید  اما  و  دیهدب . رارق  دـهد  یم  روتـسد  امـش  هب  وا  هچنآ  قباطم  زین  ار  ناتدوخ  يایند  ياهراک  دـیزومآ ، یم  وا  زا 
هچ رگ  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مالّـسلا و  مهیلع  ماما  هدزاود  ینعی  دنـشاب ، یم  رفن  هدزیـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دعب  نایعیش ،

، دنتسه هابتـشا  اطخ و  زا  نوصم  هانگ و  زا  موصعم  نوچ  اما  درادن ، مه  ار  تماما  ماقم  یتح  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ای  دنتـسین  ربمایپ 
یّلص لوسر  ترضح  هک  تسا  یعرش  نوناق و  نامه  رگنایب  هدوب و  دنوادخ  هدارا  تساوخ و  قباطم  زین  اهنآ  ریرقت  راتفگ و  رادرک و  مامت 

هب تسا . مزـال  بجاو و  داـعبا  یماـمت  رد  زین  ناـنآ  زا  تعاـطا  سپ  تسا  نینچ  نوـچ  تسا و  هدروآ  دـنوادخ  بناـج  زا  هلآ  هـیلع و  هـّللا 
هکلب دوش ، يوریپ  دـیاب  دراد و  دوجو  مه  يرگید  تنـس  ربماـیپ ، تنـس  لاـبق  رد  هک  دـنا  هدوبن  دـقتعم  هاـگ  چـیه  نایعیـش  رگید : تراـبع 

رارق هدافتسا  دروم  ماکحا  كرادم  ناونع  هب  تسا و  هدش  لقن  مالّسلا  مهیلع  ناماما  مالّسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  زا  هک  ار  هچنآ  دندقتعم 
مدرم هب  ناراوگرزب  نآ  قیرط  زا  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  تنـس  نامه  هکلب  تسین ، تارـضح  نآ  دوخ  ّتنـس  دریگ ، یم 

نآ يارب  یحو  طسوت  دـنوادخ ، هک  تسا  یماکحا  نوناق و  غلبم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  يروطناـمه  ینعی  تسا ؛ هدـیدرگ  غـالبا 
هب دنشاب . یم  تسه ، هدیـسر  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هچنآ  غلبم  زین  مالّـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تسا ، هدومرف  لزان  ترـضح 

هدـش و درط  دـشاب ، هتـشادن  ادـخ  لوسر  تنـس  اب  تقباطم  هدـش  لقن  نانآ  زا  هک  يزیچ  دراوم ، زا  يدروم  رد  رگا  هک  تسا  تهج  نیمه 
تنـس رگا  هچنانچ  ددرگ . یم  یقلت  ربخ  یب  ادخ  زا  دساف و  ياهناسنا  طسوت  لوقنم ، عضو  لعج و  رب  لیلد  تنـس ، اب  تقباطم  مدع  نیمه 

همئا زا  دـنیامن و  لمع  نآ  هب  ات  دـنناد  یم  مزلم  ار  دوخ  نایعیـش  زاب  دوش ، تباث  ناراوگرزب  نآ  قیرط  ریغ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
قیرط زا  هک  يزیچ  و  دینک ، لمع  دـسر  یم  امـش  هب  ام  قیرط  زا  هک  هچنآ  هب  طقف  دنـشاب ، هدومرف  هک  هدـشن  لقن  مه  مالّـسلا  مهیلع  راهطا 

ندروآ تسد  هب  هار  تهج  ود  رطاخ  هب  نایعیش  اهتنم  دیهدن . رارق  لمع  دروم  دشاب  مه  حیحـص  رگا  یتح  ددرگ  یم  غالبا  امـش  هب  ام  ریغ 
هب ًالبق  هک  نیلقث  فیرش  ثیدح   - 1 دنناد . یم  مالّسلا  مهیلع  ناماما  تارضح  قیرط  هب  رصحنم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  تنس 
 - 2 تسا . هدومرف  رـصحنم  ترتع  نآرق و  هب  ار  شدوخ  زا  دعب  عجرم  ربمایپ  ثیدح ، نآ  رد  دش و  هراشا  نآ  كرادم  دانـسا و  زا  یـضعب 

لماک روط  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تنس  نید و  تایئزج  تایلک و  مامت  هب  هک  دنتسه  یناسک  اهنت  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها 
، دـشاب یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  لصتم  همه  دـنهد ، یم  هک  يروتـسد  ره  دـنیوگ و  یم  هچ  ره  نانآ  اریز  دـنراد ، یهاگآ 

قفاوم هتشاد و  یهاگآ  ًالماک  تسه ، تنس  ای  باتک  رد  هچنآ  زا  معا  ینید ، ياه  همانرب  مامت  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانم  ؤمریما  هکنآ  يارب 
ربمایپ زا  هک  ار  هچره  مه  ترـضح  نآ  تسا ، هدوبن  یمالـسا  تما  نایم  رد  ترـضح  نآ  زا  رتاـناد  یـسک  هک  دـنفرتعم  رقم و  فلاـخم ، و 

هب مه  یبتجم  ماما  دومن و  لقتنم  دشاب  مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک  شدوخ  زا  دعب  ماما  هب  دوب ، هدینـش  ای  هدید  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
زا نآ  ماکحا  نید و  اب  هطبار  رد  ربمایپ  زا  هچنآ  یماما ، ره  لاونم  نیمه  هب  مراهچ و  ماـما  هب  زین  ترـضح  نآ  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما 

تسرد حیحص و  روط  هب  ار  نآ  دنتـسناد ، یم  ار  نید  ساسا  لصا و  هکنیا  نمـض  اهنآ  دومن و  یم  لقتنم  دعب  ماما  هب  دوب  هدینـش  لبق  ماما 
دهاوخ هجوتم  دـش  رکذ  هچنآ  اب  دـشابن ، مه  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  تمـصع  هب  لئاق  یـسک  رگا  سپ  دـندرک . یم  غـالبا  مه  ناناملـسم  هب 

هچ دوش ، یم  بجاو  نانآ  زا  يوریپ  ببـس ، نیمه  هب  دسر و  یم  لقادح  هب  ناراوگرزب  نآ  اب  هطبار  رد  هابتـشا  اطخ و  لامتحا  هک  دـیدرگ 
دانسا یسررب  رد  نایعیش   - 1 تسا : مزال  هتکن  ود  رکذ  اجنیا  دوب . دـهاوخ  ناشیا  زا  رتشیب  بتارم  هب  هابتـشا  اطخ و  لامتحا  ناـشیا  ریغ  رد 

لوهجم دنـس  تاور  زا  یکی  ای  دوشن ، لصتم  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یکی  هب  نآ  دنـس  هک  یتایاور  هب  هدومن و  لـماک  تقد  تاـیاور 
، دنـشاب نیما  دنا  هدینـش  هچنآ  يادا  رد  رود و  لعج  بذـک و  زا  ینعی  دنـشاب ، قثوم  ربخ ، تاور  هچنانچ  دـننک و  یمن  لمع  دـشاب ، لاحلا 

لها ای  دـشاب  ننـست  لها  زا  يوار  دـنرادن ، يوار  یمالک  ای  یهقف  بهذـم  هب  يراـک  هطبار  نیا  رد  دـنناد و  یم  مزـال  ار  ربخ  نآ  هب  لـمع 
قیقحت یسررب و  دروم  ار  تایاور  دانسا  اهنت  هن  نایعیش ،  - 2 دراذگ . یمن  ریثءات  وا  تیاور  لوبق  رد  نآ ، ریغ  ای  دشاب  یماما  هدزاود  عّیشت ،
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شزاس تنـس  ای  باـتک  اـب  یتیاور  نتم  رگا  دـنراد و  یم  لوذـبم  ار  لـماک  تقد  زین  نآ  ظاـفلا  تاـیاور و  نوتم  رد  هکلب  دـنهد ، یم  رارق 
لمع نآ  هب  هتفریذپن و  ار  نآ  دـشاب ، هتـشاد  تافانم  مالـسا  مّلـسم  لوصا  دـعاوق و  طباوض و  اب  هک  دـشاب  نآ  رد  یبلطم  ای  دـشاب ، هتـشادن 
رودص هچنآ  هب  ات  دنک  یم  رما  ار  ام  هک  دراد  دوجو  یتایاور  زین  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  هدراو  تایاور  يالبال  رد  درک . دنهاوخن 

. مییامن لمع  تسا  نشور  نآ  زا  دارم  ملسم و  نآ 

؟ تسیک تّنس  لها 

رد نایعیش  هکنیا  يارب  دنتسه ، نایعیش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  تنس  هب  نیلماع  اهنت  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هتشذگ  ياهثحب  زا 
یماظن و يداصتقا و  ماکحا  تایدابع و  تایـسایس و  زا  یهقف  ماکحا  لیاسم و  ای  داعم  ای  شاـعم  هب  طوبرم  روما  زا  معا  ینید ، داـعبا  ماـمت 

هیلع هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ار  هچره  زین  ناراوگرزب  نآ  دننک و  یم  هعجارم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  يداقتعا  ثحابم  نینچمه  یگنهرف و 
عیماجم بتک و  رد  نانآ  زا  هچنآ  دننک و  یم  وگزاب  مدرم  يارب  دنیامنب  نآ  رد  یفرصت  لخد و  نیرتکچوک  هکنآ  نودب  دنا ، هدینش  هلآ  و 

نید جورم  نیبم و  مالّسلا  مهیلع  ناراوگرزب  نآ  هکلب  تسین ، اهنآ  یصوصخ  یصخش و  تارظن  تاطابنتسا و  تسا ، دوجوم  هعیـش  ییاور 
، دنریگ یمن  اطع  نب  لصاو  ای  يدیرتام  ای  يرعشا  نسحلاوبا  زا  ار  دیاقع  لوصا  نایعیش  دنتسه . نیلسرم  دّیس  تنـس  نآرق و  قیرط  زا  نیبم 

هدش باسح  ناشدوخ  یصخش  يارآ  زین  نانآ  تایرظن  ارآ و  دنرادن ، تیروحم  تلاصا و  هنوگ  چیه  نانآ  یمالـسا ، دیاقع  نایب  رد  نوچ 
يزیچ وا  زا  هدیدن و  ار  ترضح  نآ  زگره  هتشاد و  هلـصاف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اب  مه  ینامز  رظن  زا  دوب . دهاوخن  عابتالا  بجاو  و 

بحاص و هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  دوخ  زا  دیاب  دشاب  یم  نید  ساسا  هیاپ و  هک  دـیاقع  لوصا  نایعیـش ، رظن  هب  دـنا . هدینـشن 
جارختسا طابنتسا و  دوخ  یصخش  هقیلس  قباطم  ار  يدعاوق  بلاطمزا ، یـضعب  يالبال  زا  هک  یـسک  زا  هن  دوش ، هتفرگ  تسه  نید  هدنروآ 

هب يزاـین  تسا ، نکمم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دوـخزا  نآ  یناـبم  نید و  ذـخا  یتـقو  یهگناو ، دـهد . یم  هئارا  نارگید  هب  هدوـمن و 
ردقچ هک  دش  دهاوخ  هجوتم  دنک ، هعجارم  نایعیش  یثیدح  بتک  هب  یـسک  رگا  هطبار  نیا  رد  درادن و  دوجو  ترـضح  نآ  ریغ  هب  هعجارم 

، ردق اضق و  لثم  نآ  تاعورف  ینید و  دیاقع  لوصا و  رگید  ات  هتفرگ  دیحوت  یسانشادخ و  ثحابم  زا  يداقتعا ، فلتخم  باوبا  رد  ثیدح 
مرکا لوسر  صخـش  زا  دـیاب  نآ  همیرک  تاـیآ  زا  ار  لاـعتم  دـنوادخ  دارم  نآرق و  ریـسفت  نینچمه  دراد . دوجو  نآ ، ریغ  راـیتخا و  ربج و 

نایعیـش اذل  دنیامن و  یم  ریـسفت  ار  نآرق  ناشدوخ  یـصخش  هقیلـس  يءار و  قباطم  هک  یناسک  زا  هن  دروآ ، تسد  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
هدراو تایاور  زا  هکنآ  ای  دنیامن  ریسفت  نآرق  دوخ  کمک  هب  ای  ار  میرک  نآرق  هک  دنمزتلم  دنناد ، یم  لطاب  ار  يءار  هب  ریسفت  هکنآ  نمض 
یهقف تاعورف  رد  دنهدن . رارق  انتعا  دروم  تسا ، رسفم  هکنآ  فرص  هب  ار  رسفم  یصخش  رظن  هدومن و  هدافتسا  ینآرق  ثحابم  اب  هطبار  رد 

رگا دننک و  لمع  هدومن ، نایب  دوخ  رابرپ  تایح  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  هچنآ  هب  دنتسه  مزتلم  نایعیـش  زین  ینید  ماکحا  و 
هن ار  نآ  هب  لمع  هدشن و  لئاق  نآ  يارب  یشزرا  دنک ، عادبا  عیرـشت و  ار  یمکح  دیایب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  زا  دعب  یـسک 

صوصن قبط  دـندقتعم  نایعیـش  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  و  دـنناد . یم  زین  مارح ))  )) ار مکح  نآ  هب  مازتلا  هکلب  دـنناد ، یمن  بجاو  اـهنت 
: تسا هدومن  غالبا  نارگید  هب  زین  ترـضح  نآ  هدـش و  لزان  ترـضح  نآ  رب  ربمایپ  نامز  رد  لماک  روط  هب  نید  ماکحا  مامت  میرک ، نآرق 

هدید نآ  رد  يدوبمک  هنوگ  چیه  رگید  ینعی  (( ) مدومن لماک  امـش  يارب  ار  امـش  نید  زورما  (( ؛) 514 ...() ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَءا  َمْوَْیلا  )... 
زا ای  دیازفیب  نید  هب  يزیچ  شدوخ  شیپ  زا  یـسک  رگا  تسین و  نآ  هب  ندوزفا  ای  ندرک  مک  هب  يزاین  دشاب ، لماک  نید  یتقو  دوش .) یمن 
نَم دیامرف ...( - : یم  لاعتم  دنوادخ  اریز  تسا ؛ موکحم  میرک  نآرق  رظن  زا  دشاب ، هک  یشارت  تحلـصم  هناهب و  رذع و  ره  هب  دهاکب ، نآ 
ْمَّل نَم  (. - )... 516 () َنوُِملَّظلا ُمُه  َِکبََّلْوُءاَف  ُهَّللا  َلَزنَءا  آَِـمب  مُکْحَی  ْمَّل  نَم  ( - )... 515 (.) َنوُرِفَْکلا ُمُه  َِکبََّلْوءاَف  ُهَّللا  َلَزنَءا  آَِـمب  مُکْحَی  ْمَّل 

، تسا هدومرف  لزان  دـنوادخ  هک  یماـکحا  ینعی  هّللا ) لزنا  اـم  قباـطم   ) هک اـهنآ  (. )) 517 () َنوُقِـسَْفلا ُمُه  َِکبََّلْوُءاَف  ُهَّللا  َلَزنَءا  آَِـمب  مُکْحَی 
فلاخم مکح  دوش ، قسف  ملظ و  رفک و  بجوم  ادـخ  مکح  قباطم  مکح ، مدـع  رگا  و  دوب .)) دـنهاوخ  قساف  ملاظ و  رفاـک ، دـننکن ، مکح 
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؛) 518 () َنوُِـمل َّظـلا  ُمُه  َکـِبََّلْوُءاَف  ِهَّللا  َدوُدُـح  َّدَـعَتَی  نَم  دوـب ...( - . دـهاوخ  قـسف  ملظ و  رفک و  بجوـم  یلوا  قـیرط  هب  دـنوادخ  مـکح 
تـسین یکـش  و  دوب .)) دنهاوخ  ملاظ  دنراذگ ،) یم  رتارف  ار  اپ  و   ) هدومن زواجت  دنوادخ ، بناج ) زا  هدـش  نییعت   ) دودـح زا  هک  یناسک  ))

عبانم زا  مکح  جارختسا  طابنتسا و  هک  تسناد  دیاب  هتبلا ، دشاب . یم  مکح  لعج  نوناق و  عیرشت  هکرابم  هیآ  نیا  زراب  قیداصم  زا  یکی  هک 
تسا و ندرک  تسرد  مکح  نوناق و  عیرشت ))  )) اریز درادن ، عیرشت  لعج و  باب  هب  یطبر  تفرگ ، دهاوخ  رارق  یـسررب  دروم  ًادعب  هک  نآ 
بجاو و تمایق  ات  هدومن ، بجاو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  ار  هچنآ  هصالخ ، دـشاب . یم  مکح  نوناـق و  هب  ندـش  ملاـع  طابنتـسا ،

ۀمایقلا موی  یلا  وا  حابم  هورکم و  هشیمه  يارب  وا  هورکم  بحتـسم و  هشیمه  يارب  وا  بحتـسم  تسا ، مارح  تمایق  ات  هدرک ، مارح  ار  هچنآ 
دعاوق لوصا و  زا  یلـصا  هب  دنتـسم  دنک و  مالعا  بجاو  ار  يراک  ای  دـیامن  مارح  دوخ  شیپ  زا  ار  يزیچ  یـسک  رگا  و  دوب ؛ دـهاوخ  حابم 

، عیانـص رد  تسا  نکمم  يروآون  ینعی  تعدـب ،)) . )) دـشاب یم  مارح  زین  نآ  هب  لمع  هدـش و  باسح  تعدـب  وا  راک  نیا  دـشابن ، همّلـسم 
ماکحا لئاسم و  رد  رگا  اـما  دریگب ، رارق  نیـسحت  قیدـصت و  دروم  نآ  لاـثما  تراـجت و  بسک و  اـی  یملع  ثحاـبم  یماـظن ، ياـهکیتکات 

هب طوبرم  روما  رد  تعدب  سپ  دیدرگ . دهاوخ  یهلا  باذع  هب  بذعم  هدش و  حـیبقت  نآ  بحاص  هدوب و  شزرا  یب  دـشاب ، نید  هب  طوبرم 
. دشاب یم  اوران  تشز و  هکلب  تسین ، ابیز  نسح و  اهنت  هن  نید 

ص)  ) ربمایپ تّنس  زا  يوریپ  هلءاسم  تّنس و  لها 

نیا اب  دننک ، یمن  لمع  نآ  هب  هدش و  كرت  تنس  لها  ناردارب  طسوت  هک  ّتنـس  زا  يدراوم  رکذ  هب  میزادرپ  یم  قوف  بلاطم  نایب  زا  سپ 
وریپ  )) رتشیب بهذـم  مادـک  ناوریپ  هک  دـیمهف  دـنهاوخ  عبتت  قیقحت و  اب  لیـصفت  نیبلاط  تسا ، هنومن  باب  زا  دروم  دـنچ  نیا  هک  حیـضوت 
هیلع هّللا  یّلص  : )) دنیوگ یم  دنونش  یم  ای  دنروآ  یم  نابز  رب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  مسا  یتقو  نایعیـش   - 1 دنتسه . تنس ))

رد دَّمحم ،)) لآ  دَّمحم و  یلع  لّص  مهللا  : )) دنیوگ یم  دنتسرفب ، تاولص  دورد و  ترضح  نآ  رب  دنهاوخب  هک  یعقوم  و  مّلس ،)) هلآ و  و 
رد ًانایحا  رگا  دـنیامن و  یم  افتکا  مّلـسو ،)) هیلع  هّللا  یلـص   )) نتفگب طقفو  هدومن  فذـحار  لآ ))  )) هملک تنـس ، لها  ناردارب  هک  یلاـح 

یلاح رد  نیا  و  ملـسو ،)) هباحـصا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  : )) دنیوگ یم  هدومن و  هفاضا  زین  ار  باحـصا  دندومن ، رکذ  ار  لآ ))  )) يدروم
رکذ نودـب  تاولـص  نداتـسرف  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  مینیب  یم  مینک ، هعجارم  تنـس  لـها  یثیدـح  عیماـجم  هب  یتقو  هک  تسا 

عیبانی رد  يزودنق  یفنح  نامیلـس  ظفاح  هقرحملا و  قعاوصلا  رد  رجح  نبا  ًالثم : تسا . هدرکن  هفاضا  مه  ار  باحـصا  هدومن و  عنم  لآ )) ))
!؟ هّللا لوسر  ای  ءارتبلا  ةالصلا  ام  اولاق و  ءارتبلا ، ةالصلا  ّیلع  اّولصت  ال  : )) دومرف هک  دننک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ةدوملا 

يارب 519 ؛)  ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  لآ  یلع  دـمحم و  یلع  ّلص  مهللا  اولوق : لب  نوتکـست ، دـمحم و  یلع  ّلص  مهللا  نولوقت : لاق :
تکاـس و  دـمحم )) یلع  ّلـص  مهللا  : )) دـییوگب هکنیا  دومرف : تسیچ ؟ ارتب  تاولـص  ادـخ  لوسر  يا  دـنتفگ : دـیتسرفن ، ارتب  تاولـص  نم 

هّللا یّلص  دمحم  رب  تاولص  نداتسرف  تیفیک  رد  هلآ .)) هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  لآ  یلع  دمحم و  یلع  ّلص  مهللا   )) دییوگب هکلب  دیوش ،
رد یطویس  دنا . هدروآ  دوخ  دیناسم  حاحـص و  رد  ننـست ، لها  ياملع  ار  يا  هریثک  تایاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  لآ  هلآ و  هیلع و 
زین يزار  رخف  هدومن و  رکذ  ار  يددـعتم  تایاور  (، 520 ...() ِِّیبَّنلا یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکبََّلَمَو  َهَّللا  َّنِإ   ) هکرابم هیآ  لیذ  رد  روثنملا  ردلا  ریـسفت 

رد هدراو  تاـیآ  زا  دـیوگ : یم  رجح  نبا  ( 522 .) تسا هدومن  حیرـصت  تایاور  نآ  زا  یـضعب  هب  ( 521) ریبک ریـسفت  رد  قوف  هیآ  لـیذ  رد 
ِلَـسَو ْاوُمّ ِْهیَلَع  ْاوُّلَـص  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَهُّیَءاََّی  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکبََّلَمَو  َهَّللا  َّنِإ   ) هکراـبم هیآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تیب  لـها  اـب  هطبار 

هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  دش ، لزان  هیآ  نیا  یتقو  هدش ، لقن  هرجع  نب  بعک  زا  حیحـص  دنـس  هب  هک  دشاب  یم  ( 523 () اًمِیلْسَت
ترضح میتسرفب . تاولص  امـش  يارب  هنوگچ  میناد  یمن  اما  مینک ، مالـس  امـش  هب  هنوگچ  میناد  یم  ام  ادخ ! لوسر  يا  میدرک : ضرع  هلآ 

لا ؤـس  دـیوگ : یم  ثیدـح  لـقن  زا  دـعب  رجح  نبا  دَّمحم .)) لآ  یلع  دَّمحم و  یلع  ّلـص  مهللا  : )) دـییوگب دوـمرف ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
دَّمحم یلع  ّلص  مهللا   )) دییوگب هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح  نآ  باوج  هیآ و  لوزن  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  باحـصا 

َ؟ تسیک هعیشو  تسیچ ؟ www.Ghaemiyeh.comّعیشت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


تیفیک زا  تشادـن  انعم  ّالاو  تسا ، تیب  لها  يارب  هیآ  نیا  رد  تاولـص  هب  رما  هکنیا  رب  تسا  ینـشور  رهاـظ و  لـیلد  دَّمحم ،)) لآ  یلع  و 
لآ یلع  دَّمحم و  یلع  ّلص  مهللا  : )) دییوگب دومرف  دندیسرپ ، ار  تاولص  تیفیک  باحـصا ، نوچ  و  دوش ، لا  ؤس  ترـضح  نآ  رب  تاولص 

مئاق ار  دوخ  تیب  لها  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح  نآ  تسا و  هب )) رومءام   )) ترضح نآ  رب  تاولص  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  دَّمحم .))
زا تسا و  راوـگرزب  نآ  هب  تبـسن  میرکت ، مـیظعت و  يداـیز  ترـضح ، نآ  رب  تاولـص  زا  فدـه  اریز  تـسا ؛ هداد  رارق  دوـخ  سفن  ماـقم 

، دـنریگ یم  رارق  اسک ))  )) ریز تیب  لها  یتقو  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  دـشاب و  یم  تیب  لها  میظعت  ناـشیا  میظعت  میرکت و  قیداـصم 
ار تدوخ  ناوضر  نارفغ و  تمحر و  تاولـص و  سپ  مناشیا ، زا  نم  نم و  زا  اهنیا  اراگدرورپ ! دنک : یم  ضرع  دـنوادخ  هب  ترـضح  نآ 
نآ هک  تسا  عقوم  نیا  رد  و  دشاب . یم  تیب  لها  رب  دنوادخ  تاولص  نداتسرف  اعد ، نیا  تباجتـسا  ياضتقم  نادرگ و  لزان  ناشیا  نم و  رب 
یم عیبانی  همدقم  رخآ  رد  یفنح  يزودنق  نامیلـس  ظفاح  ( 524 .) دنتسرفب تاولص  زین  وا  لآ ))  )) رب هک  دهاوخ  یم  ناناملـسم  زا  ترـضح 
سپ تسا ، هداد  رارق  لآ  ءزج  ار  شدوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح  نآ  هک  دوش  یم  تباث  دش ، رکذ  هک  یتایاور  لیالد و  زا  : )) دیوگ

وا اریز  دشاب ؛ هدومن  راثن  ترضح  نآ  دوخ  يارب  مالس  تاولص و  هک  تسا  نآ  لثم  دنک ، مالس  لآ  هب  ای  دتسرفب  لآ  رب  تاولص  هک  یسک 
دنک و مالس  دتسرفب و  تاولص  دورد و  ترضح  نآ  رب  یسک  رگا  دنتـسین و  مه  زا  يادج  تقو  چیه  هدوب و  وا  زا  تیب  لها  تیب و  لها  زا 
رجح و نبا  مالک  تایاور و  يالبال  زا  اجنیا  ات  ( 525 ((.) دوب دهاوخ  لماک  تهج  ره  زا  وا  مالس  تاولص و  سپ  دیامن ، همیمـض  زین  ار  لآ 

نیا اب  هنافسءاتم  اما  تسا . رتبا ))  )) صقان و لآ ))  )) رکذ نودب  راوگرزب ، نآ  هب  مالس  ربمایپ و  رب  تاولص  هک  دش  هدافتـسا  نامیلـس  ظفاح 
(( لآ  )) رکذ نودب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  تاولص  ناش  ناماما  زا  تعباتم  هب  کلام  هفینح و  وبا  ناوریپ  ناوارف ، ياهدیکءات  همه 

ربمایپ هک  یلاح  رد  ( 526 .) دنناد یمن  بجاو  هتسناد و  تنس  ار  لآ ))  )) رکذ لبنح  نب  دمحا  یعفاش و  ناوریپ  دنناد و  یم  تنـس  زامن ، رد 
یتقو ًاملـسم  دـناسر و  یم  ار  تمرح  مه  یهن  رهاظ  دـیتسرفن .)) لآ  رکذ  نودـب  ینعی  ارتب ، تاولـص  نم  رب  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

هب زامن  لاح  ریغ  رد  دـشابن ، بجاو  هعبرا  همئا  رظن  زا  زامن ، لاح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رب  تاولـص  نداتـسرف  عقوم  لآ ))  )) رکذ
تعباتم هب  نایعیش   - 2 دننک . یمن  تنس  هب  لمع  تنـس ، لها  هک  تسا  يرایـسب  دراوم  زا  یکی  دروم  نیا  دش . دهاوخن  بجاو  یلوا  قیرط 

هماقا ادارف  لفاون ، رگید  نوچ  ار  ناضمر  كرابم  هاـم  ياهبـش  لـفاون ))  )) مالّـسلا مهیلع  تیب  لـها  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا 
نآ دوخ  نامز  رد  هکنانچمه  دـنناد ، یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تنـس  فـالخ  رب  لـمع و  تّحـص  عناـم  ار  تعاـمج  هدومن و 

لها ناردارب  اما  دـش . یم  هماقا  ادارف  اهزامن  نیا  مود ، هفیلخ  تفالخ  لیاوا  لوا و  هفیلخ  تفالخ  نارود  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح 
دعب تساوخ و  نینچ  مدرم  زا  وا  اریز  دـنناد ؛ یم  مود  هفیلخ  روتـسد  ار  لمع  نیا  كردـم  هدومن و  هماقا  تعامج  هب  ار  اهزامن  نیا  تنس ،

ماق نم  لضف  باب  حیوارت ، ةالص  باتک   ) حیحص رد  يراخب  دنام . یقاب  ننست  بتکم  ناوریپ  نیب  راکنا ، لباق  ریغ  شور  کی  ناونع  هب  مه 
، دنک يرپس  زامن  اب  ار  ناضمر  كرابم  هام  هک  یسک  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  تیاور  هریرهوبا  زا  ناضمر )

یم لقن  باهـش  نبا  زا  يراخب  دعب  دش .)) دهاوخ  هدیـشخب  وا  ناهانگ  دنک ، ترفغم  بلط  دشاب و  هتـشاد  دـنوادخ  هب  نامیا  هک  یلاح  رد 
یبا نب  رکبوبا  لوا ، هفیلخ  تفالخ  نامز  رد  دوب و  لاونم  نیمه  هب  رما  دومرف و  تلحر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک : دـنک 

نودـب ار  اـهزامن  ناـشدوخ  مدرم  ینعی  درک ؛ ادـیپ  همادا  لاوـنم  نیمه  هب  رما  زین  باـطخ  نـب  رمع  مود ، هـفیلخ  تفـالخ  يادـتبا  هفاـحق و 
كرابم هاـم  ياهبـش  زا  یبش  رد  تفگ : هک  دـنک  یم  تیاور  يراقلادـبع  نب  نامحرلادـبع  زا  شدنـس  هب  زاـب  دـندرک . یم  هماـقا  تعاـمج 

: تفگ رمع  دناوخ . یم  زامن  شدوخ  يارب  یسک  ره  دنتسه و  قرفتم  مدرم  هک  میدید  میتفر ، دجـسم  يوس  هب  باطخ  نب  رمع  اب  ناضمر ،
تفرگ و میمصت  دعب  دوب . دهاوخ  رتوکین  لثما و  دنناوخب ، زامن  دحاو  يراق  تئارق  هب  مه و  اب  همه  مدرم ، نیا  رگا  هک  تسا  نیا  مرظن  نم 
، میدـش دجـسم  هناور  وا  اب  زاب  كرابم ، هام  ياهبـش  زا  رگید  یبش  دـنراد . اپ  رب  ار  زاـمن  بعک ، نب  یبا  تماـما  هب  هک  داد  روتـسد  ار  مدرم 

هرظنم نیا  یتقو  رمع  دنناوخ ، یم  تعامج  هب  ار  زامن  هدومن و  ادتقا  رفن  کی  هب  ینعی  دنناوخ ؛ یم  دحاو  يراق  اب  ار  زامن  مدرم  هک  میدـید 
خیراـت رمع ، تاـفو  رکذ  رد  رظاـنلا  ۀـضور  رمع ، همجرت  رد  باـعیتسا  نوچ : يرگید  بتک  رد  تسا . تعدـب  نیرتـهب  نیا  تفگ : دـید  ار 
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همّالع تسا . هدش  هداد  تبـسن  مّود  هفیلخ  هب  يروآون  نیا  زین  رمع ، همجرت  لیذ  رد  دعـس ، نبا  تاقبط  رمع و  تایلوا  رد  یطویـس  ءافلخلا 
تعامج رمع  دیوگ : یم  هذـه )) ۀـعدبلا  تمعن   )) رمع لوق  لیذ  رد  ص 2 ) ج 5 ،  ) يراخبلا حرش  یف  يراسلا  داشرا  باتک  رد  ینالطـسق 

تفالخ نامز  رد  دوب و  هدادـن  رارق  ّتنـس  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  اریز  دـیمان ؛ تعدـب  ار  ناـضمر  ياهبـش  لـفاون  ندـناوخ 
رد دنتـساوخ ، یم  هک  يرادقم  ره  هب  ار  لفاون  هک  دندوب  دازآ  مدرم  هکلب  تشادن ، مه  نیعم  ددع  صاخ و  تقو  دوبن و  مه  قیدص  رکبوبا 

لوسر نامز  رد  راک  نیا  هک  دوش  یم  هدـیمهف  دوش ، تقد  تعدـب ))  )) هملک هب  رگا  دـنروایب . اج  هب  بش ، مامت  اـی  بش  رخآ  اـی  بش  لوا 
لوسر ادخ و  زا  طقف  ار  نید  دنروم  أم  ناناملسم  میرک  نآرق  صوصن  قبط  نوچ  تسا و  هدش  ادیپ  ًادعب  هدوبن و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 

. دش دهاوخن  یقلت  یعرـش  مکح  ناونع  هب  هدوب و  شزرا  دقاف  دشاب ، هک  یـسک  ره  هیحان  زا  يدیدج  مکح  تعدب و  عون  ره  دنیامن ، ذخا 
نوچ ار  نانآ  هب  هعجارم  اهناکم  اهنامز و  مامت  رد  هتـسناد و  نآرق )) لْدِـع   )) ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لـها  نایعیـش ،  - 3
لقن قبط  هک  نیلقث ))  )) فیرـش ثیدـح  زا  دافتـسم  اریز  دـنناد ؛ یم  بجاو  نید  ماکحا  لئاسم و  مهف  اب  هطبار  رد  میرک ، نآرق  هب  هعجارم 

ثحب هک  دوش  یم  مالّسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف  یلع  لماش  زین  ترتع ))  )) ظفل دشاب و  یم  هرتاوتم  ثیداحا  زا  تنـس ، لها  ظافح 
طقف هدومن و  هعجارم  ترتع  نآرق و  هب  تسا  بجاو  ناناملـسم  مومع  رب  هک  تسا  نیا  تشذـگ ، تسیچ )) عیـشت   )) شخب رد  ًالـصفم  نآ 

زا مالّسلا  هیلع  یلع  صخش  مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  هطبار  رد  هک  يرگید  ثیداحا  نینچمه  دننادب . یهلا  ماکحا  عجرم ))  )) ار ود  نیا 
مهیلع تیب  لها  طقف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  دنک  یم  فظوم  ار  ام  زین  تسا  هدش  رداص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

زا یکی  دوخ  نیا  میروایب و  تسد  هب  ار  تنس  نآرق و  رد  دوجوم  ماکحا  نانآ  قیرط  زا  میـسانشب و  اوشیپ ))  )) ادتقم و ناونع  هب  ار  مالّـسلا 
اهنت هن  ام ، تنس  لها  ناردارب  اما  تسا . هتفرگ  رارق  نایعیش  لمع  دروم  زورما  هب  ات  هک  دشاب  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ياهتنس 

مهیلع تیب  لها  ریغ  هکلب  دننک ، یمن  هعجارم  میرک  نآرق  نوطب  یناعم و  كرد  دنوادخ و  ماکحا  يریگارف  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب 
هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  زا  هچنآ  اـت  دـنراد  لوبق  رتـشیب  ار  هفینحوبا  ياوتف  اـه  یفنح  ًـالثم : دـنهد . یم  زین  حـیجرت  تیب  لـها  رب  ار  مالّـسلا 

ناماما اه ، یلبنح  اه و  یکلام  مالّـسلاامهیلع و  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  رظن  رب  ار  یعفاـش  رظن  اـه  یعفاـش  اـی  تسا ، هدـش  لـقن  مالّـسلا 
هب تبـسن  ار  هشیاع ))  )) نینم ؤملا  ما  تایاور  تارظن و  ننـست ، لها  قلطم  یّلک  روط  هب  دـنهد ؛ یم  حـیجرت  تیب  لـها  همئا  رب  ار  ناـشدوخ 
نبا (، 527  ) مکاـح لـقن  قـبط  هـک  یلاـح  رد  دــنریذپ ، یم  رتدوز  هداد و  حــیجرت  مالـّـسلا )) اـهیلع  ارهز  ترــضح   )) تاـیاور تارظن و 
اهیلع ارهز  همطاـف  زا  رتوگتـسار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  هشیاـع ، نینم  ؤـملا  ما  زا  ( 529  ) میعنوبا ظـفاح  (، 528) ربلادبع

. تسا هدشن  هدید  مالّسلا 

هباحص هعیش و 

لوا تمسق 

ننست لها  تیرثکا  رظن  لباقم  هطقن  رد  تسرد  هک  دشاب  یم  هباحص ))  )) هراب رد  نایعیـش  رظن  نایعیـش ، هیلع  تنـس  لها  ياهداریا  زا  یکی 
، دوش ادـتقا  هک  اهنآ  مادـک  ره  هب  دـنا و  هدوب  لداع  همه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  هک  دـندقتعم  ّتنـس  لـها  دراد . رارق 
، متیدتقا مهیاب  موجنلاک  یباحـصا  : )) هک دـننک  یم  لقن  هطبار  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  زین  ار  یثیدـح  تسا ، حـیحص 
رب دیوش .)) یم  تیاده  دینک ، ادتقا  اهنآ  مادک  ره  هب  هک  دنتسه  یناملظ  کیرات و  بش  رد  ناگراتس  دننامه  نم  باحصا  ( 530 (؛ متیدتها

ربلادبع نبا  دوب . دهاوخن  زیاج  ناونع  چیه  هب  نانآ  بیذکت  حرج و  هدوب ، تاقث  لودـع و  هباحـص  همه  هک  دـنا  هدومن  مکح  ساسا  نیمه 
کیرـش تاور  رگید  اب  ماکحا  لئاسم و  مامت  رد  باحـصا  : )) دـیوگ یم  ریثا  نبا  ( 531 ((.) تسا تباث  هباحـص  همه  تلادع  : )) دیوگ یم 
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: دـیوگ یم  رجح  نبا  ( 532 ((.) درادـن هار  نانآ  هب  تبـسن  حرج  دنتـسه و  یلداـع  دارفا  ناـنآ  همه  اریز  لیدـعت ؛ حرج و  رد  رگم  دنتـسه ،
(533 ((.) ناراذگتعدب زا  یلیلق  هدع  زج  درادن ، دوجو  اهنآ  نیب  یتفلاخم  دنا و  هدوب  لداع  هباحص  مامت  هکنیا  رب  دنراد  قافتا  تنس  لها  ))

تـشهب لـها  ًاـعطق  هباحـص  همه  : )) دـیوگ یم  مزح  نـبا  ( 534 ((.) تسا موـلعم  تباـث و  هباحـص  تلادـع  : )) دـیوگ یم  يدادـغب  بیطخ 
هتفگ هکلب  هدومنن ، مکح  نینچ  نیا  هک  دنتـسه  مه  يا  هدـع  لباقم ، رد  یلو  تسا ، تنـس  لـها  تیرثکا  رظن  يءار و  نیا  ( 535 ((.) دنتسه

یم دندقتعم  هیرظن  نیا  هب  هک  یناسک  زا  تسا . هتـشاد  دوجو  لداع  قساف و  دارفا  اهنآ  نایم  رد  هدوبن و  موصعم  ناونع  چیه  هب  هباحـص  دنا 
دیـس يولع ، لیقع  نب  دمحم  دیـس  هدـبع ، دـمحم  خیـش  هّیر ، وبا  دومحم  خیـش  یناکوش ، یلبنح ، دامع  نبا  يزرام ، ینازاتفت ، دعـس  ناوت 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  اب  تبحاصم ))  )) سفن نایعیـش ، اما  درب . مان  ار  نانآ  ریغ  یعفار و  یفطـصم  خیـش  یلبقم ، خیـش  اضر ، دیـشر  دمحم 

اما تفارش ، ياراد  شزرا و  اب  تسا  يرما  هچ  رگ  راوگرزب ، نآ  اب  تبحص  اریز  دنناد ؛ یمن  اطخ  هانگ و  زا  تمـصع  بجوم  ار  هلآ  هیلع و 
لوسر تایح  نامز  رد  اریز  تسا ؛ راکنا  لباق  ریغ  بلطم  نیا  دوش و  لدـبم  نامیا  هب  قاـفن  لدـع و  هب  قسف  دوش ، یمن  بجوم  تقو  چـیه 

زا یّتح  نآ و  فارطا  هنیدم و  هکم و  ياهرهـش  مدرم  زا  يریثک  هدـع  ترـضح ، نآ  توبن  لاس  لوط 23  رد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 
هب یباحـص )) ، )) ننـست لها  حالطـصا  قبط  هّتبلا  دـندمآ . لئان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اب  تبحاصم  فرـش  هب  رترود ، ياهرهش 

کی زا  شیب  تبحاصم  نیا  رگا  یتح  دشاب ، هتفگ  نخس  ترضح  نآ  اب  هدید و  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دوش  یم  قالطا  یـسک 
یّلـص ادخ  لوسر  تمدخ  هک  یناسک  مامت  تلادع  هب  درادن  ناکما  یباحـص  زا  فیرعت  ضرف و  نیا  اب  دـشاب ، هدـیماجناین  لوط  هب  تعاس 
رازه هب 120  کیدزن  هدش  هتفگ  مخ )) ریدغ   )) هعقاو رد  اهنت  درک . مکح  دندرک ، تبحص  ترضح  نآ  اب  دندش و  بایفرش  هلآ  هیلع و  هّللا 

ترـضح نآ  تبحـص  ياپ  هدـید و  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اهنآ  همه  دـندوب و  هتـشگرب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اـب  رفن 
نآ 120 همه  هک  دنک  مکح  عطاق  سرض  هب  یسک  دناوت  یم  ایآ  دندوب ، یباحص  اهنآ  تنـس  لها  حالطـصا  فیرعت و  قبط  دندوب . هتـسشن 

لوسر باحـصا  هک  دنلئاق  قافتالاب  نایعیـش  ظاحل  نیمه  يور  درادن ؟ هار  نانآ  هب  تبـسن  لیدعت  حرج و  دندوب و  لداع  قثوم و  رفن  رازه 
دراوم رد  میرک  نآرق  دراد . دوجو  قفانم  نم و  ؤم  لداع ، قساف و  دارفا  اهنآ  نیب  دنتسه و  نیملسم  ریاس  لثم  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 

یم لقن  هّیر )) وبا  دومحم  ياقآ   )) زا ار  یمالک  حیضوت ، يارب  دیامن . یم  حیرصت  ترضح  نآ  باحصا  نایم  رد  نیقفانم  دوجو  هب  يدایز 
هّللا یّلص  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  وا  ریغ  يوغب و  دسیون : یم  هباحص )) زا  ناقفانم   )) ناونع تحت  يرصم  ملاع  نیا  مینک .
ياه هروس  لثم  اه ، هروس  زا  یـضعب  رد  هک  نانآ  رادرک  راتفگ و  تافـص و  زا  یـضعب  هب  تئارب ، هروس  لوزن  زا  لبق  ار  ناقفانم  هلآ  هیلع و 
لزان تئارب  هروس  یتقو  اما  تخانـش ، یم  هدش ، رکذ  رـشح  هلداجم و  هلآ ،) هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم   ) لاتق لافنا ، ءاسن ، بازحا ، نیقفانم ،

، هحـضاف ، )) هروس نیا  تهج  نیمه  هب  دش . راکـشآ  ناش  ینطاب  يرهاظ و  روما  زا  ّمعا  نانآ  قافن  عاونا  عیمج  هدـش و  اوسر  نیقفانم  دـش ،
هکار يروما  قوف ، بلاطم  نایب  زا  دعب  ناشیا  تسا . هدش  هدیمان  باذع )) هروس  همدـمدم و  هلکنم ، هرفاح ، هریثم ، هیزخم ، هدرـشم ، هرثعبم ،

ریـسفت مهد  ءزج  زا   ) هدومن رکذ  ار  لامعا  نآ  دـنوادخ  ( 536  ) هبوت هروس  رد  تسا و  هدز  رـس  هباحـص  نیقفاـنم  زا  كوبت  هوزغ  رد  طـقف 
تاحفص هرامش  رکذ  اب   ) یسراف هب  ار  نآ  همجرت  هصالخ  زین  ام  دیامن و  یم  لقن  اضر ،) دیشر  دمحم  هدبع و  دمحم  فیل  أت  میرک ، نآرق 

رد گنج  هب  نتفرن  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  نانآ  نتـساوخ  هزاجا   - 1 میراگن : یم  امش  يارب  روکذم ) ریـسفت  مهد  دلج 
هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  ادخ و  رما  میلـست  نم  ؤم  اریز  دنک ؛ یمن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  یتساوخرد  نینچ  زگره  نم  ؤم  هک  یلاح 

یّلص ربمایپ  اب  جورخ  دصق  رگا   - 2 ( 537 .) دشاب هتشادن  ترخآ  ادخ و  هب  نامیا  هک  دهاوخ  یم  داهج  كرت  هزاجا  یسک  دشاب و  یم  هلآ 
لیم یب  لسک و  سپ  ار ، نانآ  جورخ  تشاد  یم  هورکم  دنوادخ   - 3 ( 538 .) دندش یم  هدامآ  لبق  زا  دنتشاد ، ار  نانم  ؤم  هلآ و  هیلع و  هّللا 

رد كوبت  گنج  زا  لبق  اـهنآ   - 5 دنتـشادن . يرگید  رثا  هنتف ، داجیا  رـش و  داسف و  زج  دـنتفر ، یم  نانم  ؤم  اب  رگا  نانآ   - 4 تخاس . ناش 
و دـسافم ، ار  حـلاصم  اهنآ   - 6 ( 539 .) دـندش ناناملـسم  رد  یلیم  یب  تلاسک و  قاـفن و  بجوم  اریز  دـندرک ؛ هنتف  داـجیا  زین  دـحا  هوزغ 
تخاس و بلاغ  دومن و  يرای  ار  قح  لاعتم  يادخ  اما  دنوش ، ناناملسم  مالـسا و  تسکـش  بجوم  ات  دندرک  یم  یفرعم  حلاصم  ار  دسافم 

َ؟ تسیک هعیشو  تسیچ ؟ www.Ghaemiyeh.comّعیشت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


هنیدم و رد  ندنام  نذا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هک  دندوب  هباحـص  نایم  رد  یناسک   - 7 ( 540 .) دندوب تحاران  دـماشیپ  نیا  زا  نانآ 
تیصعم راتفرگ  هدش و  یمور  نانز  لامج  هتفیش  میـسرت ، یم  ام  هک  دوب  نیا  اهنآ  هناهب  رذع و  دنتـساوخ و  یم  ار  نایمور  گنج  هب  نتفرن 
یتحاران تبیـصم و  یتقو  سکعرب ، دندش و  یم  تحاران  دیـسر ، یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يارب  یبوخ  تقو  ره   - 8 ( 541 .) میوش

ربمایپ تاروتـسد  زا  فّلخت  ناشرظن  يءار و  و  دـندرک ، یم  راهظا  ار  نآ  هدومن و  رورـس  ساـسحا  ناـنآ  دروآ ، یم  يور  ترـضح  نآ  رب 
(543 .) نانم ؤم  طسوت  هب  ای  ًامیقتـسم  دریگب ، ارف  ار  ناقفانم  دنوادخ  باذع  هک  دندوب  رظتنم  نانم  ؤم   - 9 ( 542 .) دوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
تهارک و يور  زا  اهنآ  قافنا  دـندوب و  لهاک  هک  یلاح  رد  ناشندـناوخ  زامن  ینطاب و  رفک  يرهاظ و  قسف  تهج  هب  نانآ  تاقدـص   - 10

 - 12 ( 545 .) رفک رب  ناشندرم  ایند و  رد  ناشدالوا  لام و  اب  نانآ  ندش  بذـعم   - 11 ( 544 .) دش یمن  عقاو  دـنوادخ  یلوبق  دروم  یلیم  یب 
بیع  - 13 ( 546 .) دوب قافن  هقرفت و  داجیا  طقف  نانآ  دـصق  نکل  و  میتسه ، امـش  اـب  اـم  هک  دـندروخ  یم  مسق  دـندوب ، ناـنم  ؤم  اـب  یتقو 
نانآ هب  يزیچ  رگا  دندوب و  یـضار  دیـسر ، یم  نانآ  هب  يزیچ  رگا  سپ  تاقدـص ، ياطعا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  ناش  نتفرگ 

شوـگ ار  ترـضح  نآ  اریز  هلآ ؛ هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  هـب  ناشندـناسر  رازآ   - 14 ( 547 .) دـندیدرگ یم  نیگمـشخ  دـش ، یمن  هداد 
شلوـسر ادـخ و  ياـضر  بلج  لاـبند  رگید  اـت  تخاـس  دـنهاوخ  یـضار  ار  ناـنم  ؤـم  هـکنیا  هـب  ناـشندروخ  مـسق   - 15 ( 548 .) دندیمان

(550 .) دزاس الم  رب  ار  نانآ  موش  تاین  دصاقم و  مامت  دوش و  لزان  نآرق  رد  يا  هروس  هکنیا  زا  نانآ  نتـشاد  رذح  رب   - 16 ( 549 .) دنشابن
رفک نیع  اهیخوش  عون  نیا  هک  یلاح  رد  دوب ، حازم  یخوش و  نامدصق  هکنیا  هب  نانم  ؤم  نداد  رارق  ازهتـسا  دروم  زا  ناشندروآ  رذع   - 17

 - 18 ( 551 .) ار ناشیا  زا  رگید  يا  هدع  وفع  لامتحا  قافن و  رب  رارـصا  تهج  هب  ار  ناشیا  زا  يا  هفیاط  بیذـعت  نآرق  نداد  هدـعو  تسا و 
رافک اب  نانآ  هکنیا  دـیامن و  یم  رکذ  نز ، درم و  زا  ار  اـهنآ  مومع  تافـص  هدومن و  ناـیب  ار  ناـقفانم  لاـح  هبوت )  ) هروس نیا  رد  دـنوادخ 
لمع نیا  زا  هکنیا  قباس و  ياهتما  ناقفانم  هب  ناـنآ  هیبشت   - 19 ( 552 .) دنتـسه دنوادخ  نیرفن  نعل و  دروم  هدوب و  منهج  باذع  هب  بذعم 

ییاهنارسخ ترخآ و  ایند و  رد  نانآ  کین  لامعا  نتفر  نیب  زا  و  دندرکن ، يدوس  هتشذگ  ياهتما  ناقفانم  هکنانچمه  درب ؛ دنهاوخن  يدوس 
ناقـساف نامه  ناقفانم  هک  یتسرد  هب   - 20 ( 554 .) نیـشیپ يایبنا  ماوقا  رابخا  زا  نانآ  يارب  يروآ  داـی  و  (، 553  ) تسا نانآ  راـظتنا  رد  هک 

باذع هب  دیعوت  تالماعم و  رد  نانآ  رب  نتفرگ  تخـس  ناشیا و  هیلع  داهج  بوجو  رد  رافک  اب  نانآ  نتـسناد  يواسم   - 21 ( 555 .) دنتسه
نانآ هچنآ  دنوادخ  ندرک  تباث  دـندوب و  هدروآ  نابز  رب  هک  يزیمآ  رفک  تاملک  راکنا  رب  ناش  ندروخ  مسق   - 22 ( 556 .) یهلا كاندرد 

رد هک  دـندوب  نانآ  زا  یناـسک   - 23 ( 557 .) دندیـسرن نآ  هب  هک  دـندوب  هدرک  دـصق  ار  يزیچ  ناقفانم  هکنیا  و  دـندومن ، یم  یفن  دوخ  زا 
رادروخرب دنوادخ  ياه  تمعن  زا  هکنآ  زا  دعب  یلو  دنهدب ، هقدص  دوش ، هداد  ناشیا  هب  يزیچ  رگا  هک  دنتسب  دهع  ادخ  اب  یتسدگنت  عقوم 

زا دندوب  لهاج  نانآ  هک  یلاح  رد  داد ، رارق  قافن  ار  اهنآ  لاح  ِتبقاع  دنوادخ ، سپ  دـندرکن ، افو  دوخ  دـهع  هب  هدـیزرو و  لخب  دـندش ،
یم هک  یتاقدـص  رطاخ  هب  ار  نینم  ؤم  ناـنآ  ندومن  هرخـسم  نتفرگ و  بیع   - 24 ( 558 .) دـناد یم  ار  ناشیا  نطاب  رهاظ و  دـنوادخ  هکنیا 

يدیما هک  يدح  رد  مه  نآ  نانآ ، رفک  تهج  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رافغتسا  تارمث  زا  ناشندش  مورحم   - 25 ( 559 .) دنداد
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  اب  نتفرن  هنیدم و  رد  ندنام  رطاخ  هب  ناشندوب ، لاحـشوخ   - 26 ( 560 .) دوبن یهارمگ  زا  ناشیا  تاجن  تیادـه و  هب 

و دوخ ، ياهلزنم  رد  ندنام  یقاب  اوه و  یمرگ  هناهب  هب  گنج  رد  تکرـش  مدـع  ناشیا و  روتـسد  زا  ندرکن  يوریپ  تعاطا و  هلآ و  هیلع و 
دندنخب و مک  دنـشاب ، نوزحم  هک  تسا  نآ  ناقفانم  يارب  راوازـس  هکنیا   - 27 ( 561 .) ار منهج  يامرگ  نانآ  يارب  میرک  نآرق  يروآداـی 

 - 29 ( 563 .) گرم مد  ات  ناشرفک  تهج  هب  اهنآ ، ناگدرم  رب  زامن  ندـناوخ  زا  ار  شربماـیپ  دـنوادخ  یهن   - 28 ( 562 .) دننک هیرگ  دایز 
یم توـعد  داـهج  تماقتـسا و  هب  ار  مدرم  هدـش و  لزاـن  يا  هروـس  هک  یعقوـم  ره  داـهج ، هـب  نـتفرن  هـب  ناـنآ  ياهرادـلوپ  نتـساوخ  نذا 

نودب گنج ، زا  نانآ  نایوگغورد  ندز  زابرس  داهج و  هب  نتفرن  رد  نانآ  زا  یـضعب  نتـساوخ  هزاجا  بارعا و  لاح  نایب   - 30 ( 564 .) درک
هب ام  : )) دیوگ یم  هّیر  وبا  خیـش  دـعب  ( 565 .) ناشرفک رطاخ  هب  كاندرد  باذع  هب  ار  نانآ  دنوادخ  دـیعوت  دنـشاب و  هتـشاد  يرذـع  هکنیا 
زا رتشیب  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  مینک . یم  افتکا  تسا ، هدمآ  هبوت  هروس  رد  هک  كوبت  هوزغ  رد  ناقفانم  تافص  اب  هطبار  رد  رادقم  نیمه 
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هعجارم رــشح  هلداـجم و  هـلآ ،) هـیلع و  هـّللا  یّلــص  دـّـمحم   ) لاـتق لاـفنا ، ءاـسن ، بازحا ، نوقفاـنم ، ياــه  هروـس  هـب  سپ  دــننادب ، نـیا 
لها هربتعم  بتک  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  زین  یتایاور  تسا ، دوجوم  میرک  نآرق  رد  هک  یتاـیآ  رب  هوـالع  ( 566 ((.) دنیامن
لوق باب  قلخلا ، ءدب  باتک   ) حیحـص رد  يراخب  دـنک . یم  تلالد  هباحـص  زا  یـضعب  قسف  قافن و  صالخا ، مدـع  رب  هک  هدـش  لقن  تنس 

ربمایپ زا  سابع ) نبا  زا  شدنس  هب  درک ،)) باختنا  دوخ ، یتسود  هب  ار  میهاربا  ادخ  و  ( )) 567 (؛) ًالِیلَخ َمیِهاَْربِإ  ُهَّللا  َذَخَّتاَو  : )... هک دنوادخ 
اَّنُک اَّنِإ  آَْـنیَلَع  اًدـْعَو  ُهُدـیِعُّن  ٍقـْلَخ  َل  ،َّ ًـالزع ًاـتارع  ًاـتافح  نوروـشحم  مکنا  : )) دوـمرف ترـضح  هک  دـنک  یم  تیاور  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلص 

مهنا لاقیف : یباحصا  یباحصا ، لوقاف : لامشلا ، تاذ  مهب  ذخوی  یباحصا  نم  اسانُا  ناو  میهاربا  ۀمایقلا  موی  یسکی  نم  لوا  و  ( 568 () َنِیلِعَف
تنا تنک  ینتیفوت ، املف  مهیف  تمدام  ًادیهـش  مهیلع  تنک  و   )... حلاصلا دبعلا  لاق  امک  لوقاف  مهتفراف ، ذنم  مهباقعا  یلع  نیدترم  اولازی  مل 

رد امش  570 ؛) (() 569  ) میکحلازیزعلا تنا  کناف  مهل ، رفغت  ناو  كدابع  مهناف  مهبذـعت  نا  دیهـش ، یـش ء  لک  یلع  تنا  مهیلع و  بیقرلا 
زاغآ هکنانچ  : )) دومرف توالت  ار  هکرابم  هیآ  نیا  دعب  دیرادن . دوخ  اب  زیچ  چیه  هدوب و  هنهرب  هک  یلاح  رد  دیوش  یم  روشحم  تمایق  زور 
لوا و  میهدـب )). ماجنا  ار  يراک  ره  میناوت  یم  ام  قیقحت  هب  ام و  رب  تسا  مزـال  هک  يا  هدـعو  مینیرفاـیب ؛ زاـب  مود ، راـب  ار  شنیرفآ  میدرک 

هب هک  دنتـسه  نم  باحـصا  زا  یناسک  زور  نآ  رد  و  دـشاب . یم  مالّـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  دوش ، یم  هدـیناشوپ  تماـیق  زور  هک  یـصخش 
دوش یم  هتفگ  نم  باوج  رد  دنتسه  نم  باحصا  اهنیا  دنتسه ، نم  باحـصا  اهنیا  ایادخ ! میوگ  یم  نم  سپ  دنوش ، یم  هدرب  منهج  يوس 
نامه میوگ  یم  تلاح  نآ  رد  نم  سپ  دندش ، دـترم  دنتـشگرب و  دوخ  فالـسا  باقعا و  يوس  هب  دـندش ، ادـج  وت  زا  هکنآ  زا  دـعب  اهنیا 

توالت دـشاب ، یم  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  لوق  لقن  هک  ار  میرک  نآرق  زا  هیآ  نیا  تفگ و  میرم  نب  یـسیع  ادـخ  حـلاص ، هدـنب  هک  ار  يزیچ 
اما متـسناد ، یم  مدـید و  یم  دـندرک  یم  يراک  ره  هدومن و  تراظن  اهنآ  رادرک  لاـمعا و  رب  مدوب  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  یتقو  اـت  نم  دومرف :

باذـع ار  نانآ  رگا  يدـهاش ، يزیچ  ره  رب  وت  يدـش و  نانآ  لامعا  رب  رظان  بیقر و  دوخ ، وت  سپ  متفر ، نانآ  نایم  زا  وت  روتـسد  هب  نوچ 
((. یتسه میکح  زیزع و  دنوادخ  وت  یشخبب ، رگا  دنرادن و  ییارچ  نوچ و  قح  دنتسه و  وت  ناگدنب  ینک ،

مود تمسق 

رد ریسفت  باتک  رد  و  ( 572 (() 571  ) میرم باتکلا  یف  رکذاو   ) دنوادخ لوق  باب  رد  قلخلاءدب ، باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  نینچمه  يراخب 
ای لوقاف  : )) دومرف ترضح  هک  دنک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  اجنآ  رد  دنک و  یم  لقن  ( 573 () ًادیهش مهیلع  تنک  و   ) باب

اهنیا راگدرورپ  منک  یم  ضرع  منیب ، یم  راتفرگ  ار  مباحصا  زا  یضعب  یتقو  نم  كدعب ؛ اوثدحا  ام  يردتال ، کنا  لوقیف : یباحـصا ! ّبر 
امک باب  ریـسفت ، باتک  رد  ار  تیاور  نیا  يراخب  دندرک .)) هچ  وت  زا  دعب  اهنیا  یناد  یمن  وت  دیامرف : یم  دـنوادخ  دنتـسه ، نم  باحـصا 
زین ملـسم  دیامن . یم  لقن  زین  مود  ثیدح  ناونع  هب  نتف  باتک  رد  ضوح و  باب  رـشح و  تیفیک  باب  قاقر ، رد  و  هدیعن ، قلخ  لوا  انءادب 

باب رد  هباحـص  لیاضف  باـتک  رد  وضو و  رد  ( 574  ) لیجحت هّرغ و  ۀـلاطا  بابحتـسا  باب  رد  ةراهطلا ، باـتک  رد  ار  رکذـلا  قوف  تیاور 
زا یـضعب  زا  ( 575 .) تسا هدومن  لقن  اـیند  ياـنف  باـب  رد  تنج  باـتک  رد  هددـعتم و  قرط  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ضوح  تاـبثا 

قافن و هب  مهتم  ار  رگیدمه  زین  ترضح  نآ  روضح  رد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نامز  رد  هباحص  یتح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور 
رد يراخب  ًالثم : درک . یم  حالـصا  اهنآ  نیب  هدومنن و  اهنآ  مادک  چـیه  رفک  هب  مکح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـندومن و  یم  نآ  لاثما 

رارق بطاخم  ار  هدابع  نب  دعس  ریضخ ، نب  دیسا  هک  تسا  هدروآ  ءاسن ) لیدعت  باب  کفا ، ثیدح  ناونع  تحت  تاداهـش ، باتک   ) حیحص
نیب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  سپ  دـش ، عقاو  عازن  مصاخت و  ود  نآ  نیب  ینک و  یم  عافد  نیقفانم  زا  هک  یتسه  یقفانم  وت  تفگ : هداد ،
زاب دندوبن ، مه  قوف  تایاور  تایآ و  رگا  تسا . هدمآ  زین  ملـسم  حیحـص  رد  کفا  ثیدح  ناونع  تحت  روکذم  ثیدـح  داد . حلـص  نانآ 

لوبق لباق  زگره  مینیب  یم  مینک ، یم  هعجارم  دوخ  لـقع  هب  یتقو  اریز  میوش ؛ هباحـص  ماـمت  ناـمیا  تلادـع و  هب  لـئاق  اـم  هک  دوبن  نکمم 
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نیا رد  هدوب و  قح  ان  يرگید  قح و  رب  رفن  ود  نیا  زا  یکی  نوچ  دنـشاب ؛ نم  ؤم  لداع و  ود  ره  هیواـعم  يراـفغ و  رذوبا  هک  دوب  دـهاوخن 
نبرـسب ای  دشاب ، ناسکی  اهنآ  مامت  هب  ادتقا  دنـشاب و  تلادـع  ياراد  همه  هیواعم  ریبز و  هحلط و  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ًالثم : ای  تسین ، یکش 

بجاو ناسکی  اهنآ  همه  مارتحا  هتفرگ و  رارق  رامع  دادـقم و  رذوبا ، ناملـس ، ضرع  رد  مکح  ناورم  صاـع و  نب  ورمع  یناـج و  تاـطرا 
نوچ دنـشاب ؛ تلادع  هب  موکحم  فرط  ود  داتفا ، قافتا  موس  هفیلخ  نامثع ، هیلع  هک  يا  هنتف  رد  ای  دنـشاب . تلادع  هب  موکحم  همه  دـشاب و 

ادخ ربمایپ  اب  تبحاصم  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  قوف  بلاطم  نایب  اب  دنتشاد . رارق  فرط  ود  ره  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  باحصا 
یم باسح  هب  یتفارش  دوخ  هچرگ  نیوانع ، لیبق  نیا  لاثما  ترضح و  نآ  اب  نتـشاد  يدنواشیوخ  تیموق و  تبـسن  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

تابثا يارب  یلک  لصا  هطباض و  میرک : نآرق  صوصن  قبط  اریز  دش . دنهاوخن  یـسک  تیلـضفا  ای  تلادع ))  )) بجوم تقو  چیه  اما  دنیآ ،
؛) 576 ...() ْمُکلَْقتَءا ِهَّللا  َدنِع  ْمُکَمَرْکَءا  َّنِإ  دیامرف ...( : یم  میرک  نآرق  لاثم  ناونع  هب  تسا . رکذلا  قوف  نیوانع  زا  ریغ  تلادع  تیلـضفا و 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  دعب  اهنرق  هکلب  اهلاس و  یسک  رگا  یلک ، هطباض  نیا  قبط  تسامـش .)) نیرت  یقتم  ادخ  دزن  امـش  نیرت  یمارگ  ))
و دش ؛ دهاوخ  زین  درف  نیرتیمارگ  نیرتگرزب و  ددرگ ، درف  نیرتاوقت  اب  حـلاص  لمع  نامیا و  تناید و  رثا  رد  یلو  دـشاب ، هدـمآ  ایند  هب  هلآ 
، دشاب هتشادن  ار  مزال  ياوقت  یلو  دشاب ، هتشاد  ترضح  نآ  اب  یبسن  ای  یببس  یتبسن ، ای  هدوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  یسک  رگا  اّما 
شهوکن و دروم  دـشاب ، یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يومع  هکنیا  اـب  ار  بهلوبا ))  )) میرک نآرق  دـش . دـهاوخن  درف  نیرتیمارگ  زگره 
رد و  داب .)) وا  رب  گرم  و   ) بهلوبا تسد  ود  ره  داب  هدیرب  (( ؛) 577 () ََّبتو ٍبََهل  ِیبَءا  آَدَی  ْتَّبَت  : ) دیامرف یم  هداد ، رارق  خیبوت  شنزرس و 
یم هدومن  یفرعم  مود  هطباـض  ناوـنع  هب  ار  ملع ))  )) هل أـسم  میرک  نآرق  دنـشاب ، حطـس  کـی  رد  ناـمیا  اوـقت و  رظن  زا  همه  هک  یتروـص 
نیا اب  و  دـنربارب .))؟ دـنناد  یمن  هکنانآ  اب  دـنناد  یم  هکنانآ  اـیآ  (( ؛) 578 ...() َنوُمَْلعَی َنیِذَّلاَو َال  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَـه  دـیامرف ...( :
دارفا هک  یتروص  رد  و  دهد . یم  رارق  شهوکن  دروم  دننیب  یم  حطـس  کی  رد  ار  لهاج  ملاع و  هک  ار  یناسک  عقاو  رد  يراکنا ، ماهفتـسا 
َلَّضَف دیامرف ...( : یم  دناد و  یم  يرترب  بجوم  ار  رافک )) اب  داهج   )) هل أسم  میرک  نآرق  هاگنآ  دشاب ، حطس  کی  رد  اوقت  ملع و  ظاحل  زا 
میظع رجا  نانآ  هب  و   ) هداد يرترب  میظع  یشاداپ  اب  نیدعاق  رب  ار  نیدهاجم  دنوادخ  (( ؛) 579 () اًمیِظَع اًرْجَءا  َنیِدِعَْقلا  یَلَع  َنیِدِهَجُمْلا  ُهَّللا 

قوفت و میرک  نآرق  دنـشاب ، يواسم  مه  اب  داهج ؛ ملع و  اوقت ، رظن  زا  هک  دنوش  ادیپ  یناسک  رگا  مراهچ  هلحرم  رد  و  درک .)) دـهاوخ  اطع 
نامیا  ) نارگید زا  رتدوز  هکناـنآ  (( ؛) 580 () َنُوبَّرَقُْملا َِکبََّلْوُءا  َنوُِقبَّسلا  َنوُِقبَّسلا  : ).... دـیامرف یم  هتـسناد ، هقباـس )) نسح   )) هب ار  يرترب 

َِکبََّلْوُءاَف َّیِطَخ  ُُهتَ یِِهب  ْتَطَحَءاَو  ِیَـس  ًۀَئّ َبَسَک  نَم  َیل  ((. َ دـنرترب هیقب   ) زا هدوب و  نابّرقُم  زا  دـنا ،) هتفرگ  یـشیپ  لـیاضف  بسک  رد  هدروآ و 
یناسک يرآ ، ( )) 581 (؛) َنوُِدل َخ  اَهیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُب  َحْصَءا  َِکبََّلْوُءا  ِت  َِحل  َّصلا  ْاُولِمَعَو  ْاُونَماَء  َنیِذَّلاَو  َنوُدـِل  َخ  اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُب  َحْـصَءا 

هک یناسک  دـنام و  دـنهاوخ  یقاب  نآ  رد  هشیمه  يارب  هدوب و  منهج  لها  سپ  دـیامن ، هطاحا  ار  ناـنآ  ناـهانگ  دـنوش و  هاـنگ  بکترم  هک 
نیمه رطاخ  هب  دوب .)) دـهاوخ  تشهب  هشیمه  يارب  ناش  هاگیاج  هدوب و  تشهب  لها  ناـنآ  دـنهدب ، ماـجنا  حـلاص  لـمع  دـنروایب و  ناـمیا 

ار نانآ  ندوب  تیب  لها  فرص  دمآ ، نایم  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  يرترب  زا  نخـس  یتقو  قباس ، ياهـشخب  رد  ام  هک  دوب  همّلـسم  لوصا 
نآ رد  هک  ار  یناـسنا  هلـضاف  تاـکلم  رگید  راـثیا و  هقباـس ، تواخـس ، تعاجـش ، لـمع ، مـلع ، اوـقت ، هـکلب  میدادـن ، رارق  يرترب  كـالم 

ار مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تقو  چیه  نایعیـش  رت ، هداس  ریبعت  هب  میتسناد . نانآ  یگرزب  يرترب و  بجوم  تشاد ، دوجو  ناراوگرزب 
ترـضح نآ  هکلب  دنناد ، یمن  نارگید  زا  رتالاب  لوا و  ماما  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یباحـص  ومعرـسپ و  داماد ، هکنیا  رطاخ  هب 

هلدا زا  و  دنناد ، یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  لصفالب  قح و  رب  نیـشناج  لوا و  ماما  دراد  هک  يرگید  لیاضف  يرترب و  رطاخ  هبار 
ربمایپ رتخد  هکنیا  رطاخ  هب  ار  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  نینچمه  دـننک . یم  تیعبت  دـنک ، یم  یفرعم  لوا  ماـما  ار  راوگرزب  نآ  هک  يا 

، یّلک روط  هب  دنراد . لیلد  اهدص  هکلب  اههد و  ترـضح  نآ  زا  تعباتم  بوجو  يارب  هکلب  دننک ، یمن  تعباتم  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
دهاوخن هدیاف  دیفم  حلاص )) لمع   )) و نامیا ))  )) نودب یتفارـش  چـیه  اریز  دـنناد ؛ یمن  لداع  ندوب  یباحـص  رطاخ  هب  ار  یباحـص  نایعیش 

ملاع يالقع  هک  تسا  یبلطم  نیا  دنناد و  یم  تلیضف  تلادع و  بجوم  ار  مالسا و ... رد  هقباس  داهج و  لمع و  اوقت و  نامیا و  اهنت  دوب و 
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ای ار  موجنلاک )) یباحـصا   )) ثیدـح نیاربانب ، دوب . دـهاوخن  يرگید  سک  ناراک  هطلاغم  نارباکم و  زج  نآ  رکنم  هتـشاد و  ناـعذا  نآ  هب 
ای دندش ، ترضح  نآ  بادآ  هب  بداتم  هدمآ و  لیان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  تبحص  فرـش  هب  هک  یناسک  رب  مینک  لمح  دیاب 
رد هک  یتایاور  میرک و  نآرق  مّلـسم  صوصن  اب  تروص  نآ  رد  دنـشاب ، باحـصا  قلطم  دارم  رگا  اریز  مینک ؛ طقاس  راـبتعا  هجرد  زا  دـیاب 

ناگرزب و لوبق  دروم  قوف  تیاور  نیا ، رب  هوالع  تشاد . دـهاوخن  يراگزاس  تسا ، هدـش  لقن  هباحـص  زا  یـضعب  دادـترا  قافن و  اب  هطبار 
ار قوف  ثیدح  لبنح  نب  دمحا  دنا . هدش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  نآ  رودـص  رکنم  هدوبن و  زین  ام  تنـس  لها  ناردارب  ظافح 

ریرقتلا باتک  رد  جاحلا  ریما  نبا  هب  ناوت  یم  هک  دنا  هدرک  لقن  وا  زا  ار  بلطم  نیا  تنـس ، لها  ظافح  زا  یتعامج  تسناد و  یمن  حـیحص 
زا ( 582  ) ملعلا نایب  عماـج  رد  ربلادـبع  نبا  درک . هراـشا  ریرحتلا  حرـش  یف  ریـسیتلا  بحاـص  بختنملا و  باـتک  رد  همادـق  نبا  ریبحتلا و  و 

تحـص رد  ینزم  هک  تسادـیپ  ترابع  نیا  زا  دوب ... دـهاوخ  نینچ  شیانعم  دـشاب ، حیحـص  ثیدـح  نیا  رگا  هک  دـنک  یم  لقن  ینزم )) ))
یّلـص ربمایپ  زا  ثیدح  نیا  رودص  هک  دـنک  یم  لقن  زازب ))  )) زا ( 583) رکذلا قوف  باتک  رد  ربلادبع  نبا  زاب  تسا . هتـشاد  دیدرت  ثیدح 

ار وا  تاـیاور  ملع ، لـها  هک  دراد  دوجو  یمع  دـیز  نب  میحرلادـبع  نآ  دنـس  هلـسلس  رد  ًـالوا : هکنآ  يارب  تسین ، حیحـص  هلآ  هیلع و  هّللا 
نم و تنس  هب  عوجر  داب  امـش  رب  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هک  یتیاور  اب  تیاور  نیا  ایناث : دنا ؛ هتـشاذگ  هنع  توکـسم 

هدومنن حابم  باحـصا  يارب  ار  شدوخ  زا  دـعب  فالتخا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  اـثلاث : دراد ؛ هضراـعم  ( 584  ) نیدـشار يافلخ  تنس 
باتک زا  هفلتخم  دراوم  رد  زین  یبهذ  ظـفاح  ( 586 (.) طیحملا رحبلا  و  ( 585  ) نیعقوملا مالعا  رکذـلا و  قوف  باـتک  هب  دوش  عوجر  . ) تسا

یمـشاه دحاولادبع  نبرفعج  همجرت  رد  هلمج  زا  تسا ، هداد  رارق  لاکـشا  دروم  ار  قوف  ثیدح  تّحـص  لاجرلا ، دقن  یف  لادـتعالا  نازیم 
رد نینچمه  تسا و  موجنلاک  یباحـصا  ثیدـح  لقن  صخـش ، نیا  تافآ  زا  دـیوگ : یم  وا  اب  هطبار  رد  املع  تاملک  لقن  زا  دـعب  یـضاق ،

ثیدح تحص  زین  تنـس  لها  ناگرزب  زا  يرگید  ناسک  هتبلا  ( 587 .) تسا لطاب  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  یّمعلا  يراوحلا  نب  دـیز  همجرت 
نارگید ینالقـسع و  رجح  نبا  یقارع ، نیز  یـسلدنا ، نایح  وبا  يزوج ، نبا  يزوج ، میق  نبا  موتکم ، نبا  لثم  دنا ، هداد  رارق  دـقن  دروم  ار 

هب دوش  یمن  ناونع  چیه  هب  هدوب و  یلعج ))  )) ثیداحا زا  رکذلا  قوف  ثیدـح  دـش ، دـنهاوخ  هجوتم  تقد  هعجارم و  اب  تقیقح  نابلاط  هک 
. دومن دانتسا  نآ 

تعجر هعیش و 

یب يور  زا  رّکفت ، تقد و  نودـب  هک  ار  ریثا  نبا  مـالک  تسا  مزـال  نآ ، تاـبثا  يارب  نایعیـش  لالدتـسا  و  تعجر ))  )) ياـنعم ناـیب  زا  لـبق 
نبا تسا . مزال  هچنآ  هب  میزادرپ  یم  دـعب  دوش . نشور  نافلاخم  هاگدـید  زا  هل  أسم  لوا  ات  مییامن  لقن  هیاهن  باتک  زا  تسا  هتفگ  یعالطا 
لها زا  نیملـسم  فیاوط  زا  يا  هفیاط  بهذم  دوب و  تیلهاج  رد  بارعا  زا  یموق  بهذم  تعجر  : )) دیوگ یم  عجر ))  )) هدام لیذ  رد  ریثا 
لها هلمج  زا  دهد و  یم  همادا  هرابود  دوخ  یگدنز  هب  ددرگ و  یم  رب  ایند  هب  گرم  زا  دـعب  ّتیم  دـنیوگ  یم  هک  تسه  زین  اوها  تعدـب و 
دوش یمن  جراخ  سپ  تسا ، ناهنپ  اهربا  رد  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دندقتعم ، هک  دنـشاب  یم  نایـضفار  زا  يا  هفیاط  اوها  تعدب و 
یم دعب  ینالف .)) اب  وش  جراخ  هک  دـنک  یم  ادـن  نامـسآ  زا  يدانم  هکنیا  ات  دوخ  نادـنزرف  زا  دوش ، جراخ  نانآ  اب  تسه  انب  هک  یناسک  اب 

ِنوُعِجْرا َِّبر  َلاَق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحَءا  َءآَج  اَذِإ  َّیَّتَح   ) هک میرک  نآرق  زا  هیآ  نیا  دـهد  یم  تداهـش  تسردان ، بهذـم  نیا  يارب  و  : )) دـیوگ
، دـیایب اهنآ  زا  یکی  غارـس  هب  گرم  هکنیا  اـت  دـنراد  یمن  رب  هاـنگ  زا  تسد  ناراـکهانگ  ( )) 588 ...((.) ُتْکََرت امَِیف  اًِـحل  َص  ُلَـمْعَءا  ِلََعل  َّیّ

دنوادخ : )) دیوگ یم  دعب  مهدب .)) ماجنا  تسا  هدش  كرت  نم  زا  هک  یحلاص  لمع  ات  نادرگرب  ایند  هب  ارم  اراگدرورپ ! دـیوگ : یم  هاگنآ 
نیع ( 589 ((.) تسا هدومن  ییامنهار  نامیا  تیاده و  يوس  هب  ار  ام  هک  مییوگ  یم  ساپـس  ار  وا  ام  تسا و  هدرک  هدارا  ار  رافک  هیآ  نیا  زا 
هدرک لقن  دایز  مک و  نودـب  ریثا  نبا  زا  عجر ))  )) هدام لیذ  رد  سورعلا ) جات   ) رد يدـیبز  و  برعلا ) ناسل  رد   ) روظنم نبا  ار  راتفگ  نیمه 

طبر تیلهاج  رافک  هب  ار  نانآ  هنوگچ  دمان و  یم  اوها  تعدب و  لها  ار  نایعیـش  ریثا ، نبا  هنوگچ  هک  دـنراد  هجوت  زیزع  ناگدـنناوخ  دـنا .
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و دهد ، یم  تبسن  نایعیش  هب  اهربا ) نایم  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  راتتـسا   ) تسین دقتعم  نادب  يا  هعیـش  چیه  هک  ار  یبلطم  هنوگچ  دهد و  یم 
رد دناد ! یم  نامیا  تیاده و  لها  ار  شناشیکمه  دوخ و  هدناوخ و  رفاک  ار  نایعیـش  حیولت ، هیانک و  اب  شراتفگ  رخآ  رد  هنوگچ  هرخ  الاب 

مالّسلا هیلع  یلع  راتتـسا  يانعم  هب  ناونع  چیه  هب  هدش و  هدافتـسا  تایاور  میرک و  نآرق  زا  هک  تسا  يرما  تعجر ))  )) هب داقتعا  هک  یلاح 
نیمه هب  و  تسا ، لوا  ياج  هب  نتـشگرب  يانعم  هب  تسا و  هدش  هتفرگ  عوجر )) عجر و   )) زا تعجر  هک  تسناد  دیاب  تسین . اهربا  نایم  رد 
ترابع هب  تشگ .)) میهاوخ  زاب  وا  يوس  هب  هرابود  مییادـخ و  نآ  زا  اـم  (( ؛) 590 () َنوُعِجاَر ِْهَیلِإ  آَّنِإَو  ِهَِّلل  اَّنِإ  هیآ ...(  دوش  یم  لـمح  اـنعم 

دعب تاوما ، زا  يا  هدع  تایح  دوع  هب  دوش  یم  قالطا  احالطـصا  یلو  تدوع ،))  )) هملک اب  تسا  فدارم  تغل  رد  تعجر )) ، )) رت حـضاو 
نایعیش رظن  زا  دوب . دهاوخ  نآ  تامدقم  زا  هکلب  تمایق و  زور  زا  لبق  ًاملسم  هک  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  يدهم  ترـضح  تضهن  مایق و  زا 
یمارگ يابآ  نینچمه  ترضح و  نآ  ناقشاع  ناتسود و  زا  يریثک  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  نامز  رد  هک  تسا  مّلسم  بلطم  نیا 

ماما نآ  طسوت  یهلا  تموکح  هماـقا  قح و  ییاـپ  رب  دـهاش  اـت  دـنوش  یم  هدـنز  هراـبود  دـندوب ، ترـضح  نآ  روهظ  رظتنم  اـهلاس  هک  شا 
، خیرات لوط  رد  هک  یناسک  تیب و  لها  نانمـشد  زا  يا  هدع  نینچمه  دـنیآ . لیان  ترـضح  نآ  يرای  ترـصن و  باوث  هب  هدوب و  راوگرزب 

هدش هتفرگ  ماقتنا  نانآ  زا  هکنیا  نودب  دندومن و  متـس  ناناملـسم  هب  هک  یناملاظ  دنداد و  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  ار  ادخ  لوسر  تیب  لها 
هب زین  ایند  نیمه  رد  منهج ، يدبا  باذع  خزرب و  ملاع  ربق و  باذـع  هوالع  هب  ات  دـنوش  یم  هدـنز  زین  دـنتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  دـشاب 
(( تعجر  )) هک دوش  یم  هتفگ  باوج  رد  تسین . نکمم  ندرم  زا  دعب  ندش  هدنز  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دنسرب . ناشدب  لامعا  يازس 

رگید دـندقتعم ، نآ  هب  یهلا  نایدا  ناوریپ  همه  هک  تمایق  زور  رد  ناگدرم ، ندـش  هدـنز  داعم و  تاـبثا  زا  دـعب  تسا و  داـعم ))  )) دـننامه
ناـگدرم همه  هب  طوبرم  تعجر   - 1 تسا : بلطم  هس  رد  داعم  اـب  تعجر  قرف  اـهنت  اریز  دوش ؛ یمن  روصت  تعجر  اـب  هطبار  رد  یلکـشم 

تعجر  - 2 تمایق . زور  رد  ناگدرم  عیمج  ندش  هدـنز  زا  تسا  ترابع  داعم  هک  یلاح  رد  دـشاب ، یم  هدـع  کی  صوصخم  هکلب  تسین ،
هک یناسک  اریز  درادن ؛ اقب  ماود و  تسا و  يدودحم  یگدـنز  تعجر ، زا  دـعب  یگدـنز   - 3 تسا . نآ  زا  دـعب  داعم  تمایق و  مایق  زا  لـبق 
یم هدیمان  داعم ))  )) مان هب  هک  تمایق  زا  دعب  یگدنز  اما  دش ، دـنهاوخ  حور  ضبق  هرابود  دـنلب ، ای  هاتوک  یتدـم  زا  دـعب  دـنوش ، یم  هدـنز 
لباق ریغ  لاحم و  رما  کی  هب  داقتعا  تعجر ، هب  هدیقع  هک  تسناد  دیاب  تشاد . دـهاوخن  هار  نآ  رد  انف  گرم و  رگید  هدوب و  يدـبا  دوش ،

رب لیلد  نیرتهب  نیا  ربانب  تسا . هداد  ربخ  هقباس  ياهتما  رد  نآ  عوقو  زا  میرک ، نآرق  زا  يدراوم  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  ارچ  تسین ؛ ققحت 
ََکل َنِمْؤُّن  َْنل  یَـسوُمَی  ْمـُْتُلق  ْذِإَو   - ) 1 مییاـمن : یم  هراـشا  راـصتخا  روط  هب  يدراوم  هب  میرک  نآرق  زا  هک  تسا  نآ  عوـقو  يزیچ ، ناـکما 

ار لیئارـسا  ینب  دنوادخ  591 ؛) () َنوُرُکْـشَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکتْوَـم  ِدـَْعب  ِم  نّ مُکَْنثََعب  َُّمث  َنوُرُظنَت  ُْمتنَءاَو  ُۀَـقِعَّصلا  ُمُْکتَذَـخَءاَف  ًةَرْهَج  َهَّللا  يََرن  یَّتَـح 
سپ دروآ . میهاوخن  نامیا  وت  هب  مینیبن  اراکـشآ  ار  ادخ  ات  دیتفگ : یـسوم  هب  هک  ار  ینامز  دیروایب  دای  هب  : )) دیامرف یم  هداد  رارق  بطاخم 

( دـیداد ناج  دـیدرم و  سرت  زا  همه  و   ) دـیدرک یم  اشامت  هک  یلاح  رد  تفرگ ، ارف  ار  امـش  يا  هقعاص  طـلغ ) تساوخرد  نیا  رطاـخ  هب  )
اَهِیف ُْمْتاَراَّداَف  اًسْفَن  ُْمْتلَتَق  دیشاب .)) رکاش  وا  ياهتمعن  هب  تبسن  ات  دیـشخب  تایح  هدومن و  هدنز  هرابود  گرم  زا  دعب  ار  امـش  لاعتم  دنوادخ 

دیروایب دای  هب  (( ؛) 592 () َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  یِِهتَیاَء  ْمُکیُِریَو  یَتْوَْملا  ُهَّللا  ِیُْحی  َِکلاَذَـک  اَهِـضْعَِبب  ُهُوبِرْـضا  اَْـنلُقَف  َنوُُمتْکَت  ُْمتنُک  اَّم  ٌجِرُْخم  ُهَّللاَو 
هب هدرک و  عفد  دوخ ، زا  ار  لـتق  امـش  زا  مادـک  ره  هدوـمن  فـالتخا  لـتاق )  ) هراـب رد  مه  اـب  دـیدیناسر و  لـتق  هب  ار  يدرف  هک  ار  یماـگنه 

میداد روتـسد  امـش  هب  سپ  دیراد  یم  هگن  یفخم  امـش  هک  ار  هچنآ  دنک  یم  رهاظ  لاعتم  دنوادخ  هکنآ ) زا  لفاغ  ، ) دیداد تبـسن  يرگید 
ربخ دوخ  لتاق  زا  ار  امش  هدش و  هدنز  ات   ) دینزب لوتقم  هب  دشاب ) وا  مد  هک   ) واگ ندب  ياهتمـسق  زا  یـضعب  اب  هدومن و ) حبذ  ار  يواگ  هک  )

هب هدمآ و  لقع  رس  رب  ات  دهد  یم  ناشن  امش  هب  ار  شیوخ  تردق  ياهناشن  تایآ و  دنک و  یم  هدنز  ار  ناگدرم  دنوادخ  نینچ  نیا  دهدب )
یَلَع ٍلْضَف  وَُذل  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهَیْحَءا  َُّمث  ْاُوتُوم  ُهَّللا  ُمَُهل  َلاَقَف  ِتْوَْملا  َرَذَح  ٌفُولُءا  ْمُهَو  ْمِهِرَیِد  نِم  ْاوُجَرَخ  َنیِذَّلا  َیلِإ  دیروایب .)) نامیا  دـنوادخ 

زا سرت  رطاخ  هب  ناشدوخ  رهـش  زا  هک  یمدرم  اب  هطبار  رد  دیـشیدنا ) یمن   ) يدیدن ایآ  (( ؛) 593 () َنوُرُکْـشَی ِساَّنلا َال  َرَثْکَءا  َّنَِکلَو  ِساَّنلا 
رفن رازه  داتفه  هب  ناشدادعت  هک  هدش  هتفگ  دندوب و  نکاس  ماش  ياهرهش  زا  يرهش  رد  هک   ) دندوب رفن  نارازه  نانآ  دندش و  جراخ  گرم 
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كاخ دندرم و  همه  سپ   ) دنریمب همه  هک  درک  مکح  دنوادخ  سپ  تسا ،) هدوب  نوعاط  عوقو  رطاخ  هب  رهـش  زا  نانآ  جورخ  دیـسر و  یم 
یتسرد هب  دنتفر ) ایند  زا  یعیبط  لجا  اب  ات  دندنام  هدنز  ردق  نآ  و   ) دومن هدـنز  ربمایپ ) لیقزح  تساوخرد  هب   ) ار نانآ  هرابود  دـعب  دـندش )

ُهَّللا ُهَتا  دنتسین .)) رازگرکش  مدرم  رثکا  نکل  و  دنک ،) یم  ناسحا  دوخ  ناگدنب  هب   ) تسا مدرم  رب  يراوگرزب  لضف و  بحاص  دنوادخ  هک 
َیلِإ ْر  ُظناَو  ْهَّنَـسَتَی  َْمل  َِکباَرَـشَو  َکِماَعَط  َیلِإ  ْر  ُظناَف  ٍماَع  َۀَْئاِم  َْتِثبَّل  َلب  َلاَق  ٍمْوَی  َضَْعب  َْوءا  اًمْوَی  ُْتِثَبل  َلاَق  َْتِثَبل  ْمَک  َلاَق  ُهَثََعب  َُّمث  ٍماَع  َۀـَْئاِم 
ٍءْیَـش ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنَءا  ُمَلْعَءا  َلاَق  َُهل  َنَّیَبَت  اَّمَلَف  اًـمَْحل  اَـهوُسْکَن  َُّمث  اَهُزِـشُنن  َْفیَک  ِما  َظـِْعلا  َیلِإ  ْر  ُظـناَو  ِساَّنّلِل  ًۀَـیاَء  َکَـلَعْجَِنلَو  َكِراَـمِح 

هب نآ  ياهراوید  هک  يدابآ  هیرق و  کی  هب  درک  رورم  ربمایپ ) ریزع  اـی  اـیمرا   ) هک یـسک  اـب  هطبار  رد  دیـشیدنا ) یمن   ) اـیآ ( )) 594 (.) ٌریِدَق
گرم زا  دعب  ار  ناگدرم  نیا  هنوگچ  دنوادخ  تفگ : شدوخ  اب  دـندوب ) هدرم  همه  نآ  نینکاس  و   ) دوب هتخیر  ورف  اه  هناخ  ياهفقـس  يور 
ندـش هدـنز  راکنا  ثعب و  راکنا  هن  دوب ، وا  یهلا  رکفت  شنیب و  ندـش  رتشیب  ای  تفرعم  زا  زجع  رطاخ  هب  راـتفگ  نیا  و   ) درک دـهاوخ  هدـنز 

رد یتدم  هچ  دیـسرپ ، ماهلا ) ای  یحو  قیرط  هب   ) وا زا  هدومن  هدنز  ار  وا  دنوادخ  دعب  دناریم ، لاس  دصکی  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  سپ  تاوما )
اذـغ و هب  نک  هاگن  يدرک ! گنرد  لاس  دـصکی  هکلب  هن ، : )) دومرف زور )). کی  زا  یـشخب  ای  زور ؛ کی  : )) تفگ يدرک ؟ گـنرد  اـجنیا 

لوط رد  ار  یندش  دساف  ّداوم  نینچ  کی  هک  ییادخ  ! ) تسا هتفاین  رییغت  هنوگ  چیه  اهلاس ) تشذـگ  اب  یتشاد ، هارمه  هک   ) دوخ یندیـشون 
زا سپ  وت  ندش  هدـنز  نیا  هدـش ! یـشالتم  مهزا  هنوگچ  هک   ) نک هاگندوخ  غالا  هب  یلو  تسارداق )! زیچ  همه  رب  هدرک ، ظفح  تدـم ، نیا 

اهناوختـسا هب  نونکا ) . ) میهد رارق  داعم ) دروم  رد   ) مدرم يارب  يا  هناشن  ار  وت  هکنیا  يارب  مه ) و  تسوت ، رطاخ  ناـنیمطا  يارب  مه  گرم ،
نیا  ) هک یماگنه  میناشوپ ! یم  نآ  رب  تشوگ  و  میهد ، یم  دنویپ  مه  هب  هتـشادرب ، ار  اهنآ  هنوگچ  هک  نک  هاگن  دوخ ) ِيراوس  بکرم  ِي  )

زا دنوادخ  ( 595 ...() ِهَّللا ِنْذِإـِب  یَتْوَْـملا  ِیْحُءاَو   - )... 5 تسا )). اناوت  يراـک  ره  رب  ادـخ  مناد  یم  : )) تفگ دـش ، راکـشآ  وا  رب  قیاـقح )
تابثا زا  سپ  دومن .)) یم  هدنز  ار  ناگدرم  ادخ  نذا  هب  هک  میدرک  اطع  یتردق  وا  هب  : )) دـیامرف یم  هداد ، ربخ  یـسیع  ترـضح  تازجعم 

تایآ رد  امـش   - 1 دـنک : یم  تلالد  مالـسا  تما  رد  تعجر  تاـبثا  رب  هک  يا  هلدا  ناـیب  هب  میزادرپ  یم  تعجر ))  )) عوقو هکلب  ناـکما و 
مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  بتک  رد  نیقیرف  ار  یتیاور  تسا . راکنا  لباق  ریغ  هدش و  عقاو  هتـشذگ  ياهتما  رد  تعجر  هک  دیدناوخ  رکذلا  قوف 
ةذقلاو لعنلاب  لعنلا  وذح  مکلبق  ناک  نم  ننس  ّنبکرتل  هدیب  یـسفن  يذلاو  : )) دومرف ترـضح  نآ  هک  دنا  هدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

ياهتنـس هک  تسوا  تردق  هضبق  رد  نم  سفن  هک  ییادخ  نآ  هب  ( 596 (؛ لیئارسا ینب  ننـس  نوئطخی  مهقیرط و ال  نوئطختال  یتح  ةذقلاب ،
ینب ننـس  زا  یطخت  دینکن و  نانآ  هقیرط  زا  یطخت  هک  يروط  یتوافت ، نیرتکچوک  نودب  دش  دـهاوخ  يراج  زین  امـش  رب  هتـشذگ  ياهتما 
ییاج رد  لثم  نیا  دیوگ : یم  هذق )) هب  هذق   )) يانعم اب  هطبار  رد  رکذلا  قوف  تیاور  لقن  زا  دعب  ریثا  نبا  دوشن .)) عقاو  امش  رب  مه  لیئارسا 

ود هب  يراـخب  حیحـص  رد  رکذـلا ، قوف  تیاور  نینچمه  دنـشاب . هتـشادن  تواـفت  هدوب و  يواـسم  تهج  ره  زا  زیچ  ود  هک  دوش  یم  هتفگ 
زین مکلبق ) ناک  نم  ننس  نعبتتل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  لوق  باب  تنـس ، باتک و  هب  ماصتعا  باتک   ) ظفل رد  یمک  فالتخا  اب  قیرط و 

زا هک  يا  همیرک  تایآ  رانک  ار  ثیدح  نیا  دشاب ، هتـسبن  وا  يور  هب  ار  تقیقح  هزاورد  بصعت  هک  یفاصنا  اب  ناسنا  رگا  تسا . هدـش  لقن 
لبق يا  هدع  ًامّلسم  تسه و  زین  مالـسا  رد  یهلا  تنـس  نیا  هک  تفرگ  دهاوخ  هجیتن  دراذگب ، دنداد ، یم  ربخ  هقباس  مما  رد  تعجر  عوقو 
ْمُهَف اَِـنتَیَاِب  ُبِّذـَُـکی  ِم  نَّمّ اـًـجْوَف  ٍۀَّمُءا  ِّلـُـک  نـِم  ُرـُـشَْحن  َمْوَـیَو   - ) 2 تـشگ . دـنهاوخ  زاـب  اـیند  هـب  هدـش  هدــنز  هراـبود  تماـیق  عوـقو  زا 

یم روشحم  دـندرک  یم  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  زا  ار  یهورگ  یتّما ، ره  زا  ام  هک  ار  يزور  روآ ) رطاخ  هب   ) و (( ؛) 597 () َنوُعَزُوی
یم روشحم  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  همه  تمایق ، زور  رد  هک  تسا  مّلسم  نوچ  دنوش .)) قحلم  رگیدکی  هب  ات  میراد  یم  هگن  ار  اهنآ  و  مینک ،
ْمَلَف ْمُهَنْرَشَحَو  ًةَزِرَاب  َضْرالا  يََرتَو  َلاَبِْجلا  ُّرِیَُـسن  َمْوَیَو  : ) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  دنام ؛ دهاوخن  یقاب  يدحا  هک  يروط  هب  دنوش 
یم حطـسم ) و   ) راکـشآ ار  نیمز  میهد و  یم  تکرح  ناشیاج  زا  ار  اههوک  هک  ار  يزور  روایب ) رطاخ  هب   ) و (( ؛) 598 () اًدَحَءا ْمُْهنِم  ْرِداَُغن 

ره زا  یتعامج  رـشح  هک  دوش  یم  مولعم  درک .)) میهاوخن  راذـگورف  ار  ناشیا  زا  يدـحا  و  میزیگنا ، یم  رب  ار  اهناسنا ]  ] ناـنآ همه  ینیب و 
تمایق زا  لبق  دیاب  رشح  نیا  دص  رد  دص  سپ  دنروشحم ، همه  اریز  دوب ؛ دهاوخ  انعم  یب  مه  تمایق  زا  دعب  هدوبن و  تمایق  هب  طوبرم  یتما 
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نکلو تسا . هدشن  نایب  يزیچ  احلـص ، تعجر  زا  هدش و  ناگدننک  بیذـکت  رـشح  هب  حیرـصت  قوف  هیآ  رد  تسه ، هک  يزیچ  اهنت  دـشاب .
، احلـص رـشح  اب  هطبار  رد  اما  دوش و  یم  تباث  زین  رادقم  نیمه  اب  تعجر ، هب  هدیقع  لصا  دشاب  یم  تما  نیا  رد  تعجر  تابثا  مهم  نوچ 

قیرط زا  هک  یتایاور   - 3 دوش . هعجارم  تسا  هدیسر  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ینعی  یهلا ، یحو  عبانم  زا  هک  یتایاور  هب  دیاب  تمایق  زا  لبق 
تسا و رتاوت  ّدح  رد  ترثک  رظن  زا  هدش و  دراو  تسا  تعجر  هب  طربرم  هک  يرگید  تایآ  قوف و  هیآ  ریـسفت  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها 
ان زا  یـضعب  هک  دـنامن  هتفگ  ان  درک . دـهاوخ  ناعذا  تعجر  هب  ًانیقی  دـنیبب  ار  تایاور  نآ  یتقو  بصعت  زا  یلاـخ  فاـصنا و  اـب  ناـسنا  ره 

، دناد یم  ار  تالاکـشا  نآ  یتسردان  لقع ، رکف و  ياراد  ناسنا  ره  نوچ  دنا ، هدرک  تعجر  هل  أسم  رب  یتالاکـشا  ناشیدنا  جک  ناهاگآ و 
. دیدرگ يراددوخ  نآ  هب  نداد  باوج  اهلاکشا و  رکذ  زا  اذل 

( هعتم  ) تقوم دقع  هعیش و  ج - 

تنس نآرق و  نتم  زا  زاوج  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، تقوم )) جاودزا   )) ای عتمت  دقع  زاوج  هل  أسم  نایعیش  رب  ننست  لها  تالاکـشا  زا  یکی 
دقع نیا  زاوج  رب  تلالد  هک  میرک  نآرق  تاـیآ  هلمج  زا  تسا . هتفرگن  تروص  نآ  رد  مه  یفرـصت  لـخد و  هنوگ  چـیه  هدـش و  هدافتـسا 

ِۀَضیِرَْفلا ِدَْعب  نِم  یِِهب  ُمْتیَـضاََرت  امَِیف  ْمُْکیَلَع  َحاَنُج  َالَو  ًۀَضیِرَف  َّنُهَروُجُءا  َّنُهُوتاََف  َّنُْهنِم  یِِهب  ُمتْعَتْمَتْـسا  اَمَف  : )... تسا هکرابم  هیآ  نیا  دراد ،
امـش رب  دیزادرپب و  ار  اهنآ  رهَم  تسا  بجاو  دـینک ، یم  تقوم ]  جاودزا   ] هعتم هک  ار  ینانز  نآ  سپ  (( ؛) 599 () اًمیِکَح اًمِیلَع  َناَک  َهَّللا  َّنِإ 

زا يریثک  هدـع  تسا .)) میکح  اـناد و  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  دـیا ، هدرک  قفاوت  رگیدـکی  اـب  رهم ، نییعت  زا  دـعب  هچنآ  رد  تسین  یهاـنگ 
(600 .) دنناد یم  ار  بلطم  نیمه  تالامتحا  نیب  رد  لامتحا  نیرتیوق  هکنیا  ای  دنناد  یم  هعتم  دروم  رد  ار  قوف  هیآ  لوزن  ننست  لها  ياملع 

یثیدح بتک  رتشیب  رد  هدرک ، عنم  ار  نآ  وا  هدوب و  زیاج  مود ، هفیلخ  نامز  ات  حاکن  نیا  هکنیا  تایاور و  رد  هعتم  حاکن  زاوج  تیلح و  اما 
یم افتکا  تسا ، هدـش  رکذ  نآ  رد  تیاور  هک  باب  ای  دـلج  هحفـص و  هرامـش  بتک و  یماسا  رکذ  هب  طـقف  اـم  تسا . روکذـم  ننـست  لـها 

نامز رد  هعتم  زاوج  اب  هطبار  رد  تنس  لها  بتک  رد  هک  یتایاور  نینچمه  و  هدش ، رکذلا  قوف  هیآ  اب  هطبار  رد  هک  يریسفت  اب  ( 601 .) مینک
ار هعتم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دنام  یمن  یقاب  یکـش  رگید  تسا  دوجوم  مود  هفیلخ  تفالخ  لیاوا  ات  یتح  ادـخ و  لوسر  تایح 

زیاج ار  نآ  ناناملـسم  مود  هفیلخ  تفالخ  يادـتبا  لوا و  هفیلخ  تفالخ  نامز  رد  ّالا  دوب و  هدرکن  مالعا  خوسنم  شدوخ  تایح  ناـمز  رد 
هدوب وا  فرط  زا  هعتم  میرحت  هکنیارب  دنک  یم  تلالد  هک  تسا  هدش  لقن  یتیاور  تنس  لها  بتک  رد  مود  هفیلخ  زا  انمـض  دنتـسناد ، یمن 
باتک رد  راث  الا  یناـعم  حرـش  رد  يواـحط  و  ( 602  ) ننـس رد  یقهیب  هک  ار  تیاور  نآ  هلآ . هیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  فرط  زا  هـن 
ناتعتم اتناک  : )) مود هفیلخ  راتفگ  نیا  زا  تسا  ترابع  دنا ، هدرک  لقن  ناشیا  ریغ  و  ( 604) ریبک ریسفت  رد  يزاررخف  و  ( 603  ) جح کسانم 

نامز رد  هک  دوب  هعتم  ود  جحلا ؛ ۀعتم  و  ءاسنلا ... ۀعتم  امهادحا  امهیلع  بقاعاو  امهنع  یهنا  اناو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  دهع  یلع 
هعتم یکی  درک ؛ مهاوخ  باقع  دـهدب ، ماجنا  یـسک  رگا  منک و  یم  یهن  ار  ود  نآ  نم  تشاد و  دوجو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

ترضح نآ  زا  دعب  هدشن ، خسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  یمکح  هک  دوش  تباث  یتقو  تسا .)) جح  هعتم  يرگید  ءاسن و 
همه نیب  هیلع )) عمجم   )) هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ناـمز  رد  هعتم  زاوـج  نوـچ  دـش و  دـهاوخن  خـسن  ادـبا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
یّلص ادخ  لوسر  تعاطا  سپ  تسا ، هدشن  ترضح  نآ  نامز  رد  نآ  خسن  هب  لئاق  ناناملسم  زا  سک  چیه  نینچمه  دشاب و  یم  ناناملـسم 

تسا مزال  دشاب . یم  مارح  دصرددص  دوش ، ترضح  نآ  تفلاخم  هب  رجنم  رگا  وا  ریغ  تعاطا  تسا و  بجاو  ناناملسم  رب  هلآ  هیلع و  هّللا 
نّیعم تدم  تقوم ، حاکن  یلو  درادـن ، لجا  تدـم و  میاد ، حاکن   - 1 تسا : زیچ  دـنچ  رد  مئاد  اب  تقوم  حاکن  قرف  هک  دوش  هداد  رکذـت 

رب نکسم  هقفن و  هیهت  میاد  حاکن  رد   - 3 تسین . ثراوت  تقوم ، حاکن  رد  یلو  تسه ، ثراوت  نیجوز  نیب  میاد  حاکن  رد   - 2 دراد . مزال 
حاکن رد  یلو  دورب ، ییاـج  دـناوت  یمن  رهوش  نذا  نودـب  نز  میاد  حاـکن  رد   - 4 تسین . نینچ  تقوم  حاـکن  رد  یلو  تسا ، جوز  هدـهع 

رهم رکذ  تقوـم  حاـکن  رد  یلو  تسا ، حیحـص  دوـشن  رکذ  رهم  رگا  مـیاد  حاـکن  رد   - 5 دـشاب . یم  شدوخ  تسد  هب  نز  راـیتخا  تقوـم 
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نز تسه ، درم  حاکن  هلابح  رد  هک  یتدـم  رد  نز  الثم : درادـن ؛ میاد  حاکن  اب  ّتقوم  دـقع  یقرف  چـیه  تاـهج  ریاـس  رد  اـما  تسا . یمازلا 
راـنک ار  دـنزرف  رگا  هک  تسا  فّلکم  وا  دوش و  یم  درم  هب  قـحلم  دـنزرف  نآ  دـنوش ، يدـنزرف  بحاـص  رگا  دوـش و  یم  هتفگ  وا  یمـسر 

دریگب هدع  تسا  فلکم  نز  زین  تدم  ندیسررس  زا  دعب  دنک ، هیهت  نکـسم  اج و  شیارب  دزادرپب و  ار  وا  هقفن  جراخم و  تشاذگ  شردام 
، دوش یم  دقعنم  تقوم  تیجوز  ناش  نیب  هک  يدرم  نز و  نینچمه  دیامن . جاودزا  يرگید  سک  اب  هرابود  دناوت  یم  هدـع  مامتا  زا  دـعب  و 

یم مرحم  درم  ای  نز  يارب  میاد  دقع  رد  هک  یناسک  دـنیامن . لیدـبت  میاد  تیجوز  هب  ار  نآ  رگیدـمه ، زا  تیاضر  تروص  رد  دـنناوت  یم 
ار مکح  نامه  مه  تقوم  دـقع  رد  نز  رتخد  رهوش و  رـسپ  نز و  رداـم  رهوش و  ردـپ  لـثم  تسا  مارح  میاد  روط  هب  ناـنآ  حاـکن  دـنوش و 

زین تقوم  دـقع  رد  نز ، رهاوخ  لثم  تسا  مارح  تقوم  روط  هب  ناش  حاـکن  یلو  دـنوش ، یمن  مرحم  میاد  دـقع  رد  هک  مه  یناـسک  دـنراد .
. دیامن تقوم  ای  میاد  جاودزا  نز  نآ  رهاوخ  اب  دناوت  یمن  درم  تسا ، رارقرب  تقوم  تیجوز  هقلع  ینز  درم و  نیب  ات  ینعی  دشاب ، یم  نینچ 

نید عورف  هعیش و  مراهچ : لصف 

دوش یم  هدیمان  نید )) عورف   )) دنک لمع  نآ  هب  دیاب  هک  ار  هچنآ  دنیوگ و  یم  نید )) لوصا   )) دشاب دقتعم  نآ  هب  دیاب  ناملسم  ناسنا  هک  ار  هچنآ 

نآ يارب  دوـخ  تسا ، دـقتعم  نآ  هب  ار  هچنآ  هک  یلقع  بوـجو  هب  تسا  بجاو  ناملـسم  درف  ره  يارب  هک  میدـش  رکذـتم  نید  لوـصا  رد 
هیلع موصعم  دوخ  زا  امیقتـسم  دـیاب  ای  ار  نید  عورف  یلو  تسین ، زیاج  يداقتعا  لئاسم  رد  نارگید  زا  دـیلقت ))  )) دـشاب و هتـشاد  لیلد )) ))

ضرف نیا  اما  دوب ، دهاوخ  یمازلا  مکح  نآ  هب  لمع  امّلـسم  تسا و  نیمه  دنوادخ  مکح  هک  دـیامن  لصاح  نیقی  هکنیا  ات  دونـشب  مالّـسلا 
ار مالّـسلا  هیلع  موصعم  هب  یـسرتسد  ناکما  هک  یناـسک  يارب  مه  نآ  تسا ، روصتم  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  روضح ))  )) ناـمز رد  طـقف 

موصعم هب  نتشادن  یـسرتسد  تروص  رد  روضح  نامز  رد  ای  رـضاح  رـصع  لثم  مالّـسلا  هیلع  موصعم  ماما  تبیغ ))  )) نامز رد  دنا . هتـشاد 
يارب شالت  یعـس و  زا  تسا  ترابع  هک  داهتجا ))  - )) 1 دروآ : تسد  هب  هار  هس  زا  یکی  هب  ناوت  یم  ار  نید  عورف  ماـکحا و  مالّـسلا  هیلع 

ملع : )) فلا دوش : یم  هتـشاگن  ـالیذ  هک  تسا  یتامدـقم  رب  ینتبم  داـهتجا  نآ ، كرادـم  عباـنم و  زا  هیعرـش  ماـکحا  طابنتـسا  جارختـسا و 
نآ هب  دـنادب و  لیلد  يور  زا  تسا  بجاو  نآ  هب  داـقتعا  هک  ار  يداـقتعا  لـئاسم  ناناملـسم ، رگید  دـننام  دـیاب  دـهتجم  هک  تسا  مـالک ))

؛ دوش یم  بترتم  لوصا  نیا  رب  هک  یثحابم  داعم و  تماما ، توبن ، لدـع ، دـیحوت ، هناگجنپ  لوصا  هب  داـقتعا  لـثم  دـشاب ، هتـشاد  یهاـگآ 
یلقع حبق  نسح و  رایتخا و  ربج و  ردق ، اضق و  دنوادخ ، تمکح  لامج ، لالج و  تافـص  تفرعم  یلاعفا و  یتافـص ، یتاذ ، دیحوت  نوچ :

ترـضح و نآ  تمـصع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  توبن  نوچ  دـنوش و  یم  لدـع  دـیحوت و  لـصا  ود  رب  بترتم  هک 
ناراوگرزب نآ  هچره  هکنیا  نانآ و  تمصع  مالّسلا و  مهیلع  رشعانثا  همئا  تماما  تسا و  هدروآ  دنوادخ  بناج  زا  وا  هک  ار  هچنآ  قیدصت 

ملاع هب  قیدـصت  نوچ  دوش و  یم  تماما  لصا  توبن و  لـصا  رب  بترتم  هک  تسا  هدومرف  ربماـیپ  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیع  دـنیوگ ، یم 
باسح هب  داعم  لصا  تاعورف  زا  هک  منهج  تشهب و  طارص ، باسح ، نازیم ، تعافـش ، رـشحم ، رد  ثعب  خزرب ، ملاع  نیریکن ، لا  ؤس  ربق ،

نایب ضارعا و  رهاوج و  ثحابم  لثم  دـننک ، یم  ثحب  نآ  زا  نیملکتم  هدـش و  حرطم  مالک )) ملع   )) رد هک  يرگید  ثحابم  اما  دـیآ . یم 
دنناوتب ات  تسا  بجاو  نیملـسم  رب  نآ  مهف  ییافک ، بجاو  ناونع  هب  هچ  رگا  ملع ، نیا  هب  طوبرم  لئاسم  رگید  اهنآ و  باوج  تاضارتعا و 
تلاخد نآ  كرادم  زا  ماکحا  طابنتـسا  رد  یلو  دنیوگب ، باوج  ار  نیدحلم  تاهبـش  نیرکنم و  تاضارتعا  هدومن و  عافد  دوخ  دـیاقع  زا 

دیاب دهتجم  ار  هچنآ  اریز  تسین ؛ داهتجا  هقف و  تامدـقم  زا  مالک  ملع  دـنا : هدومرف  نیققحم  زا  يا  هدـع  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  درادـن .
دش هتفگ  هک  يدراوم  هب  دیاب  دشابن ، هچ  دشاب و  دهتجم  هچ  ناسنا  رگید  ریبعت  هب  تسا ؛ بجاو  نآ  نتـسناد  زین  ناناملـسم  رگید  رب  دنادب ،
هقف ساسا  هیاـپ و  هکلب  هقف ، ملع  تامدـقم  نیرتمهم  زا  ملع  نیا  تسا ، هقف )) لوصا  ملع  : )) ب دـنادب . لـیلد  يور  زا  ار  نآ  هتـشاد و  ملع 

قلطم و صاخ ، ماع و  یهن ، رما و  ثحابم  زاجم و  زا  تقیقح  هباشتم ، زا  مکحم  صیخشت  ظافلا و  تلالد  تخانـش  اریز  دوش ؛ یم  باسح 
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دوش یم  هدافتـسا  نآ  زا  كردم  ناونع  هب  مکح ، جارختـسا  رد  هک  يروما  تیجح  خوسنم و  خسان و  صن ، رهاظ و  نیبم ، لمجم و  دـیقم ،
ضراعت ای  تنـس  اب  نآرق  ضراعت  هب  طوبرم  ثحاـبم  نینچمه  نآ و  لاـثما  داـحآ و  راـبخا  ّتیجح  عاـمجا ، تیجح  رهاوظ ، ّتیجح  لـثم 

یم دـض  زا  یهن  ایآ  یـش ء  هب  رما  هکنیا  نآ و  مکح  نایب  دـحاو و  دروم  رد  یهن  رما و  عامتجا  نیـضراعتم و  مکح  نایب  تنـس و  اـب  تنس 
، رگید ثحبم  اـههد  هیلقن و  هیلقع و  زا  هیلمع ، لوصا  ثحاـبم  مهم و  زا  مها  صیخـشت  یمازلا و  مکح  ود  اـی  نیبجاو  محازت  ثحب  دـنک و 

نآ نودـب  هدوـب و  هقف  ملع  تمدـخ  رد  لـماک  روـط  هب  هقف )) لوـصا  ملع   )) نوـچ و  تسا . هقف )) لوـصا  مـلع   )) نتـسنادرب فـقوتم  هـمه 
ۀیافک باتک  بحاص  یناسارخ  يوره  مظاک  دمحم  ّالم  دنوخآ  موحرم  لثم  هعیش  ياملع  رباکا  زا  یضعب  تسین ، نکمم  ماکحا  جارختسا 
مامت مداخ  قطنم  ملع  اهتنم  تسا ، قطنم  ملع  لثم  هقف  لوصا  ملع  هک  دـنامهفب  اـت  تسا  هدومن  تعانـص ))  )) هب ریبعت  ملع  نیا  زا  لوصـالا ،
مهف اریز  تسا ؛ هقف  ملع  مداـخ  طـقف  هقف ، لوصا  ملع  یلو  تسین ، نکمم  یملع  چـیه  مهف  قطنم ، ملع  نودـب  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ، مولع 
نابز روتـسد  هب  ملع ، ود  نیا  يریگدای  ندناوخ و  اب  هک  تسا  فرـص )) وحن و  ملع  ود  : )) د ج -  درادـن . لوصا  ملع  هب  یطبر  مولع  رگید 

، یبرع نابز  روتـسد  ندیمهف  نودب  اریز  تسا ، نشور  الماک  ملع  ود  نیا  هب  دـهتجم  زاین  تهج ، نیمه  هب  دوش و  یم  ادـیپ  ییانـشآ  یبرع 
یبرع نابز  هب  ود  ره  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  راتفگ  مه  نآرق و  مه  نوچ  دوب ، دهاوخن  نکمم  دـهتجم ، يارب  ماکحا  طابنتـسا 

، تسا يرورض  نآ  مهف  يو  يارب  هچنآ  اما  تسین ، مزال  دهتجم  يارب  ملع  ود  نیا  رد  صّصخت  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  هتبلا  دنتـسه .
لماوع نتخانش  فرح ، زا  لعفو  لعف  زا  مسا  صیخشت  تارورجم ، تابوصنم و  تاعوفرم ، نتخانش  لالعا ، فرـص و  انب ، بارعا و  ماکحا 

ملاع زاب  هک  تسا  قطنم )) ملع  : )) ه سب . دـیآ و  یم  باسح  هب  داهتجا  تامدـقم  زا  هک  دـشاب  یم  نآ  لاثما  لـماع و  ره  بساـنم  لـمع  و 
ملع دوش ، یم  ریبعت  هلدا  طیارـش  هب  هک  نآ  زا  يردق  هب  دیاب  دهتجم  هکلب  تسین ، داهتجا  تامدقم  زا  صـصخت ، ّدح  رد  ملع  نیا  هب  ندـش 

لالدتسا هک  یثحابم  هلصفنم و  هلصتم ، هیطرـش ، هیلمح ، زا  ییایاضق  ماکحا  هیئانثتـسا و  هینارتقا ، تاسایق  لاکْـشَا ، تخانـش  لثم  دنک ، ادیپ 
و برع )) تغل  هب  ملع  : )) و لیبق . نیا  زا  یبلاـطم  ضیقن و  سکع  يوتـسم و  سکع  دـننام  دـشاب ، یم  ثحاـبم  نآ  مهف  رب  فقوتم  یقطنم 

بتک هب  موزل  عقاوم  رد  هچنانچ  رگا  دوش و  هدیمهف  تسا ، هدومن  نایب  عراش  هک  یتالمج  تاملک و  یناعم  ات  تسا  نآ  تالامعتـسا  دراوم 
لاجر  )) ملع ود  تسا ، ساسا  هیاپ و  یب  نآ  نودـب  داهتجا  هک  یمولع  هلمج  زا  ح : ز -  دوب . دـهاوخ  یفاک  دوش ، هعجارم  تغل  لها  هربتعم 

زا ثحب  هیارد  ملع  رد  دوش و  یم  هداد  صیخـشت  قثوم  زا  فیعـض  هدش و  هتخانـش  ثیداحا  تاور  لاجر ، ملع  اب  هک  دشاب  یم  هیارد )) و 
، يوق روهـشم ، فیعـض ، قثوم ، نسح ، حیحـص ، عوطقم ، لسرم ، داحآ ، ضیفتـسم ، رتاوتم ، لیبق  زا  نآ  ماسقا  هدش و  ثیدح  نتم  دـنس و 

هدرک ادیپ  طابنتسا  هّوق  هک  یسک  دهتجم و  هک  يّدح  رد  هتبلا  تسا ، ریسفت )) فیرش  ملع  : )) ط دوش . یم  هتخانش  نآ  ریغ  لوبقم و  ربتعم ،
خسان رگا  و  دشاب ؛ هدیمهف  ار  تایآ  نآ  زا  دارم  لوزن و  نءاش  هتخانـش و  دوش ، یم  هیآ  دودح 500  هک  ار  ماکحا  هب  طوبرم  تایآ  تسا ،

مولع فرشا  هچ  رگ  میرک  نآرق  مامت  ریسفت  ملع  اما  دهدب . صیخشت  دناوتب  دراد ، دوجو  تایآ  نیب  نآ  لاثما  صاخ و  ماع و  ای  خوسنم  و 
تسا یملع  هدوبن و  داهتجا  تامدقم  زا  ملع  نیا  رد  صصخت  اما  تسا ، ییافک  بجاو  ناناملـسم  رب  یهلا  مالک  نایب  يارب  نآ  مهف  هدوب و 

انعم نیا  هب  دنداهتجا ، تامدقم  دش ، رکذ  هک  يروما  هکنیا  مزال  رکذت  دوش . یم  هتفگ  رسفم ))  )) احالطصا ملع  نیا  هب  ملاع  هب  هک  لقتسم 
هب هک  یسک  اما  دیامن . طابنتسا  ار  ماکحا  دناوت  یم  هدوب و  دهتجم  وا  دشاب ، ملاع  دش  هتفگ  هک  مزال  رادقم  هب  مولع  نیا  هب  یـسک  رگا  هک 

ار لیذ  طورـش  تشذگ ، هک  یبلاطم  رب  نوزفا  دشاب ، هتـشاد  مه  ار  دیلقت  رد  تیعجرم ))  )) دهاوخ یم  نآ  عبانم  زا  ماکحا  طابنتـسا  هوالع 
 - ز دشاب . هداز  لالح  و -  دشاب . لداع  ه -  دـشاب . نم  ؤم  د -  دـشاب . درم  ج -  دـشاب . لقاع  ب -  دـشاب . غلاب  فلا -  دـشاب : اراد  دـیاب  زین 
رد ك -  دشاب . هتـشادن  یـشومارف  دایز  ي -  دشابن . لال  ینعی  دشاب ، هتـشاد  ندز  فرح  مّلکت و  تردق  ط -  دـشاب . انیب  ح -  دـشاب . دازآ 
هک یـضارما  هب  م -  دشاب . هتـشادن  دـشاب ، هعماج  رد  وا  یماندـب  بجوم  هک  یئوس  هقباس  ل -  دـشاب . دـهتجم  نآ  لوصا  یعرـش و  ماکحا 
رد ینعی  دشاب ؛ ملعا  دوخ  نامز  نادهتجم  رگید  زا  اهقف ، رثکا  لوق  رب  انب  ن -  دـشابن . التبم  ماذـج  صرب و  لثم  دـنراد ، ترفن  نآ  زا  مدرم 

لاوقا قافتا و  فالتخا و  دراوم  هب  دنک و  طابنتـسا  رتهب  هدوب و  رتانـشآ  دعاوق  هب  رتدراو و  نارگید  هب  تبـسن  نآ  عبانم  زا  ماکحا  طابنتـسا 
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لمع ینعی  طایتحا ))  - )) 2 ییادتبا . دیلقت  رد  دوش  یم  عجرم  هک  يدهتجم  ندوب  هدنز  س -  دشاب . هتـشاد  یهاگآ  امدق  نیـشیپ و  ياملع 
يا هدع  بجاو و  ار  نآ  اهقف  زا  يا  هدع  هک  یلمع  ندروآ  نایتا و  لثم  ددرگ ، لصاح  همذ )) غارف   )) هب نیقی  هک  يروط  هفیظو ، هب  ندومن 

یلمع ندروآ  ینعی  طایتحا ،))  )) رگید ریبعت  هب  دنناد . یم  زیاج  يا  هدع  مارح و  ار  نآ  اهقف  زا  يا  هدع  هک  یلمع  كرت  دـنناد و  یم  زیاج 
نآ ندوبن  بجاو  اما  دـشاب ، مارح  دور  یم  لامتحا  هک  یلمع  كرت  تسا و  یعطق  نآ  ندوبن  مارح  اما  دـشاب ، بجاو  دور  یم  لامتحا  هک 
وا هفیظو  دناد  یمن  هک  یسک  لثم  دوش ، یم  زین  لمع  رارکت  مزلتسم  هک  تسا  زیچ  ود  نیب  عمج  يانعم  هب  طایتحا  مه  یهاگ  تسا . یعطق 

لثم ای  مامت ، مه  رگید  راب  دروآ و  یم  اج  هب  هتـسکش  ار  شزامن  راب  کی  سپ  دـنک ، طایتحا  دـهاوخ  یم  ماـمت و  اـی  تسا  هتـسکش  زاـمن 
زامن ود  ره  سپ  هعمج ، زامن  ای  تسا  رهظ  زامن  زامن ، نآ  هک  دناد  یمن  اما  دناوخب  دیاب  زامن  کی  هعمج ، زور  رهظ  رد  دناد  یم  هک  یسک 

، دنک یم  طایتحا  هک  یـسک  اهتنم  دشاب ، مه  دهتجم  نآ  هب  لماع  دنچ  ره  تسا  زیاج  طایتحا  هب  لمع  هک  تسناد  دیاب  دروآ . یم  اج  هب  ار 
زاوج هیماما ، ياهقف  نیب  روهـشم  نینچمه  دـشاب . هاگآ  فراع و  دـیلقت ، هار  زا  ای  داهتجا و  هار  زا  اـی  طاـیتحا  یگنوگچ  تیفیک و  هب  دـیاب 

هب دیلقت ))  - )) 3 دشاب . هتـشاد  دوجو  طاتحم  يارب  مه  دیلقت  ای  داهتجا  ناکما  دشاب و  مه  رارکت  مزلتـسم  رگا  یتح  تسا ، طایتحا  هب  لمع 
دوجو یعنام  وا  تیعجرم  يارب  و  تسا ، نداد  اوتف  طیارـش  دجاو  هک  يدهتجم  يواتف  هب  دانتـسا  اب  ار  شلامعا  ناملـسم  ناسنا  هک  انعم  نیا 
ياوتف هب  دانتسا  نودب  ردام ، ردپ و  زا  نآ  نتفرگدای  ای  یباتک  رد  نآ  ندناوخ  ای  یسک  زا  یمکح  ندینش  فرـص  هب  و  دهد ، ماجنا  درادن ،

ای طایتحا  نودـب  یماع  لمع  هک  دـنا  هداد  اوتف  هیماما  ياهقف  مومع  هک  تسا  بلطم  نیمه  رطاـخ  هب  دـنکن . اـفتکا  طیارـش )) عماـج  هیقف  ))
ره اریز  دنک ؛ افتکا  تسا ، هداد  ماجنا  دـیلقت ، ای  طایتحا  نودـب  هک  یلمع  هب  دـناوت  یمن  لاثتما  ماقم  رد  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ لطاب  دـیلقت 

حیحـص تسرد و  تسا ، هدـش  هتـشاذگ  وا  هدـهع  رب  فیلکت  ناونع  هب  هک  ار  یفیاظو  لامعا و  هک  دـناد  یم  فلکم  ار  شدوخ  لقاع  درف 
يارب باقع  زا  نماو  نیقی  نیا  ددرگ . نومءام  دور  یم  نآ  لامتحا  هک  یباقع  زا  و  دوش ، لصاح  شیارب  همذ  غارف  هب  نیقی  ات  دـهدب  ماـجنا 

دعب داد و  ماجنا  دیلقت  ای  طایتحا  نودب  ار  یلمع  یماع  رگا  اما  دـش . دـهاوخن  لصاح  يرگید  هار  زا  دـیلقت ، ای  طایتحا  قیرط  زا  زج  یماع ،
هکلب سانلا  ماوع  زا  یلیخ  نوچ  دوب . دهاوخن  تسرد  لمع  نآ  نالطب  هب  مکح  تروص  نیا  رد  دیدرگ ، راکشآ  وا  يارب  لمع  نآ  تحص 

یم هک  یهار  اهنت  سپ  تسین ، نکمم  ناـنآ  يارب  نآ  دراوم  صیخـشت  هدوبن و  طاـیتحا  تیفیک  هب  فراـع  مدرم ، قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا 
. تسا دیلقت  هار  ددرگ ، همذ  غارف  لوصح  بجوم  یماع  يارب  دناوت 

ماکحا كرادم  هعیش و 

باحصتسا ، )) هّیماما یهقف  بتک  زا  یضعب  رد  رگا  عامجا و  لقع و  لیلد  تنس ، باتک ، زا : تسا  ترابع  نایعیـش  دزن  ماکحا )) كرادم  ))
، تسا تنـس  زا  دافتـسم  دراوم  ای  لقع  لیلد  قیداصم  ناونع  هب  تسا ، هدش  هفاضا  قوف  هناگراهچ  كرادم  رب  نآ  ریغ  و  هیلـصا )) تئارب  ای 

ثحب نآ  هراب  رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  حضاو  میرک  نآرق  ندوب  لیلد  اما  دشاب . قوف  كردم  راهچ  لابق  رد  یلقتـسم  كردم  دوخ  هکنیا  هن 
دوجوم نآرق  هک  دندقتعم  نایعیـش  هک  تشذـگ  البق  و  تسا ، مّلـسم  دـنوادخ  بناج  زا  نآ  لوزن  هک  تسا  یباتک  میرک ، نآرق  اریز  دوش ؛

زا یکی  دـشاب و  هدـش  مک  نآ  زا  ای  هدوزفا  نآ  هب  يزیچ  هکنآ  نودـب  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  لزنم  نآرق  نامه  ام ، نامز  رد 
عجرم هکلب  هیقف ، عجرم  اهنت  هن  میرک  نآرق  تسا . هدنام  راگدای  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  یگرزب  تناما  لقث و  ود 

ٍبَتِک ِیف  ـالِإ  ٍِسباَـی  َـالَو  ٍبْطَر  َـال  هـک ...(  ارچ  دـشاب ، یم  خّروـم و ... نادداـصتقا ، بیبـط ، مـلکتم ، فوـسلیف ، بـیطخ ، ظـعاو ، بـیدا ،
نیب یفالتخا  یهاگ  رگا  نیارباـنب ، تسا .)) تبث  میرک ]  نآرق   ] راکـشآ یباـتک  رد  هکنیا  رگم  تسین ، یکـشخ  رت و  چـیه  (( ؛) 605 () ٍنِیبُّم

هک یتایآ  رثکا  رد  میرک  نآرق  تلالد  نوچ  تسا ؛ تشادربرد  فالتخا  دوش ، یم  هدـهاشم  میرک  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  اب  هطبار  رد  اهقف 
رد رهاـظ  یـضعب  دزن  يا  هیآ  تسا  نکمم  تسا . یّنظ  يرما  روهظ ، هدوب و  روـهظ  رب  ینتبم  تسا ، هدـش  لزاـن  ینید ، ماـکحا  اـب  هطبار  رد 

لیلد اماو  دشاب .)) یم  ۀلالدلا  ینظو  دنـسلا  یعطق  نآرق   )) هک هدش  هتفگ  اذل  و  رگید ، يانعم  رد  رهاظ  رگید ، یـضعب  دزن  دـشاب و  ییانعم 
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مه نیموصعم  مالّسلا و  هیلع  موصعم  ریرقت  لعف و  لوق ، زا : تسا  ترابع  نایعیـش  حالطـصا  هب  تنـس  هک  دش  هتفگ  البق  سپ  ّتنـس ، ندوب 
مهیلع ماما  هدزاود  مالّسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  سدقم  دوجو  ینعی  دنرفن ؛ هدراهچ  یمالـسا  تما  رد 

لعف لوق ، هکلب  دنشاب ، هتشاد  لقتسم  تنس  ناشدوخ  يارب  مادک  ره  دنشاب و  عرـشم  نیموصعم  همه  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  اما  مالّـسلا .
هب مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  ار  ماکحا  نایعیـش  دیآ . یم  باسح  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ریرقت  لعف و  لوق و  نامه  نانآ ، ریرقت  و 

ریرقت لعف و  لوق ، هکلب  دننک ، یمن  ذـخا  تسا ، ربمایپ  ریرقت  لعف و  لوق ، زا  یکاح  ناشریرقت  لعف و  لوق ، ای  دـندهتجم  نانآ  هکنیا  ناونع 
هب ناراوگرزب  نآ  هک  دندقتعم  نوچ  دنناد ؛ یم  مزال  ار  نآ  قبط  رب  لمع  هتسناد ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تنس  نیع  ار  ناراوگرزب  نآ 

تایاور نیاربانب  دـنا . هدومرف  غـالبا  مدرم  يارب  هتفرگارف و  ار  ماـکحا  ماـمت  یلبق  موصعم  زا  يریگارف  تروص  هب  لـقاال  اـی  ماـهلا  تروص 
یکحم اب  تقباطم  یهاگ  یکاح  تسا و  تنس  زا  یکاح  هکلب  دیآ ، یمن  باسح  هب  تنس  یباحص ، ریغ  هچ  یباحص و  هچ  نیملسم ، رگید 

ّتنس زا  تیاکح  هبنج  رگا  موصعم  ریغ  ریرقت  لعف و  لوق ، دراد . فالتخا  نآ  اب  يرادقم  ای  هتـشادن  تقباطم  چیه  ای  مه  یهاگ  دراد ، هنع 
مه مارح  هکلب  هدوبن ، بجاو  نآ  زا  تعباتم  دـنکن ، تقباطم  هنع  یکحم  اب  یکاح  اـی  دـشاب ، هتـشادن  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

روتـسد ناونع  هب  ار  وا  لوسر  تنـس  هک  تسا  هدومن  رما  دـنوادخ  مینک و  لـمع  دـنک ، یم  رما  دـنوادخ  هچنآ  هب  میفظوم  اـم  نوچ  تسه .
يارب یتـح  دارفا ، یـصخش  هقیلـس  اـما  دوش . یم  نشور  ناـیب  نیمه  اـب  زین  ّتنـس  ندوـب  لـیلد  هک  مینک  لـمع  نآ  هب  هدوـمن و  ذـخا  ینید 
رگید هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  تنـس  نایعیـش ، رظن  زا  ناناملـسم . رگید  هـب  دـسرب  هـچ  اـت  درادـن  عاـبتا  بوـجو  زین  ناـشدوخ 

ِنَع ُقِطنَی  اَمَو  : ) دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هراـب  رد  میرک  نآرق  اریز  دـشاب ؛ یم  میرک  نآرق  لْدِـع  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم 
لزان وا  رب  هک  یحو  زج  يزیچ  دیوگ  یم  هچنآ  دیوگ ، یمن  نخس  سفن  ياوه  يور  زا  زگره  و  (( ؛) 606 () یَحُوی ٌیْحَو  الِإ  َوُه  ْنِإ  َّيَوَْهلا 

یّلص ربمایپ  تنس  زا  تعباتم  سپ  تسا ، نینچ  نوچ  تسین و  شدوخ  تساوخ  هقیلس و  زا  یشان  وا  نخس  قطنم و  و  تسین ؛)) تسا ، هدش 
بتک زا  لوصف ، زا  یضعب  رد  شخب  نیمه  رد  و  تشذگ ، تسیچ )) عّیشت   )) ثحب رد  هک  مه  یـصوصن  قبط  تسا . بجاو  هلآ  هیلع و  هّللا 

رادرک و راتفگ و  دنوش و  یم  بوسحم  میرک  نآرق  لْدِع  مه  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نآ ، ریغ  نیلقث و  ربخ  لثم  میدومن ، لقن  ّتنـس  لها 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا  هک  یلاعفا  تسناد ، دـیاب  انمـض  دـشاب . یم  عاـبتالا  بجاو  میرک  نآرق  نوچ  ناراوگرزب ، نآ  ریراـقت 
مارح ای  هورکم  هک  دناسر  یم  هتشاد و  لعف  نآ  ندوب  حابم  رب  تلالد  دشاب ، بابحتـسا  ای  بوجو  رب  هنیرق  زا  یلاخ  رگا  تسا ، هدش  رداص 
زاوج رب  لاد  نیارق  زا  درجت  تروص  رد  زین  ترـضح  نآ  ياضما  نینچمه ، دـش . یمن  نآ  بکترم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ّالاو  تسین 
راتفگ اـی  لـمع  نآ  تسا و  هدز  یفرح  اـی  هداد  ماـجنا  يراـک  ترـضح ، نآ  رـضحم  رد  یـسک  رگا  نوچ  رگید ؛ یمکح  هن  دوب ، دـهاوخ 

توکـس نوچ  درک و  یم  نایب  ار  عقاو  هدومن و  داشرا  ار  وا  هک  هدوب  بجاو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  رب  هدوب ، تعیرـش  فلاخم 
رگید ریراـقت  لاـعفا و  اـب  هطبار  رد  ثحب ، نیمه  نیع  دراد . هحاـبا  رب  تلـالد  لقادـح  هدـش و  باـسح  اـضما  توکـس  نیا  تسا ، هدوـمرف 

هدوب و مالسا  نیناوق  عبات  انعم  مامت  هب  ناراوگرزب  نآ  نوچ  دش ؛ هتفگ  هک  تسا  نامه  هجیتن  هتـشاد و  دوجو  زین  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم 
ثحب ات  دـنا  هدرکن  رداص  یمکح  ناشدوخ  يءار  نامگ و  نظ ، قباطم  دـندوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هرداص  ماکحا  غلبم 

؟ ریخ ای  دراد  تعباتم  بوجو  ایآ  هک  دوش 

؟ تسا هدومن  رداص  یماکحا  زین  دوخ  داهتجا  قبط  (ص ) ربمایپ ایآ 

نآ رد  صن  هک  يروما  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  ایآ  هکنیا  ناونع  تحت  دراد  یثحب  یفـصتسملا ))  )) باتک رد  یلازغ  دماح  وبا 
زین يا  هلدا  هدوب و  زیاج  داهتجا  شیارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دراد  یبیجع  رارصا  و  ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  داهتجا  تسا ، هدشن  دراو 

دنناوت یم  نیبلاط  تشاد ، دهاوخن  يرگید  رمث  تقو ، عییـضت  ءزج  اهنآ  لقن  هک  دـنک  یم  رکذ  شنیفلاخم  در  دوخ و  ياعدـم  تابثا  يارب 
هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دنلئاق  زین  تنـس  لها  ناگرزب  زا  رگید  یناسک  هتبلا  ( 607 .) دـننک هعجارم  باتک  دوخ  هب  تقیقح  فشک  يارب 
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حرـش رد  ناشیا  هک  درک  هراشا  یچـشوق  لضاف  هب  ناوت  یم  هدع  نآ  زا  تسا . هدومن  لمع  شدوخ  داهتجا  قبط  ماکحا  زا  يدادعت  رد  هلآ 
زا میرحت  رودص  نیا  دیوگ : یم  دنک ، حیحـصت  ءاسنلا  ۀعتم  جحلا و  ۀعتم  میرحت  اب  هطبار  رد  ار  مود  هفیلخ  راک  دـهاوخ  یم  یتقو  دـیرجت 

يرما هدشن و  بوسحم  تعدب  يداهتجا  لیاسم  رد  رگید ، دهتجم  اب  يدهتجم  تفلاخم  اریز  دوش ؛ یمن  وا  رد  نعطو  حدق  بجوم  هفیلخ ،
: هکنآ يارب  دـشاب ؛ یم  تلاسر  لصا  میرک و  نآرق  حیرـص  فلاخم  هکلب  هدوب ، طلغ  الماک  بلطم  نیا  نایعیـش  رظن  زا  ( 608 .) جیار تسا 

یّلـص ربمایپ  هک  یلاح  رد  دناسرب ، عقاو  هب  ار  شدوخ  دـهاوخب  هار  نیا  زا  هتـشادن و  عقاو  هب  یـسرتسد  هک  تسا  یـسک  يارب  داهتجا  فلا :
رگا یتح  يداهتجا ، ماکحا  رد  ب : تسا . هدوب  زاین  یب  ماکحا  ندروآ  تسد  هب  يارب  داهتجا  زا  هتشاد و  یـسرتسد  عقاو  هب  هلآ  هیلع و  هّللا 

هکنیا اب  ننـست  لها  نادنمـشناد  هک  یلاح  رد  دراد ، دوجو  هابتـشا  اطخ و  لامتحا  زاب  دـشاب ، مه  ملعا  شدوخ  ناـمز  لـها  همه  زا  دـهتجم 
یّلـص مرکا  ربمایپ  رگا  ج : دنناد . یم  هابتـشا  بذک و  زا  موصعم  ار  نانآ  ماکحا  غیلبت  رد  اما  دنتـسین ، قلطم  روط  هب  ایبنا  تمـصع  هب  دقتعم 
دیلقت هکلب  تسین ، بجاو  نادـهتجم  رگید  رب  شتاداـهتجا  رد  ترـضح  نآ  زا  تیعبت  هدوب ، دـهتجم  ماـکحا  زا  یـضعب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا 
ناونع تحت  رکذـلا  قوف  باـتک  رد  هدومن و  فارتـعا  نآ  هب  یلازغ  دوـخ  هک  تسا  یبـلطم  نیاو  تسا ، مارح  رگید  دـهتجم  زا  يدـهتجم 
عوجر اـب  هطبار  رد  زین  ار  ( 609 () َنوُمَْلعَت ُْمتنُک َال  ْنِإ  ِرْکِّذـلا  َلْهَءا  ْاَُّولسَف   )... هیآ تلالد  یتح  دـیلقت ، تمرح  دـهتجم و  رب  داهتجا  بوجو 
هوالع دوش . یمن  باسح  اهنآ  زا  دهتجم  دنتـسه و  سانلا  ماوع  لا ، ؤس  هب  نیموکحم  دیوگ : یم  هدومن ، هشدخ  رگید  دهتجم  هب  يدهتجم 

نیا دیوگ : یم  ملعا  هب  ملاع  عوجر  زاوج  مدعو  زاوج  رد  يو  نینچمه  درادن . مّلعت  هب  زاین  ملاع ، دهتجم  تسا و  مّلعت  يارب  لا  ؤس  نآ ، رب 
هکلب دناوت  یم  هدومن  هابتـشا  ملعا  هک  دش  هجوتم  ملاع  رگا  سپ  ، دـش دـهاوخن  هابتـشا  رودـص  عنام  تیملعا ، امّلـسم  تسین ، یمتح  هل  أسم 

ُلوُسَّرلا ُمُکَلتاَء  آَـم  دـیامرف ...( : یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  د : دـنک . لـمع  دوخ  يءار  هب  هتـشاذگ و  راـنک  ار  ملعا  يءار  تسا ، بجاو 
هیف دهتجا  ام  دـیامرف  یمن  دـینک .)) لمع  نآ  هب  هدومن و  ذـخا  هدروآ  امـش  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ار  هچنآ  (( ؛) 610 ...() ُهوُذُخَف
هّللا یّلـص  ربمایپ  ایآ  هک  مینک  یم  لا  ؤس  ه : دیهد . رارق  لمع  دروم  ار  نآ  تسا ، هدومن  داهتجا  نآ  رد  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  هوذـخف ؛ لوسرلا 

؟ ماکحا مامت  رد  ای  تسا  دهتجم  ماکحا  زا  یـضعب  رد  ایآ  تسا  دهتجم  رگا  و  دـهتجم ، ای  تسا  دـنوادخ  ماکحا  غلبم  لوسر و  هلآ  هیلع و 
مه دراوم  زا  یضعب  رد  دوش و  یم  هدافتسا  میرک  نآرق  زا  ماکحا  زا  يدادعت  اریز  درادن ؛ انعم  ماکحا  مامت  رد  ترضح  نآ  داهتجا  امّلـسم 

، دشاب ماکحا  زا  یـضعب  رد  دیاب  هدوب ، دهتجم  رگا  سپ  تسا ، هدومن  مکح  نایب  و  لیئربج ))  )) لوزن هب  هراشا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
نآ زا  دعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رـصاعم  نیدهتجم  تسا ، مارح  دـشاب  ملعا  رگا  یتح  رگید  دـهتجم  زا  دـهتجم  دـیلقت  نوچ  و 

، تسا هدومرف  نایب  شدوخ  داهتجا  قباطم  ترضح  نآ  هک  ار  هچنآ  دننک ، کیکفت  مه  زا  ار  نآ  ریغ  يداهتجا و  ماکحا  دنفّلکم  ترضح ،
يداهتجا و ماکحا  نیب  کیکفت  نوچ  و  دوب ، دـهاوخ  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ّالاو  دـننک  لمع  نآ  هب  دندیـسر ، هجیتن  نامه  هب  زین  نانآ  رگا 
هب یحو  طسوت  هکنیا  لامتحا  دراد ؛ دوجو  لامتحا  ود  میرک ، نآرق  رد  دوجوم  ماـکحا  زا  ریغ  یمکح ، ره  رد  اریز  تسین ؛ نکمم  نآ  ریغ 
ادخ لوسر  زا  هرداص  ماکحا  رثکا  هب  لالدتسا  سپ  دشاب ، هدومن  داهتجا  ترـضح  نآ  دوخ  هکنآ  لامتحا  دشاب و  هدش  غالبا  ترـضح  نآ 
دیاب هجیتن  رد  تسانعم . یب  لطاب و  نآ  هب  لالدتـسا  ماکحا ، ندوب  يداهتجا  لامتحا  زا  دـعب  اریز  دوب ؛ دـهاوخن  زیاج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
نیا دیامن و  رداص  ار  یماکحا  شدوخ  يءار  نظ و  قباطم  يدـهتجم  ره  هدومن و  رظن  فرـص  ترـضح  نآ  ماکحا  زا  یلیخ  زا  نادـهتجم 
اهنآ اریز  دنشاب ؛ یم  فلاخم  هیرظن  نیا  اب  تنس ، لها  ياهقف  رثکا  زین  لمع  رد  تسا . نکممان  هکلب  لکشم و  نآ  هب  مازتلا  هک  تسا  يرما 
یّلـص مرکا  لوسر  دوخ  هک  یماکحا  هب  دسر  هچ  دننک ، یم  جاجتحا  زین  هباحـص  زا  هرداص  ماکحا  هب  ناشدوخ  ياعدـم  تابثا  يارب  یتح 
طرش دیق و  نودب  تیعبت  نآ  دافم  هک  دراد  دوجو  یتایآ  میرک  نآرق  رد  و : تسا . هدومن  حیرـصت  ای  هراشا  نآ  هب  امیقتـسم  هلآ  هیلع و  هّللا 

؛) 611 ...() ََّیلِإ َّیَحُویاَم  الِإ  ُِعبَّتَءا  ْنِإ  ٌکَلَم  ّیِنِإ  ْمَُکل  ُلُوقَءاََّالَو  لاثمروط ...( : هب  داهتجا ؛ زا  هن  تسا ، یحو  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
َالْوـَل ْاُولاَـق  ٍۀَـیَاِب  ْمِِهتْءاـَت  َْمل  اَذِإَو  ((. - ) تسا هدـش  یحو  نمرب  هک  ار  هچنآ  زج  منک  یمن  يوریپ  ما و  هتـشرف  نم  میوـگ  یمن  امـش  هـب  و  ))

تدوخ زا  ارچ  دنیوگ  یم  يرواین ، یمکح  تیآ و  اهنآ  يارب  يدروم  رد  یتقو  (( ؛) 612 ...() ّیِبَّر نِم  ََّیلِإ  َّیَحُویاَم  ُِعبَّتَءا  آَمَّنِإ  ُْلق  اَهَْتیَبَتْجا 
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ُنوُکَی اَم  ُْلق  تسا ...( - .)) هدـش  یحو  نم  هب  دـنوادخ  يوس  زا  هک  ار  هچنآ  منک  یم  تیعبت  طقف  نم  وگب : اهنآ  باوج  رد  يدرواـین ، رد 
فرط زا  ار  نآرق  هک  مرادـن  ار  ییاناوت  نیا  نم  وگب : نارفاـک  هب  (( ؛) 613 ...() ََّیلِإ َّیَحُوی  اَم  الِإ  ُِعبَّتَءا  ْنِإ  َّیِـسْفَن  ِئآَْقِلت  نِم  َُهلِّدـَبُءا  ْنَءا  َِّیل 
ُلَعُْفی اَم  ِيرْدَءا  آَمَو  ِلُسُّرلا  ِم  َنّ اًعْدـِب  ُتنُک  اَم  ُْلق  ((. - ) تسا هدـش  یحو  نم  هب  هک  ار  هچنآ  زج  منک  یمن  تیعبت  نم  مهدـب و  رییغت  دوخ 

یمن و  متـسین ؛ يروهظون  ربمایپ  نم  وگب : مدرم ) هب  ربماـیپ ! يا  (( ؛) 614 () ٌنِیبُّم ٌریِذـَن  الِإ  ْاَنَءا  آَمَو  ََّیلِإ  َّیَحُوی  اَم  ـالِإ  ُِعبَّتَءا  ْنِإ  ْمُِکب  َـالَو  ِیب 
راذنا رگم  نم  متسین  هدش و  یحو  نم  هب  هچنآ  زج  منک ، یمن  تیعبت  نم  هکلب  دش ، دهاوخ  دروخرب  هنوگچ  امش  نم و  هب  تبـسن  هک  مناد 
لزان يءار  داهتجا و  يور  زا  مکح  رودص  یفن  اب  هطبار  رد  مادک  چـیه  دراوم  نیا  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هتبلا ، يراکـشآ .)) هدـننک 

عبات دیاب  هکلب  هتـشادن ، دوخ  زا  يرایتخا  دراوم  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  قافتالاب ، هک  دنتـسه  یـصاخ  دراوم  هکلب  تسا ، هدشن 
مکح صیـصخت  بجوم  يدروم ، رد  يا  هیآ  رودص  تسین و  صـصخم  دروم  الوا : اریز  دوب ؛ دهاوخن  تسرد  هتفگ  نیا  یلو  دشاب . یحو 

دنک و یم  صاخ  ار  مکح  یهاگ  تلع  نوچ  دوش ؛ یم  میمعت  بجوم  هدش ، رکذ  تایآ  رد  هک  یتلع  ایناث : دوش ؛ یمن  دروم  نامه  هب  طقف 
ای نید  رد  يرییغت  مناوت  یمن  نم  وگب  مدرم  هب  هک  دـهد  یم  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دـنوادخ  رگید : ناـیب  هب  ماـع . یهاـگ 
هک ار  هچنآ  زج  منک ، یمن  تعباـتم  نم  هک  درب  یم  یلک )) ياربـک   )) کـی تحت  ار  ارغـص ))  )) نیا دـعب  منک ، دراو  ود  نـیا  ریغ  اـی  نآرق 

دنوادخ و دودح  زا  زواجت  زاوج  مدع  نآ  لولدم  هک  تسا  يا  هدعاق  هطباض و  کی  یلک ، ياربک  نیا  تسا . هدومن  یحو  نم  هب  دـنوادخ 
نوچ دنیامن ؛ یم  رصح ))  )) رب تلالد  دش ، رکذ  هنومن  ناونع  هب  هک  یتایآ  مامت  رگید  یفرط  زا  دشاب . یم  یحو  ریغ  زا  تعباتم  زاوج  مدع 
کی طقف  نم  هک  دوش  یم  نیا  تایآ  يانعم  دراد و  دوجو  اهنآ  رد  یفن )) زا  انثتـسا   )) ای دـنا و  هدـش  لزان  اّمنا ))  )) لثم رـصح  فرح  اب  ای 
یحو نم  هب  دـنوادخ  هچنآ  زج  مور ، یمن  ار  یهار  چـیه  میوگ و  یمن  ار  یبلطم  چـیه  منک و  مناوت  یمن  يراک  چـیه  نم  اـی  مراد ، هفیظو 

ای خسان  دـنک و  تعباتم  یحو  زا  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  احیرـص  تایآ  زا  یـضعب  رد  ز : تسا . هدومن 
؛) 615 ...() َّکِبَّر نِم  َْکَیلِإ  َیِحوُءا  آَـم  ِْعبَّتا  : - ) لاـثم روط  هب  دوش ؛ یمن  هدـید  نآ  هب  تبـسن  نآرق  ياـج  چـیه  رد  زین  دـیقم  صـصخم و 

َْحلا ُْریَخ  َوُهَو  ُهَّللا  َمُکْحَی  یَّتَح  ِْربْصاَو  َْکَیلِإَّیَحُوی  اَم  ِْعبَّتاَو  ((. - ) نک تعباتم  ار  ناـمه  تسا  هدـش  یحو  وت  هب  دـنوادخ  بناـج  زا  هچنآ  ))
( نکن رداص  یمکح  دوخ  زا  و   ) شاب روبـص  نارگید  راتفگ  ربارب  رد  تسا و  هدـش  یحو  وت  هب  هک  ار  هچنآ  نک  تیعبت  و  (( ؛) 616 () َنیِمِک

َنوـُلَمْعَت اَِـمب  َناَـک  َهَّللا  َّنِإ  ِبَّر  َکـّ نـِم  َکـَْیلِإ  َّیَحوـُی  اَـم  ْعـِبَّتاَو  ((. - ) تـسا ناگدـننک  مـکح  نیرتـهب  وا  اریز  دـیامن ؛ مـکح  دـنوادخ  اـت 
امش زا  هچنآ  هب  تسه  هاگآ  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  تسا ، هدش  یحو  وت  هب  دنوادخ  بناج  زا  هک  ار  هچنآ  نک  تعباتم  و  (( ؛) 617 () اًرِیبَخ

داـهتجا نیا  كردـم  مینک  یم  لا  ؤس  دوـش ، هتفریذـپ  ماـکحا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  داـهتجا  هکنیا  ضرف  رب  ح : دـنز .)) یم  رس 
انعم داـهتجا  عقاو  هب  ملع  زا  دـعب  مییوگ  یم  تسا ، عـقاو  هب  ملع  كردـم  دوـش  هتفگ  رگا  نآ ؟ هب  نظ  اـی  تسا  عـقاو  هب  ملع  اـیآ  تسیچ ؟
عقاو هب  نظ  كردم ، دوش  هتفگ  رگاو  تسین . يءار  لامعا  هب  يزاین  دنیب و  یم  ار  نآ  ملاع  و  هدش ، فوشکم  عقاو  ملع  رثا  رد  اریز  درادن ؛

ِّقَْحلا َنِم  ِینُْغی  َـال  َّنَّظلا  َّنِإَو  َّنَّظلا  ـالِإ  َنوـُِعبَّتَی  ْنِإ  تسا ...( : هدـش  عوـنمم  موـمع  يارب  میرک  نآرق  رد  نظ  هـب  لـمع  مییوـگ  یم  تـسا ،
یمن زاین  یب  قح  زا  ار  ناسنا  نامگ ، نظ و  هک  یتسرد  هب  ار  ناشدوخ  نامگو  نظ  رگم  دننک  یمن  تعباتم  ناکرشم )  ) نانآ (( ؛) 618 () ایَش

هدومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  میرادن  يدروم  چیه  رد  ام ، ط : درادن .)) دوجو  هیآ  نیا  زا  ربمایپ  نظ  يانثتسا  رب  مه  یلیلد  و   ) دنک
هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  داهتجا  زاوج  شریذپ  زا  سپ  باتک ، نامه  رد  یلازغ  دوخ  یتح  تسا ، نینچ  نم  داهتجا  ای  نم  يءار  هک  دشاب 
یم هشدخ  دنا ، هدرک  رکذ  ترضح  نآ  تاداهتجا  تابثا  يارب  نارگید  هک  ار  يدراوم  هدومن  فقوت  ترـضح ، نآ  زا  نآ ، عوقو  رد  هلآ  و 
نآ هب  دوبن  زاجم  ربمایپ  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  نیرتالاب  دروم ، کی  رد  یتح  داـهتجا  لاـمعا  مدـعو  يءار  رودـص  مدـع  دوخ  اـیآ  دـیامن .

قرف سپ  دشاب ، هدومن  داهتجا  تسا ، هدش  لزان  نآ  يارب  یـصن  هک  يدراوم  ریغ  رد  ترـضح  نآ  هک  یتروص  رد  ي : دـنک ؟ لمع  داهتجا 
یم لمع  دوخ  يءار  داهتجا و  هب  دندید ، یمن  یصن  اج  ره  زین  نانآ  هکنیا  هن  رگم  دوب . دهاوخ  يزیچ  هچ  رد  هعبرا  ياهقف  اب  راوگرزب  نآ 

؟ دندرک
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نآ تیّجح  عامجا و 

رما ود  رب  تسا  فقوتم  یعرش ، ماکحا  يارب  عامجا  تیجح 

اب نانآ  تبحاصم  لامتحا  هدوب و  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  رـصع  بیرق  ناشرـصع  هک  ییامدق  دشاب ؛ امدـق  عامجا  عامجا ، هکنآ  لوا 
رگا اـما  دـشاب ، مالّـسلا  مهیلع  ناروگرزب  نآ  ناـمز  رد  مکح  توـبث  زا  فشاـک  عاـمجا ، نآ  اـت  دوـش ، هداد  مالّـسلا  مهیلع  همئا  باحـصا 

عامجا هک  يدروم  رد  هکنآ  مود  تشاد ؛ دهاوخن  یـشزرا  هدشن و  مکح  توبث  بجوم  تسا ، هدش  دقعنم  املع  زا  نیرخءاتم  نیب  یعامجا 
ثحب دوجوم  كردم  دوخ  يور  هکلب  هتـشادن  انعم  عامجا  هب  عوجر  ّالاو  دشاب ، هتـشادن  دوجو  ربتعم  كردم  تسا ، هدش  دـقعنم  نآ  يارب 
یتمیق شزرا و  ياراد  دوخ  يدوخ  هب  ار  عامجا  نایعیـش ، هک  تسا  تهج  نادـب  نیاو  ریخ ؟ اـی  تسا  ماـت  نآ  تیحالـص  اـیآ  هک  دوش  یم 

لیلد عامجا  نایعیش ، رظن  زا  رگید : ترابع  هب  دنهد . یم  اهب  نآ  هب  هک  تسا  موصعم  لوق  زا  عامجا  ندوب  فشاک  رطاخ  هب  هکلب  هتـسنادن ،
یمکح چیه  رب  یتلالد  هنوگ  چیه  تیفشاک ، مدع  تروص  رد  اریز  دیآ ؛ یم  باسح  هب  تنس  عباوت ))  )) زا هکلب  دشاب ، دناوت  یمن  یلقتسم 

قافتا هکلب  تسین ، مزال  تما  عیمج  قافتا  دـشاب ، مالّـسلا  هیلع  موصعم  لوق  زا  فشک  هب  طورـشم  عاـمجا ، تیّجح  یتقو  تشاد . دـهاوخن 
(( ربتعم  )) باتک رد  هّرـس  سّدق  یّلح  ققحم  دوب . دـهاوخ  یفاک  دایز ،) ای  دنـشاب  مک   ) دـشاب موصعم  لوق  زا  فشاک  ناشقافتا  هک  یناسک 
رد ام  ياهقف  زا  رفن  دـص  رگا  دـیوگ : یم  ناگدـننک ، عامجا  اب  مالّـسلا  هیلع  ماما  ندوب  قفاوم  هب  عاـمجا  تیجح  نتـسناد  طورـشم  زا  دـعب 

دنیامن و قافتا  يدروم  رد  ام ، ياهقف  زا  رفن  ود  رگاو  تسین  تّجح  نانآ  قافتا  دشابن ، موصعم  لوق  زا  فشاک  یلو  دـننک ، قافتا  يدروم 
ّتیجح تلع  یتقو  دیوگ : یم  هّرس  سّدق  یضترم  دیس  ( 619 .) دشاب یم  مزال  نآ  زا  تعباتم  هدوب و  تّجح  دشاب ، موصعم  لوق  زا  فشاک 

، دـشاب قفاوم  نانآ  اب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دایز  ای  مک  یتعامج ، ره  سپ  دـشاب ، یم  ناگدـننک  عامجااب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تقفاوم  عامجا 
ادـیپ تیجح  زین  زیچ  نآ  دـیاب  دوش ، نرتقم  هک  يزیچ  ره  اب  سپ  دـشاب ، موصعم  لوق  تّجح ، یتقو ، اریز  دوب ؛ دـهاوخ  تجح  ناشعامجا 

: شسرپ ( 620 .) تسه عامجا  الثم : هکنآ  تهج  هب  هن  دشاب ، یم  مالّـسلا  هیلع  موصعم  لوق  اب  نارتقا  رطاخ  هب  تیّجح  رابتعا و  نیا  و  دـنک ،
موصعم ماما  لوق  زا  نآ ، ندوب  فشاک  عامجا  تیّجح  كالم  رگا  دنیوگبو : دنریگب  داریا  ام  رب  تنس  لها  ناردارب  زا  یضعب  تسا  نکمم 

رب عامتجا  نم  تما  ءاطخ ؛ یلع  یتما  عمتجت  ال  : )) دومرف هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  يورم  ثیدح  اب  سپ  تسا ، مالّـسلا  هیلع 
اهنآ نایم  رد  موصعم  ماما  هچ  اـطخ ، رب  تما  عاـمتجا  مدـع  زا  تسا  تراـبع  تیاور  نیا  لولدـم  نوچ  دـینک ؟ یم  هچ  دـننک )) یمن  اـطخ 
چیه ام  یلبق  راتفگ  هک  مییوگ  یم  باوج  رد  خساپ : تشاد . دـهاوخ  ّتیجح  تسا ، عامجا  هکنیا  رطاخ  هب  عامجا  سپ  دـشابن ، هچ  دـشاب ،

زا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تما  مامت  تما ، زا  دارم  رگا  اریز  درادن ؛ نآ ) دنـس  ّتیجح  ضرف  رب   ) رکذـلا قوف  ثیدـح  اب  تافانم  هنوگ 
زین موصعم  لوق  زا  فشاک  انیقی  تما  مامت  عامجا  سپ  تسا ، نیمه  زین  تما ))  )) ظفل زا  رهاظ  هکنانچ  دـشاب ، تماـیق  زور  اـت  مالـسا  لوا 

اب زاـب  دنـشاب ، رـصع  کـی  رد  نیدوجوم  تما ، زا  دارم  رگا  دنـشاب و  یم  تما  نیمه  ءزج  مه  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  اریز  دوب ؛ دـهاوخ 
هیلع موصعم  ماما  زا  یلاخ  راصعا  زا  يرـصع  چـیه  نانآ ، داقتعا  قبط  هکنیا  يارب  درادـن ، تافانم  عاـمجا  ّتیجح  تلع  رد  نایعیـش  ياـنبم 

مولعم دوشن ، هتخانـش  نآ  يارب  یفلاخم  چیه  دنیامن و  عامجا  يرما ، رب  رـصع  کی  رد  دوجوم ، تما  یتقو  سپ  دشاب ، دـناوت  یمن  مالّـسلا 
نوچ درک و  یم  زاربا  ار  دوخ  تفلاخم  يا  هنوگ  هب  ّالاو  دـشاب ، یم  ناگدـننک  عامجا  اب  قفاوم  زین  رـصع  نآ  رد  دوجوم  ماما  هک  دوش  یم 

عامتجا هک  میتسه  دقتعم  نآ  هب  ام  هچنآ  دیوگ : یم  هّرـس  سّدـق  یـسوط  خیـش  دـیامن . یم  ادـیپ  ّتیجح  عامجا  نآ  سپ  هدرکن ، یتفلاخم 
زا تسین  یلاخ  يرـصع  چـیه  میدـقتعم  ام  اریز  تسا ؛ تّجحاّملـسم  دوش ، قّقحم  اهنآ  نایم  رد  یعامجا  رگا  تسین و  نکمم  اـطخرب  تما 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  لوق  هب  عوجر  هک  يروط  ناـمه  تسا ، بجاو  وا  هب  مدرم  عوجر  هدوب و  عرـش  ظـفاح  هک  موصعم  ماـما 
نانآ هلمج  زا  مالّـسلا  هیلع  موصعم  نوچ  دشاب ، تجح  عامجا  نآ  دـیاب  دـننک ، یم  عامجا  یلوق  رب  تما  همه  یتقو  نیاربانب ، تسا . بجاو 

ای عامجا ، ظفل  هک  تسا  نیا  ام  رظن  زا  تسرد  بلطم  دیوگ : یم  هّرس  سّدق  یـضترم  دیـس  ( 621 .) دراد دوجو  نانآ  نایم  رد  دـشاب و  یم 
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ره دراد ، شزرا  ناشعامجا  دنتسه و  انتعا  دروم  هک  ییاملع  عامجا  رب  ای  تما  زا  نینم  ؤم  عامجا  رب  ای  تما  همه  عامجا  رب  دوش  یم  قالطا 
زا تما و  نیمه  زا  ترـضح  نآ  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  ناگدـننک  عاـمجا  لاوقا  ناـیم  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  لوق  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  هک  مسق 

تما هملک  نوچ  درادن ؛ ییادج  ناگدننک  عامجا  زا  وا  لوق  ریدقت ، هس  ره  رد  دـشاب و  یم  املع  همه  زا  رترب  نانم و  ؤم  نیرتهب  نیرتالاب و 
(622 .) دوب دهاوخ  تجح  انیقی  دشاب ، قفاوم  نآ  اب  موصعم  هک  ار  هچنآ  دوش و  یم  لماش  زین  ار  ترضح  نآ  نینم  ؤم  املع و  و 

نآ تیّجح  لقع و 

لقع مکح  نیب  هک  يدراوم  رد  لقع  تیّجح  زا : تسا  ترابع  نآ  اب  هطبار  رد  مالک  هصالخ  و  دوب ، دهاوخن  هدوبن و  هدیـشوپ  یـسک  يارب 
ملاع يالقع  هک  يدراوم  ینعی  تسا ؛ هدومحم  يارآ  صوصخ  رد  رـصحنم  ًامّلـسم  بلطم  نیا  دـشاب . هتـشاد  دوجو  همزـالم  عرـش  مکحو 
نینچ لثم  رد  کش  نودب  نآ ، لاثماو  ملظ  حبق  لدع و  نسح  دننام  دننادب ؛ دودرم ))  )) ای لوبقم ))  )) ار یبلطم  دنتـسه ، القع  هکنیا  رطاخب 
یمن ناونع  چیه  هب  عفر  عضو و  لباق  هدوب و  یتاذ ))  )) زین ملع )) ّتیجح   )) دش و دهاوخ  ادیپ  یعرـش  مکح  هب  عطق  فّلکم  يارب  يدراوم 

زا يرایسب  رد  اریز  تسین ؛ صوصخب  صخش  نالف  لقع  دارم  دنک ، یم  مکح  نانچ  نینچ و  لقع  مییوگ  یم  یتقو  رت ، هداس  نایب  اب  دشاب .
یبوخ هکنآ  يارب  لیخب )) : )) الثم دنشاب ؛ یم  رایسب  توافت  ياراد  لقاع  صاخشا  يوس  زا  هدش  رداص  ماکحا  هک  دوش  یم  هدهاشم  دراوم 

هچ ره  دشاب ، شدوخ  هدنیآ  رکف  هب  ناسنا  هک  دنک  یم  مکح  لقع  دیوگ : یم  دنک  هیجوت  ار  دوخ  لخب  ینعی  دـناسرب ، تابثا  هب  ار  شراک 
ار داوج  و  یخس ))  )) ییاهناسنا یتح  دشاب ، هتـشادن  دوش ، یم  هدنیآ  یبارخ  بجوم  هک  یـششخب  لذب و  دیامن و  زادنا  سپ  دنک  یم  ادیپ 
ار دوخ  ياهکمک  امش  رگا  دیهد ، یم  شرتسگ  ار  رقف  دینارورپ ، یم  ریقف  دوخ ، ششخب  لذب و  اب  امـش  دیوگ  یم  هتفرگ ، داقتنا  داب  هب  زین 
داوج و دهدب . تاجن  دراد  هک  یعـضو  زا  ار  شدوخ  هدش  هک  یتخبدب  ره  اب  دوش  یم  روبجم  وا  دـیریگن ، ار  دنمتـسم  تسد  هدومن و  عطق 

دیامن یم  شالت  دنک و  یم  راک  ناسنا  دـیوگ  یم  دـیآ و  یم  شیپ  لقع  قیرط  زا  دوج ،))  )) تواخـس و نسح  تابثا  يارب  زین  یخـس )) ))
دنوادخ هک  ییاهتمعن  رکش  يارب  هکلب  دشاب ، دیابن  مه  سیسخ  کسمم و  یلو  دشاب ، هتـشاد  فارـسا  دیابن  هتبلا  دنک ، یگدنز  هدوسآ  هک 

دنتسم لقع  هب  هک  ار  یمکح  ره  ام  دشاب  انب  رگا  دیامن . کمک  رودقملا  یتح  هتفرگ ، ار  نیکـسم  اونیب و  تسد  تسا ، هدومن  ینازرا  وا  هب 
؛ مینکن شنزرس  هداد و  رارق  نیـسحت  دروم  دنهد ، یم  ماجنا  هک  يراک  ره  رد  ار  مدرم  همه  دیاب  مینادب ، عابتالا  بجاو  تجح و  دوش ، یم 
. دیامن باجم  ار  نارگید  يا  هنوگ  هب  یلیالد ، ندرک  مه  رـس  اب  دنک و  هیجوت  دـناوت  یم  دـهد ، یم  ماجنا  هک  ار  يراک  ره  يدرف ، ره  اریز 

تـسا ترابع  ام  دارم  هکلب  دشابن ، تّجح  يرگید  دروم  ردو  دـشاب  تّجح  يدروم  رد  لقع  هک  تسین  نیا  شیانعم  دـش ، هتفگ  هچنآ  هتبلا 
زیچ نآ  ياج  هداتفا و  راک  زا  لقع  هیهاو ، بلاطم  يوس  هب  لیم  هلطاب و  يایـشا  رد  رکفت  هدـساف و  روما  اب  تطلاخم  رثا  رد  یهاـگ  هکنیازا 

(( یگنرز ای  تنطیـش   )) هدوب و لقع  هیبش  هکلب  تسین  لقع  تقیقح  رد  یلو  دـنمان ، یم  لقع  ار  نآ  مدرم  هماع  هک  دریگ  یم  رارق  يرگید 
نوگنرـس يارب  دـشیدنا و  یم  بوخ  شییایند  روما  اب  هطبار  رد  هک  ار  یـسک  مدرم  زا  يرایـسب  دوش  یم  هدـید  هکناـنچ  دوش . یم  هدـیمان 

هار نیرتکیدزن  ات  دنک  یم  یسررب  ار  یفلتخم  ياههار  شفادها  هب  ندیسر  يارب  دیامن و  یم  حرط  یبوخ  ياه  هشقن  دوخ  نافلاخم  ندرک 
ار وا  يایند  طقف  هدـش  هدیـشک  ياه  هشقن  اه و  همانرب  نآ  رگا  یتح  دـنمان ، یم  لقاع )) ، )) دـناسرب دـصقم  هب  ار  دوخ  هدومن و  باـختنا  ار 

یمن هناوید  ای  هیفـس  ناونع  هب  ار  وا  یـسک  چـیه  هدومن و  هولج  لـقاع  مدرم  رظن  رد  مه  زاـب  دـنربب  نیب  زا  ار  شترخآ  یلو  دـننک ، نیمءاـت 
هکلب تسین  لقع  دوش ، یم  وا  ترخآ  یبارخ  بجوم  هک  يروما  ماجنا  هب  دـنک  یم  راداو  ار  وا  هچنآ  مالـسا  رظن  زا  هک  یلاح  رد  دـسانش .

تقیقح ّتیهام و  ینعی  تسیچ ؟ لقع  هّللا ! لوسر  نبای  درک  ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یصخش  دشاب . یم  ءوس )) هب  هراّما  سفن  ))
ار دـنوادخ  یگدـنب  طقف  ناسنا  دوش  یم  بجوم  هک  ییورین  ینعی  لقع  نانجلا )) هب  بستکاو  نمحرلا  هب  َدـِبُع  اـم  : )) دومرف ترـضح  نآ .
هچ تشاد  دوجو  هیواـعم  رد  هچنآ  ۀـیواعم ؛؟ یف  ناـک  يذـلاف  : )) دومن ضرع  صخـش  نآ  دـبایب .)) هار  تشرـس  ربنع  تشهب  هب  دـیامنب و 

کلت ءارکَّنلا  کلت  : )) دومرف ترـضح  دادـن . ماجنا  يراک  تشهب  بسک  يارب  هدرکن و  یگدـنب  ار  ادـخ  ارچ  سپ  دوب ، لـقع  رگا  دوب ))؟
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هیبش هکلب  تسین ، لقع  نآ  دوب و  یگنرز  تنطیش و  گنرین و  تشاد ، هیواعم  هچنآ  623 ؛) (() لقعلاب تسیلو  لقعلاب  ۀهیبش  یه  ۀنطیشلا و 
، دنک یم  قرف  دارفا  رد  اهدادعتـسا  اهتیلباق و  اریز  تسا ؛ بتارم  ياراد  هدوب و  توافتم  ناسنا  دارفا  رد  لقع  رگید ، یفرط  زا  تسا .)) لقع 

ندشن درُخ  هیلاع و  يدابم  هب  هجوت  یگدنب و  زا  ثعبنم  افص  رون و  نیا  هک  دراد  رارق  افـص  ییانـشور و  رون و  تیاهن  رد  سوفن  زا  یـضعب 
ضارغا رد  رکفت  زا  یـشان  ترودک  لهج و  تملظ  رد  یـضعب  و  دـشاب ، یم  هّیرـشب  ياهـسوه  لایما و  زا  نتفر  الاب  هیناویح و  تالایخ  رد 

ار لطاب  تیهام  هن  دسانـش و  یم  ار  قح  هن  دنک ، یمن  هدهاشم  ار  يزیچ  ییاج و  هتفر ، ورف  هلطاب ، ماهوا  نادنز  رد  ندش  راتفرگ  هدـساف و 
ام هب  تبـسن  لماک و  نییاپ  هبترم  هب  تبـسن  بتارم ، نآ  مادـک  ره  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  بتارم  زین  هبترم  ود  نیا  نیب  دـنک . یم  كرد 

یکیرات فعـض و  رد  نازیم  نامه  هب  دشاب ، مه  مک  هچ  رگا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  صقن  نآ  رد  هک  يا  هبترم  ره  و  دـشاب . یم  صقان  قوف ،
ییاهنت هب  یصخش  ره  لقع  دش ، هتفگ  هک  قوف  بلطم  ود  رطاخ  هب  دیامن . فشک  تسه ، هک  روط  نآ  ار  تقیقح  دناوت  یمن  هتشاد و  رارق 
هعجارم دیاب  لقع ، مکح  صیخشت  يارب  هک  تساجنیا  دنک . رداص  یمکح  عطاق  سرض  هب  هدومن و  یگدنیامن  لوقع  رگید  زا  دناوت ، یمن 

لقع مکح  نوچ  و  دنشاب . یم  دقتعم  مکح  نآ  هب  قافتالاب  همه  دنتسه ، لقاع  هکنیا  ناونع  هب  ملاع  يالقع  هک  هدومحم )) يارآ   )) هب درک 
هدومحم يارآ  زا  هک  یلقع  مکح  نیب  دیاب  سپ  سب ، تسه و  دنوادخ  سدقا  تاذ  طقف  مکاح  اریز  دشاب ؛ زاس  راک  دناوت  یمن  ییاهنت  هب 

بجاو نآ  زا  تعباتم  هدیدرگ و  مات  لقع  ندوب  لیلد  ات  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  مزالت  تسا ، لقع  مکح  لولدم  هک  یعرـش  مکح  دشاب و  یم 
. دوش

سایق تیّجح  مدع  هعیش و 

هتسنادن تّجح  ار  عیارذ  ّدس  حتف و  ای  هلسرم و  حلاصم  ای  یلقع  تاناسحتسا  ای  سایق  نایعیش  ارچ  هک  دش  نشور  تشذگ  هک  یحیـضوت  اب 
حرش و هب  دنامن  یقاب  يا  ههبش  دوش و  فرطرب  لاکشا  الماک  هکنآ  يارب  اما  دننک . یمن  هدافتسا  یعرش  مکح  طابنتسا  يارب  روما  نیا  زا  و 
هک ییاهفیرعت  عومجم  زا  سایق   - 1 میزادرپ . یم  نآ  ریغ  سایق و  هب  نایعیش  دامتعا  مدع  تلع  نینچمه  قوف و  نیوانع  زا  کی  ره  يانعم 

مکح هب  یعوضوم  ندومن  موکحم  زا : تسا  ترابع  سایق ))  )) هک دیسر  هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم  دنا ، هدومن  رکذ  سایق  يارب  لوصا  ياملع 
هب دروخ  یمرب  یتـقو  هدـننک  ساـیق  هک  ناـیب  نیا  هب  دنتـسه ، كرتـشم  تلع ))  )) ياراد ود  ره  هدـننک ، ساـیق  رظن  هب  هک  يرگید  عوضوم 
دنک یم  هاگن  دناد ، یمن  ار  نآ  هدننک  سایق  صخش  لقاال  ای  تسا ، هدشن  نیعم  یـصاخ  مکح  دروم  نآ  يارب  عرـش ، هیحان  زا  هک  يدروم 

هکنیا يارب  دـعب  دـنک ، یم  ادـیپ  دـشاب ، لوا  عوضوم  هیبش  هک  ار  یعوضوم  دـنراد و  یماکحا  ناـشدوخ  يارب  هک  يرگید  تاـعوضوم  هب 
رد ار  تلع  نآ  نوچ  دریگ و  یم  رظن  رد  ار  یتلع  مود ، عوضوم  مکح  يارب  دهدب ، تیارـس  لوا  عوضوم  هب  ار  مود  عوضوم  مکح  دـناوتب 

عوضوم هک  یتلع  نامه  نوچ  دـشاب ، مود  عوضوم  مکح  هب  موکحم  زین  لوا  عوضوم  دـیاب  هک  دریگ  یم  هجیتن  دـنیب ، یم  زین  لوا  عوضوم 
ساـیق اـی  ۀـلعلا  صوصنم   )) ساـیق یکی  تسا ؛ مسق  ود  رب  ساـیق  دراد . دوجو  زین  لوا  عوضوم  رد  تسا ، هدومن  یمکح  هب  موکحمار  مود 

؛ مود مسق  سایق  تسا  عازن  فالتخا و  دروم  ّتنـس  لها  نایعیـش و  نیب  هچنآ  یفخ .)) ساـیق  اـی  ۀـلعلا  طبنتـسم  ساـیق   )) يرگید و  یلج ))
یم کمک  ریز  لاثم  ود  زا  یفخ ، یلج و  سایق  نایم  قرف  سایق و  يانعم  ندش  نشور  يارب  دشاب . یم  یفخ  سایق  ای  ۀـلعلا  طبنتـسم  ینعی 

یعوضوم هکنآرب  هوالع  اجنیا  دنتـسه ، هدننک  تسم  هکنیا  يارب  دینک  بانتجا  یلکلا  تابورـشم  زا  دـیامرفب  عراش  رگا  لوا : لاثم  میریگ :
هدـش و رکذ  عراش  دوخ  مالک  رد  زین  مکح  نیا  هب  تیموکحم  ّتلع  تمرح ، مکح  هب  تسا  هدـش  موکحم  دـشاب ، بورـشم  زا  ترابع  هک 

تسا نآ  یگدننک  تسم  تیـصاخ  هکلب  تسین ، نآ  ندوب  بورـشم  هدش ، بورـشم  تمرح  بجوم  هچنآ  دوش  یم  هجوتم  فّلکم  امّلـسم 
هب موکحم  دشاب ، هتـشاد  دوجو  روکذم  تلع  نآ ، رد  هک  يزیچ  ره  تهج ، نیمه  يور  دـشاب و  یم  وغل  هدـیاف و  یب  مکح  ّتلع  رکذ  ّالاو 

دوجو لیبق  نیا  زا  يدراوم  زین  یفرع  لئاسم  رد  تسا . هدش  یگدـننک  تسم  ینعی  ّتلع ، رادـم  ریاد  لوا  زا  تمرح  اریز  دوش ؛ یم  تمرح 
دنک یم  زیهرپ  زین  اه  یـشرت  ریاس  زا  ضیرم  تسا ، شرت ))  )) اریز نک ؛ زیهرپ  رانا  ندروخ  زا  دیوگ  یم  ضیرم  هب  یتقو  رتکد  الثم : دراد ؛
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دیوگ یم  تسا ، هداد  زیهرپ  شرت )) رانا   )) زا طقف  ار  وت  رتکد  هک  یلاح  رد  ینک  یم  زیهرپ  اـه  یـشرت  رگید  زا  ارچ  هک  دوش  لا  ؤس  رگاو 
رانا تفگ  هکلب  دشاب ، مه  نیریش  رگا  یتح  روخن  رانا  تفگن  نم  هب  رتکد  نوچ  منک ؛ زیهرپ  دیاب  اهیشرت  همه  زا  نم  هکلب  تسین ، روط  نیا 
هعیـش ياملع  رانا . ریغ  رد  ای  دـشاب  رانا  رد  تسا ، روآ  نایز  نم  يارب  یـشرت ))  )) هک دوش  یم  مولعم  روخن ، تسا  شرت  هکنآ  رطاـخ  هب  ار 
هدوب يروط  مه  نایب  هدش و  رکذ  مکح  تلع  لصا  عراش  مالک  رد  هک  ارچ  دنهد ، یم  زین  اوتف  نآ  قباطم  هتـشاد و  لوبق  ار  سایق  مسق  نیا 
الـصا مسق ، نیا  تفگ  دوش  یم  هکلب  تسا . هدمآ  نآ  يور  مکح  هک  یعوضوم  رادـم  ریاد  هن  تسا ، هتخاس  تلع  رادـم  ریاد  ار  مکح  هک 

لوا عوضوم  هب  حالطـصا  رد  هک  يرگید  عوضوم  هب  تسا  یعوضوم  هیبـشت ))  )) عازن دروم  ساـیق  اریز  تسین ؛ حلطـصم  ساـیق  رد  لـخاد 
مکح هک  یتلع  هب  عراش  مالک  رد  هکنآ  نودـب  عرف  يارب  تسا  لصا )) مکح   )) تابثا و  دـنیوگ ، یم  لصا ))  )) مود عوضوم  هب  و  عرف )) ))
نداد تیارس  و  لصا ، هب  عرف  هیبشت  ۀلعلا ، صوصنم  سایق  هک  میریگ  یم  هجیتن  دش ، هتفگ  هچنآ  زا  دشاب . هدش  هراشا  تسا ، نآ  رادم  ریاد 

ره سپ  دهاوخ ، یم  یلولعم  مه  یتلع  ره  دـنراد و  ار  مکح  تلع  عوضوم ، ود  ره  هکلب  تسین ، رگید  عوضوم  يارب  یعوضوم  زا  یمکح 
نآ هب  عراش  ناسل  رد  هک  مکح  تلع  نتشاد  رطاخ  هب  هکلب  تهابش ، رطاخ  هب  هن  اما  دنـشاب ، ناسکی  یمکح  ياراد  دنناوت  یم  عوضوم  ود 

مکح كالم  تلع و  هب  يا  هراشا  هنوگ  چـیه  دـنک و  ناـیب  یعوضوم  يارب  ار  یمکح  سدـقم  عراـش  رگا  مود : لاـثم  دوب . هدـش  حیرـصت 
و دوش ، یم  صخـشم  نزو  اب  هک  يزیچ  ره  يارب  دهدب  میمعت  ار  تمرح  نیا  دیایب و  فّلکم  دـعب  مدـنگ ، رد  ابر ))  )) تمرح لثم  دـیامنن ،

سپ تسا ، نینچ  نوچ  تسا و  نآ  ندوب  نوزوم  مدـنگ ، رد  ابر  میرحت  تلع  هک  ما  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  نم  دـیوگب : شراک  هیجوت  يارب 
ای دـشاب . هزبرخ  رگا  یتح  تسا ، مارح  دـبای و  یم  ققحت  نآ  رد  اـبر  دوش ، یم  يریگ  هزادـنا  صخـشم و  نزو  اـب  هک  مه  يرگید  زیچ  ره 

تـسه یـشرت  هچ  ره  زا  ضیرم ، دوخ  اما  دنکن ، رکذ  روتـسد  نیا  يارب  مه  یتلع  چـیه  نک و  زیهرپ  رانا  زا  دـیوگب  ضیرم  هب  رتکد  هکنیا 
نم يارب  تسا  شرت  هچ  ره  هجیتن  رد  تسا و  نآ  یـشرت  هداد ، زیهرپ  رانا  زا  ارم  رتکد  هک  یتلع  اهنت  نم  رظن  هب  هک  دـیوگب  هدومن و  زیهرپ 

ار نآ  تلع  هک  یـسایق  ینعی  ۀلعلا ،)) طبنتـسم   )) سایق ار  سایق  مسق  نیا  دـشاب . شرتومیل  دـشابن و  رانا  رگا  یتح  دوب ، دـهاوخ  روآ  نایز 
. دنیوگ یم  تسین ، راکـشآ  نآ  تلع  هک  یـسایق  ینعی  یفخ )) سایق   )) تسا و هدرک  جارختـسا  دوخ  لیم  رظن و  قباطم  هدننک  سایق  دوخ 
رد اما  دننک . یم  لالدتـسا  عامجا  لقع و  تنـسو و  نآرق  هب  نآ  رابتعا  مدـع  يارب  دـنرادن و  لوبق  هتـسنادن و  تّجح  ار  سایق  نیا  نایعیش 
هک دـنیامن  یم  لالدتـسا  هعبرا )) هلدا   )) هب زین  نآ  تابثا  يارب  دـننک و  یم  لـمع  ساـیق  عون  نیا  هب  تنـس ، لـها  ناردارب  تیرثکا  لـباقم ،

تیاعر رطاخ  هب  ام  دـنهد . رارق  هعلاطم  دروم  ار  نیفرط  تالالدتـسا  هدومن و  هعجارم  هفیاط  ود  ره  یلوصا  ياـهباتک  هب  دـنناوت  یم  نیبلاـط 
تاقلعتم رد  دوجوم  دـسافم  حـلاصم و  اهتلع و  عبات  ماکحا  تنـس ، لـها  ناردارب  رظن  زا  فلا : مینک : یم  هراـشا  هتکن  ود  هب  طـقف  راـصتخا 

وا دوخ  هک  یتلع  هب  دـنک  دنتـسم  ار  یعوضوم  مکح  دـناوت  یم  روطچ  دـشاب ، هتـشاد  يا  هدـیقع  نینچ  دوخ  یـسک  یتـقو  دنتـسین و  دوخ 
تلع هدومن ، جارختـسا  ّتلع  ناونع  هب  وا  هک  ار  هچنآ  دنک  اعدا  دصرددص  دناوت  یمن  تقو  چیه  هدننک  سایق  ب : تسا . هدومن  جارختـسا 

دنچ زا  دشاب  بکرم  یلصا  تلع  هکنیا  ای  دشاب ، هدش  جارختسا  تلع  زا  ریغ  یلـصا  تلع  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  اریز  تسا ؛ مکح  یعقاو 
لاثما دشاب و  بکرم  ناونع  هب  هدش  هتـشادنپ  تلع  طیـسب و  یلـصا  تلع  هکنیا  ای  دشاب ، هدـش  جارختـسا  تلع  نآ ، يازجا  زا  یکی  ءزج و 

، دیوگ یم  هچنآ  هک  دـنک  ادـیپ  نانیمطا  دـناوتن  ناسنا  هک  تسا  یفاک  تالامتحا ، نیمه  و  دوب ، دـهاوخن  یفتنم  زگره  تالامتحا  نیا  نآ .
ناسنا ناوت  ّدـح و  زا  مکح ، طانم  كالم و  فشک  دـش ، هتفگ  هچنآ  رب  هوـالع  تسا . هدوزفین  نآ  هب  يزیچ  دوخ  هدوب و  تعیرـش  قباـطم 

، تسین سک  همه  يارب  هشیمه و  هک  مه  ماهلا  دوش و  یمن  لزان  نانآ  رب  مه  لیئاربج  دـنناد و  یمن  بیغ  اهناسنا  اریز  تسا ؛ نوریب  يّداـع 
هک ار  يا  هرظانم  هک  تسا  هتـسیاش  اج و  هب  رایـسب  اجنیا  رد  تسا ؟ تلع  نالف  رب  ینتبم  یعوضوم ، مکح  هک  دیمهف  ناوت  یم  اجک  زا  سپ 

. مییامن لقن  یناهفـصا ،) میعن  وبا  ظفاح  فیلءات  ءایلوالا ،)) ۀـیلح   )) باتک زا   ) تسا هدـش  عقاو  هفینح  وبا  مالّـسلا و  هیلع  قداـص  ماـما  نیب 
مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  رـضحم  هب  یلیل  یبا  نبا  همربش و  یبا  نب  هّللادبع  هفینح ، وبا  يزور  هک  دنک  یم  تیاور  یناهفـصا ، میعنوبا  ظفاح 

یلیل یبا  نبا  تسیک ؟ صخـش  نیا  دیـسرپ  یلیل  یبا  نبا  زا  درک ، یم  هفینح  وبا  هب  هراشا  هک  یلاـح  رد  ترـضح  نآ  سپ  دـندش ، فّرـشم 
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هک تسا  یسک  نامه  صخش  نیا  دیاش  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دراد . نید  هب  تبسن  یهاگآ  تریصب و  هک  تسا  يدرم  وا  تفگ :
وبا زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  هاـگنآ  دـییوگ . یم  هک  تسا  نینچ  یلب ، تفگ : یلیل  یبا  نبا  دـنک . یم  ساـیق  نید ، ماـکحا  ندروآ  تسد  هب  رد 

وا زا  سپ  ینادب ، وکین  ار  ماکحا  دیآ  یمن  رظن  هب  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  تسا . نامعن  ممسا  داد : باوج  تسیچ ؟ تمسا  دیـسرپ ، هفینح 
نایب ار  دوخ  تالا  ؤس  ياهباوج  مالّـسلا  هیلع  ماما  سپ  دوب ، مناد )) یمن   )) تالا ؤس  نآ  مامت  لاـبق  رد  هفینح  وبا  باوج  درک و  یتـالا  ؤس 
یسک لوا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دومن  تیاور  مدج  زا  مردپ  نامعن ! يا  : )) دومرف هفینح  وبا  هب  باطخ  هاگنآ  دومرف .

درکن و تعاـطا  دـنک ، هدجـس  ار  مدآ  داد  ناـمرف  وا  هب  دـنوادخ  یتقو  اریز  دوب ؛ سیلبا  درک ، ساـیق  شدوخ  يءار  قباـطم  ار  نید  رما  هک 
يءار و ببـس  هب  سایق  اب  ار  نید  هک  یـسک  ره  سپ  كاخ ، زا  مدآ  ما و  هدـش  هدـیرفآ  شتآ  زا  نم  نوچ  متـسه ؛ مدآ  زا  رتهب  نم  تفگ :

یم همربـش  نبا  تسا .)) هدومن  هک  یتـیعبت  نیا  يارب  دومن  دـهاوخ  سیلبا  نیرق  تماـیق ، زور  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، جارختـسا  شدوـخ  رظن 
ای تسا  رتگرزب  شهانگ  سفن  لتق  ایآ  : )) دیـسرپ داد و  رارق  بطاخم  ار  هفینح  وبا  قوف ، بلطم  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـیوگ :

ربتعم ار  دـهاش  ود  لوق  سفن  لتق  رد  لاعتم  دـنوادخ  : )) دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . رتگرزب  سفن  لتق  هانگ  داد : باوج  انز .))؟
ای تسا  رتگرزب  زامن  ایآ  : )) دیـسرپ وا  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زاب  دنهدب .)) تداهـش  رفن  راهچ  دیاب  انز  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هتـسناد 
ار اه  هزور  دیاب  ندـش ، كاپ  زا  سپ  ضئاح  نز  ارچ  سپ  : )) دومرف مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا . رتگرزب  زامن  داد : باوج  هفینح  وبا  هزور .))؟

اشگهار وت  يارب  دناوت  یم  هنوگچ  وت  سایق  دومرف : دعب  تسین .))؟ بجاو  رب  ضیح  مایا  رد  هدش  كرت  ياهزامن  ياضق  اّما  دیامن  اضق 
تقد مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  ریخا  تالمج  رد  رگا  ( 624 .) نکن جارختـسا  سایق  يءار و  اب  ار  نید  زیهرپب و  دنوادخ  زا  دـشاب .
دهاش ود  انز  رد  دـهاش و  راهچ  سفن  لتق  رد  دـیاب  دریگب ، رارق  نید  يانبم  تسناوت  یم  سایق  رگا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  دوش ،

نز دـیاب  دوب ، ینتبم  ساـیق  رب  نید  رگا  نینچمه  دراد . رتشیب  دـهاش  هب  زاـین  رتـگرزب ، رما  تسا و  رتـگرزب  سفن  لـتق  اریز  دوب ؛ یم  ربـتعم 
زامن اریز  دوب ؛ هتفرگن  هک  ار  ییاه  هزور  هن  درک ، یم  اضق  دوب ، هدـناوخن  ضیح  نارود  رد  هک  ار  ییاهزامن  ندـش ، كاـپ  زا  سپ  ضئاـح 

، ننـست لـها  قرف  زا  هک  دـش  روآداـی  دـیاب  انمـض  رتـگرزب . ریغ  هن  دوش  اـضق  دـیاب  رتـگرزب  ساـیق ، قـبط  تسا و  رت  تیمها  اـب  رتـگرزب و 
هدوبن و لئاق  یـشزرا  سایق  يارب  دـنیامن ، یم  يوریپ  لبنح  نب  دـمحا  زا  هک  هلبانح  دنتـسه و  فلخ )) نب  دوواد   )) ناوریپ هک  هیرهاظ )) ))

يرجه مود  نرق  رد  هک  تسا  یتعدـب  سایق  دـیوگ : یم  ماکحا  باتک  رد  تسا  هلبانح  ياملع  زا  هک  مزح  نبا  دـنناد . یم  لطاب ))  )) ار نآ 
نشور عبتت  قیقحت و  زا  دعب  هک  تسا  هدش  رکذ  زین  يرگید  عاونا  سایق  يارب  هتبلا  ( 625 .) دیدرگ جیار  مدرم  نیب  موس  نرق  رد  دش و  ادیپ 

هب رگا  دشاب و  یم  ظفل  رهاظ  زا  دافتسم  رتشیب  هّلعلا  صوصنم  سایق  لثم  هکلب  هدوبن ، حلطصم  سایق  عاونا  زا  ناونع  چیه  هب  هک  دش  دهاوخ 
يوحف ای  قفاوم  موهفم  ای  ۀـیّولوا  سایق  لثم  سب . تسا و  ناونع  رد  كارتشا  حالطـصا و  فرـص  دوش ، یم  قالطا  ساـیق )) ، )) ماـسقا نآ 

، هدافتـسا عراش  باطخ  ياوحف  زا  مالک  قوطنم  قفاوم  یمکح  ام  دـنک ، یم  یهن  يزیچ  زا  ای  رما  يزیچ  هب  ار  ام  عراش ، یتقو  هک  باطخلا 
نآرق رد  لاعتم  يادـخ  ـالثم  تسا . مارح  اـی  بجاو  یلوا ، قیرط  هب  راـک  نـالف  دـشاب ، مارح  اـی  بجاو  راـک  نیا  یتقو  مییوگ : یم  هدومن ،

نآ رب  مالک  قوطنم  هک  تسا  یمکح  نیا  دـییوگن .)) ّفُا  رداـم ، ردـپ و  ربارب  رد  (( ؛) 626 ...() ٍّفُءا َّاَمُهَّل  لُقَت  َـالَف  دـیامرف ...( : یم  میرک 
(( برض  )) سپ تسا ، مارح  ردام  ردپ و  ربارب  رد  نتفگ  ّفُا  یتقو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  قوطنم  رد  روکذم  مکح  نیا  زا  اما  دراد ، تلالد 
ام عراش  یتقو  هک  باطخ )) لیلد   )) ای فلاخم  موهفم  لثم  و  دوب . دهاوخ  مارح  یلوا  قیرط  هب  دص و  رد  دص  ود ، نآ  نیهوت  و  متش ))  )) و

عراش یتقو  ـالثم  مینک ؛ یم  هدافتـسا  زین  ار  مـالک  قوطنم  رد  روکذـم  مکح  فلاـخم  یمکح  اـم  دـنک ، یهن  يزیچ  زا  اـی  رما  يزیچ  هب  ار 
هب بآ  رگا  هک  مینک  یم  هدافتـسا  عراش  مالک  موهفم  زا  ام  دـنک ، یمن  سجن  ار  وا  يزیچ  دـش ، رک ))  )) هزادـنا هب  هک  یناـمز  بآ  دـیوگب 

ادیپ مکح  طانم  هب  عطق  یسک  يارب  رگا  هک  طانم )) حیقنت   )) لثم و  دوش . یم  سجن  دنک ، ادیپ  سامت  نآ  اب  سجن  دشابن و  رک ))  )) هزادنا
ملع یساسا ، لکـشم  اما  دهد . یم  تیارـس  هدروآ و  مود  ياج  رد  طانم  عبت  هب  زین  ار  مکح  دبایب ، يرگید  ياج  رد  ار  طانم  نامه  دوش و 

دـنرادن و طابترا  یحو )) ملاع   )) اب امیقتـسم  هک  يداع  دارفا  يارب  ماکحا ، تاـطانم  هب  ملع  لوصح  اریز  تسا ؛ مکح  طاـنم  هب  ندرکادـیپ 
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هیبش دراوم  رثکا  رد  طاـنم  حـیقنت  هک  تسا  تهج  نیزا  و  دوب ، دـهاوخ  لاـحم  تسا ، هدیـسرن  هطبار  نیا  رد  نآرق  اـی  ربماـیپ  زا  مه  يزیچ 
لوصح باب  زا  هدش ، طانم  حیقنت  هب  کسمت  يدودعم  دراوم  رد  هعیش ، هقف  رد  رگا  تسا . لطاب  نآ  هب  کسمت  هدوب و  سایق  هب  زیچ  نیرت 

وکین يانعم  هب  يوغل  رظن  زا  ناسحتسا ))  )) ناسحتسا  - 2 دوب . دهاوخن  عفر  لباق  هدوب و  یتاذ  زین  عطق  تیجح  تسا و  مکح  طانم  هب  عطق 
زا هچنآ  تسا . هدش  فلتخم  فیرعت  ریبعت و  رد  ناونع  نیا  زا  ننست ، لها  نییلوصا  حالطصا  رد  و  تسا ، يزیچ  نتشادنپ  بوخ  ندرمش و 

لقع و قباطم  ار  يزیچ  تسا  دهتجم  ندرمش  وکین  نتشادنپ و  بوخ  يانعم  هب  ناسحتسا  دیآ ، یم  تسد  هب  ریباعت  فیراعت و  نآ  عومجم 
اب دـهاوخب  یـسک  ره  هک  تسا  لوـقنم  فورعم و  یعفاـش  زا  تسا ؛ فـالتخا  ننـست  لـها  نیب  زین  ناسحتـسا  تـیجح  رد  شدوـخ . هـقیلس 
هد زا  هصح  ُهن  ناسحتـسا  هک  تسا  هدـش  لقن  کـلام  زا  لـباقم ، رد  یلو  (. 627  ) تسا هدومن  عیرشت  دنک ، طابنتـسا  ار  یمکح  ناسحتـسا 

نیلئاق هک  ار  يا  هلدا  هدوبن و  ناسحتسا  تیجح  هب  لئاق  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  زا  تعباتم  هب  نایعیـش  اما  ( 628 .) دشاب یم  ملع  هصح 
يارب ننـست  لها  نیّیلوصا  هلـسرم  حـلاصم   - 3 دـنناد . یمن  ماـت  دنـس  تهج  زا  اـی  تلـالد و  ثیح  زا  اـی  دـنهد ، یم  هئارا  نآ  تـیجح  هـب 

يا هدعاق  ای  لصا  هب  هک  تسا  يزیچ  زا  ترابع  هلسرم )) حلاصم  : )) دیوگ یم  ناهرب  نبا  دنا . هدرک  یفلتخم  ياهفیرعت  هلسرم )) حلاصم  ))
اب بسانم  هک  یفصو  زا  تسا  ترابع  هلسرم ، حلاصم  دنیوگ : یم  نانآ  رخءاتم  ياه  یلوصا  زا  یـضعب  ( 629 .) دشابن دنتسم  یئزج  یلک و 

ياغلا ای  رابتعا  يارب  عرش  هیحان  زا  يدهاش  دشاب و  ررض  عفد  ای  عفن  بلج  فصو ، نآ  هب  مکح  طبر  هجیتن  هک  يروط  دشاب ، مکح  عیرشت 
، دنک تلالد  تعیرش  لوصا  زا  یلک  یلـصا  هلـسرم ، حلاصم  يارب  دیاب  تسا ، دقتعم  هکنآ  نمـض  یبیلاود  ( 630 .) دشاب هتشادن  دوجو  نآ 
هک تسا  مکح  یعون  زا  ترابع  تقیقح ، رد  حالـصتسا  : )) دـیوگ یم  هدومن ، لـخاد  حالـصتسا  ناونع  تحت  ار  هلـسرم  حـلاصم  عقاو  رد 

تعیرـش رد  زین  یلاثما  ریاـظن و  میـشاب و  هتـشادن  نآ  يارب  یـصن  هک  يدروم  ره  رد  بلطم  نیا  و  دـشاب . یم  تحلـصم  رب  ینتبم  نآ  دـنس 
نیّیلوصا نیب  هک  يروط  نامه  انمض  ( 631 ((.) دشاب دروم  نآ  رد  مکح  تابثا  يارب  یکردم  دناوت  یم  دوش ، سایق  نآ  اب  ات  دشاب  هتـشادن 

نب دمحا  کلام و  الثم : دراد ؛ دوجو  فالتخا  زین  نآ  تیّجح  اب  هطبار  رد  دوش ، یم  هدید  فالتخا  هلـسرم  حلاصم  فیرعت  رد  ننـست  لها 
صن هک  يدروم  رد  مکح  طابنتسا  يارب  یعرش  تسا  یقیرط  ندرمش ، حلاص  هک  دنا  هتفگ  و  نآ ، تیّجح  هب  دنلئاق  ود  نآ  نیعبات  لبنح و 

ياـنبم هکدراد  تیحالـص  تسا ، هدـشندراو  نآ  ياـغلاای  راـبتعارب  یعرـش  لـیلد  هـک  يا  هـقلطم  تحلـصم  و  درادـن ، دوـجو  یعاـمجا  اـی 
هب ار  نآ  هدیناسر و  ّولغ  ّدح  هب  ار  راک  هلسرم  حلاصم  تیجح  اب  هطبار  رد  دشاب ، یم  هلبانح  زا  یکی  هک  یفوط  ( 632 .) دشاب ماکحاطابنتسا 
ریغ هک  یصوصن  اب  ضراعت  دراوم  رد  نآ  میدقت  هب  لئاق  هتسناد و  ربتعم  تسا  تالماعم  هیویند و  تاسایس  ساسا  هک  یعرش  یلیلد  ناونع 

زا دهاوخب  هک  ره  هتشادن و  دوجو  حالصتسا  قیرط  زا  یطابنتسا  : )) دنا هتفگ  وا  عابتا  یعفاش و  ( 633 .) تسا هدش  دنتسه ، نآ  اب  عمج  لباق 
((. لقع هن  تسا  سفن  ياوه  زا  تیعبت  ناسحتسا ، لثم  حالصتسا  هک  دنا  هتفگ  تسا و  هدومن  عیرشت  دروایب  تسد  هب  ار  یمکح  قیرط  نیا 

یمن یعرـش  مکح  تابثا  يارب  لیلد  ار  نآ  هدوبن و  هلـسرم  حـلاصم  تیّجح  هب  لئاق  هک  هدـش  هداد  تبـسن  زین  هفینح  وبا  بهذـم  ناوریپ  هب 
یم دـنناد و  یم  نظ  هب  لمع  تمرح  هلدا  مومع  لومـشم  ار  نآ  دنتـسه و  هلـسرم  حـلاصم  تیجح  مدـع  هب  لئاق  نایعیـش  اـما  ( 634 .) دنناد

نیناوق لعج  بتک و  لازنا  لسر و  ثعب  هب  يزاین  رگید  دنتشاد ، تیجح  نآ  ریاظن  تاسایق و  تاناسحتـسا و  ای  هلـسرم  حلاصم  رگا  دنیوگ 
عمج تغل  رد  عیارذ ))  )) عیارذ دس  حتف و   - 4 دش . یم  جارختـسا  تاعوضوم  يارب  ماکحا  مامت  روما ، نیا  اب  اریز  دوبن ؛ دنوادخ  فرط  زا 

قالطا تامدقم  هب  حالطـصا  رد  و  دوش ، یم  نکمم  يرگید  زیچ  هب  لوصو  نآ  ببـس  هب  هک  تسا  يزیچ  هلیـسو و  يانعم  هب  و  هعیرذ )) ))
هب موکحم  تسا ، نآ  رد  حالـص  ریخ و  و  دروآ ، یم  برق  هک  یفده  دـصقم و  هب  دوش  یهتنم  عیارذ  رگا  هک  هدـش  هتفگ  اذـل  ددرگ و  یم 
یم مکح  ود  نیمه  زا  یکی  هب  موـکحم  زین  هعیرذ  تسا ، بابحتـسا  اـی  بوـجو  هب  موـکحم  دـصقم  نوـچ  ینعی  دوـش ؛ یم  دـصقم  مکح 
حتف هب  مکح  لوا ، تروص  رد  کـلام  دوش . یم  تمرح  مکح  هب  موکحم  زین  هعیرذ  تسا ، تمرح  مکح  هب  موکحم  دـصقم  رگا  و  ددرگ ،

هک تسا  نیا  تسا  ملسم  هچنآ  ( 635 .) درک یم  نآ  ندوب  هتـسب  عیارذ و  دـس  هب  مکح  مود  تروص  رد  دومن و  یم  نآ  ندوب  زاب  عیارذ و 
زا هعیش  نیّیلوصا  نیب  اریز  تسا ؛ نآ  دودح  رد  ای  ظفل  رد  دوش ، یم  هدید  یفالتخا  رگا  دنتـسه و  عیارذ  دسو  حتف  هب  لئاق  نیّیلوصا ، رثکا 
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یضعب دنا . هدش  مکح  رد  همدقملا  يذ  زا  همدقم  تیعبت  هب  لئاق  یضعب  دوش و  یم  دای  مارح )) همدقم   )) و بجاو )) همدقم   )) ناونع هب  نآ 
زا زین  ننـست  لـها  نیّیلوـصا  دـنا . هدـشن  تیعبت  هب  لـئاق  مارح ، همدـقم  رد  هدـش و  همدـقملا  يذ  زا  تیعبت  هب  لـئاق  بجاو  همدـقم  رد  مـه 

دیاـبن هک  ار  هچنآ  نکلو  دراد ، دوجو  فـالتخا  زین  ناـنآ  نیب  مکح ، رد  دـصقم  زا  عیارذ  تیعبت  رد  دـننک و  یم  ریبعت  عیارذ  هب  تامدـقم 
هناگ راهچ  كرادـم  لباقم  رد  هدـمآ و  باسح  هب  ماکحا  يارب  لقتـسم  یکردـم  دـناوت  یمن  عیارذ  دـس  حـتف و  هک  تسا  نیا  دـش ، لفاغ 

ات هیلقع  تامزالم  ای  هیعمـس و  هلدا  رهاوظ  هب  دوش  یهتنم  دـیاب  ای  تهج  نیمه  يارب  و  دـیامن ، مادـنا  ضرع  عامجا  لقع و  ّتنـس ، باتک ،
حتف و رابتعا  تیّجح و  يارب  یناهرب  لیلد و  ام  تروص ، نیا  ریغ  رد  ددرگ . ینتبم  نآ  رب  یمکح  دوش و  تیّجح  فصو  هب  فصّتم  دـناوتب 

زین نآ  جارخا  يارب  یهار  هدـش و  نآ  لماش  دـنک ، یم  یهن  نظ  هب  ندرک  لـمع  زا  ار  اـم  هک  یتاـمومع  هکلب  تشاد ، میهاوخن  عیارذ  دـس 
تحت زا  نآ  جارخا  رب  لیلد  دـناسر ، یم  حـلاصم  زا  یتحلـصم  هب  ار  ام  ای  دوش  یم  یهتنم  مارح  هب  هلیـسو  نیا  هکنیا  فرـص  دوب . دـهاوخن 

زا یلیخ  رد  هکنآ  يارب  تسا ، نکمم  دشاب ، هتشاد  همدقملا  يذ  مکح  زا  ریغ  یمکح  همدقم ، هکنیا  روصتاریز  دشاب ، دناوت  یمن  تامومع 
هکنیا لثم  دیامن . كرت  دـناوت  یم  هکلب  دـنک ، نایتا  زین  ار  همدـقملا  يذ  هک  تسین  روبجم  ناسنا  همدـقم ، هعیرذ و  هب  نایتا  زا  سپ  دراوم ،
یـسک ای  دیامن ، هدافتـسا  يرگید  روط  لیاسو ، زا  هدش و  فرـصنم  نآ ، هیهت  زا  دعب  اما  دیامن ، هیهت  ار  بارـش  نتخاس  لیاسو  همه  یـسک 

يذ زا  همدقم  کیکفت  هکنانچمه  سپ  ددرگرب . هدادـن  ماجنا  ار  کسانم  اما  دـشاب ، فرـشم  جـح ، مسوم  رد  دـناسرب و  هکم  ات  ار  شدوخ 
. دوب دهاوخ  نکمم  زین  مکح  رد  يرگید  زا  یکی  تیعبت  مدع  تسا ، نکمم  همّدقملا 

شسرپ

داریا ام  رب  دنتسین ، انشآ  یهقف  یلوصا و  تاحالطصا  اب  هک  ام  یعیش  ناردارب  زا  یضعب  یّتح  ای  تنس  لها  ناردارب  زا  یـضعب  تسا  نکمم 
سایق لـثم  يروما  هیهقف و  دـعاوق  هیلمع و  لوصا  اریز  دـشاب ؛ یم  اـت  راـهچ  زا  رتشیب  هدوبن و  اـت  راـهچ  ماـکحا  كرادـم  دـنیوگب : هتفرگ ،

رکذ هک  ار  هچنآ  زین  هعیش  ناگرزب  املع و  دنراد ، تلاخد  یعرش  ماکحا  طابنتسا  رد  زین  نآ  لاثما  طانم و  حیقنت  تیولوا ، ۀلعلا ، صوصنم 
. دنا هدومن  جرد  ناشدوخ  بتک  رد  دش ،

خساپ

دشاب و یم  عامجا  لقع و  تنـس ، باتک ، زا  ترابع  هک  تسه  هعبرا  هلداو  هناگراهچ  لوصا  نامه  ماکحا  كرادـم  : مییوگ یم  باوج  رد 
یم هدافتسا  اهنآ  زا  ماکحا  طابنتـسا  ریـسم  رد  دعب  دنیآ و  یم  تسد  هب  هعبرا  هلدا  نیمه  زا  هدوبن و  لقتـسم  روما  هیقب  ات ، راهچ  نیا  زا  ریغ 

ات راهچ  ره  زا  ای  عامجا ، ای  لقع  ای  تنسای  باتک  زا  هک  دنتسه  یلک  طباوض  تایربک و  هّیهقف ، دعاوق  هیلمع و  لوصا  رگید : ریبعت  هب  دوش .
دنتسه یماکحا  دوخ  ینعی  دننک ؛ یم  ادیپ  قابطنا  ناشدوخ  قیداصمو  تایرغص  رب  دعبو  هدش  جارختـسا  هعبرا ، هلدا  زا  یکی  زا  رتشیب  زا  ای 

، بلطم رتشیب  حیـضوت  يارب  دنریگب . رارق  زین  ناش  كرادم  زا  ماکحا  طابنتـسا  ریـسم  رد  دنناوت  یم  لاح  نیع  رد  دنا و  هدـش  طابنتـسا  هک 
؛ هیلقع هیلمع  لوصا  هیعرـش و  هیلمع  لوصا  هب  دوش  یم  میـسقت  هیلمع  لوصا  لوصا ، ياملع  میـسقت  قبط  هک  دوش  هداد  رکذـت  تسا  مزـال 
زا دافتسم  همه  هک  نآ  لاثماو  لحلا  ۀلاصا  ةراهطلا ، ۀلاصا  باحصتسا ، یعرـش ، رییخت  یعرـش ، طایتحا  یعرـش ، تئارب  لثم  هیعرـش  لوصا 

دعاوق لصا ، هس  نیا  يانبریز  هک  یلقع  رییخت  یلقع و  طایتحا  یلقع ، تئارب  لثم  هیلقع  هیلمع  لوصا  و  دشاب ، یم  عامجا  ای  تنـس  ای  نآرق 
نامض و زواجت ، غارف ، ررضال ، هدعاق  لثم  نوچ  دومن ؛ میسقت  مسق  ود  نیمه  هب  دوش  یم  زین  ار  هیهقف  دعاوق  دنتسه . یلقع  مّلسم  ماکحا  و 

کلم ائیـش  کلم  نم   )) هدـعاق لثم  هیهقف ، دـعاوق  زا  رگید  یـضعب  و  دـنیآ ، یم  تسد  هب  عامجا  ای  تنـس  ای  باتک  لثم  هلدا  زا  نآ  لاـثما 
هناگراهچ كرادم  نامه  هب  دوش  یم  رصحنم  ماکحا  طابنتـسا  هجیتن ، رد  سپ  دشاب ، یم  هیلقع  هلدا  زا  دافتـسم  زین  نآ  لاثما  و  هب )) رارقالا 

هتـشاد دوجو  دـناوت  یم  هیهقف  دـعاوق  هیلمع و  لوصا  نیب  هک  یقرف  نیرتمهم  هک  دـنامن  هتفگاـن  میدومن . ثحب  نآ  تیّجح  زا  ـالبق  هک  يا 
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هیلمع لوصا  قیداصم  تایرغـص و  اریز  دـشاب ؛ یم  رگید  ماـکحا  طابنتـسا  يارب  هطـساو  دراوم  رثکا  رد  یلمع  لـصا  هک  ، تسا نیا  دـشاب ،
یمکح دوخ  هکلب  دـنریگ ، یمن  رارق  طابنتـسا  هطـساو  یهقف  هدـعاق  اما  دنـشاب ، یم  قیداصم  دارفا و  ياراد  هک  دنتـسه  یلک  ماکحا  ارثکا 

لثم دوـش ، یئزج  دراوـم  رب  قـبطنم  یلمع  لـصا  رگا  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  و  دوـش ، یم  قیبـطت  تاـیئزج  دارفا و  رب  هک  یلک  تـسا 
نآ هب  یهقف  هدـعاق  ناونع  هب  هکلب  دـنیوگ ، یمن  یلوصا  ای  یلمع  لصا  ار  نآ  رگید  یئزج ، ماکحا  تاـعوضوم و  رد  باحـصتسا  ناـیرج 

رهاظ زا  هدافتـسا  هب  دننک  یم  ادیپ  تشگرب  زین  نآ  ریاظنو  ۀلعلا  صوصنم  تیولوا و  سایق  طانم و  حیقنت  لثم  يدعاوق  اما  دـننک . یم  هاگن 
هلدا ضرع  رد  یلقتـسم  ياـهلیلد  زین  نآ  ریاـظن  روکذـم و  روما  نیارباـنب  دـش ، ثحب  روـما  نیا  تیّجح  هراـب  رد  ًـالبق  و  تنـس ، اـی  باـتک 

. دنشاب یم  هناگراهچ  كرادم  نامه  زا  دافتسم  هک  دنتسه  يدعاوق  هکلب  هدوبن ، هناگراهچ 

داهتجا هعیش و 

نآ ماجنا  تقـشم  تمحز و  نودب  هک  تسا  يراک  رد  دهج  دج و  شالت و  يانعم  هب  تغل  رد  داهتجا )) ، )) تشذگ البق  هک  يروط  نامه 
هک نآ  كرادم  زا  یعرش  ماکحا  ندروآ  تسد  هب  يارب  عبتت ، قیقحت و  شالت و  ششوک و  زا  تسا  ترابع  حالطصا  رد  و  تسین ، نکمم 

، مالّـسلا هیلع  موصعم  روضح  نامز  رد  یعرـش  مکح  ندروآ  تسد  هب  هک  دـش  هتفگ  البق  عامجا . لقع و  تنـس ، باتک ، زا  تسا  تراـبع 
اریز دوبن ؛ داهتجا  هب  زاین  دیدرگ و  یم  صخـشم  مکح ، همان ، طسوت  ای  اروضح  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  لا  ؤس  اب  هچ  دوب ، ناسآ  تحار و 

داهتجا هب  يزاین  مالّـسلا  هیلع  موصعم  داشرا  قیرط  زا  مکح  هب  ملع  لوصح  زا  سپ  تسا ، نآ  ندروآ  تسد  هب  مکح و  مهف  يارب  داهتجا ،
محازت و ضراعت و  دراوم  ای  دیقم  رب  قلطم  ای  صاخرب  ماع  لمح  لثم  دش  یم  ساسحا  داهتجا ، هب  زاین  هک  يدراوم  رد  اما  دوش . یمن  هدید 
، تسا فقوتم  اهنآ  رب  داهتجا  زورما  هک  یتامدقم  زا  يرایسب  تشادن و  مزال  يدایز  تمحز  ینعی  دوب ؛ هنو  ؤملا  فیفخ  داهتجا  نآ ، لاثما 

نامز هب  هچ  ره  مینک و  یم  هاگن  همدـقتم  راصعا  هب  یتقو  اذـلو  دـش  یمن  هدـید  تامدـقم ، نآ  هب  تبـسن  يزاـین  هنوگ  چـیه  ناـمز  نآ  رد 
هرخءاتم راصعا  فالخ  هب  تسه ، دایز  زین  اهقف  نیدهتجم و  دادعت  نازیم  نامه  هب  مینیب  یم  میوش  یم  رت  کیدزن  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم 

اهنت هک  دنک  یم  ادیپ  شهاک  زین  اهقف  نیدهتجم و  دادـعت  هزادـنا  نامه  هب  میوش ، یم  رترود  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  نامز  زا  هچ  ره  هک 
لیـصحت هک  یمولعرب  تسا  داهتجا  فقوت  نینچمه  یهقف و  ثحابم  ندش  ضماغ  داهتجا و  هعـسوت  طسب و  نآ  رتمهم  تلع  لقاال  ای  تلع 

ماکحا ندروآ  تسد  هب  داـهتجا و  یتامدـقم ، مولع  نتفرگ  ارف  رکف و  رظن و  نودـب  و  دراد ، داـیز  تمحز  هب  زاـین  ییاـهنت  هب  نآ  مادـکره 
هک يروط  هب  تسا ، داـهتجا  ندوب  لکـشم  دارم ، هکلب  تسین ، داـهتجا  ندوب  لاـحم  شیاـنعم  دـش ، هتفگ  هچنآ  نکل  دوب . دـهاوخن  نکمم 

؛ تسا لاعتم  دنوادخ  هب  هدش  طابنتسا  مکح  دانسا  هل  أسم  داهتجا ، لکشم  نیرتمهم  تسا . هدش  رتشیب  همدقتم  راصعا  هب  تبسن  نآ  تمحز 
یتح دروآ ، یم  تسد  هب  ار  مکح  تاراما  دـعاوق و  زا  لصاح  نظ  قیرط  زا  طقف  درادـن و  عقاو  هب  ملع  عطق و  ماکحا ، رثکا  رد  هیقف ، نوچ 
رطاخ هب  دراد . دوجو  دشاب  هدرک  اطخ  ملع ، تامدقم  زا  یضعب  رد  ای  دشاب  بکرم  لهج  وا  ملع  هکنیا  لامتحا  مه  عطق  لیصحت  ضرف  رد 

نیب رد  دننک . یم  بانتجا  دنراد ، زین  ار  طابنتـسا  تردـق  هک  یلاح  رد  مکح  طابنتـسا  و  اتفا ))  )) زا املع  زا  یـضعب  هک  تسا  تهج  نیمه 
تبیغ نامز  رد  هک  یبصانم  زارحا  زا  يرود  اتفا و  كرت  هب  دنفورعم  ینارحب ، مشاه  دیس  موحرم  سوواط و  نب  دیس  موحرم  هعیـش ، ياهقف 

بوجو ياراد  داـهتجا ، نوچ  هتبلا  دـنا . هدوب  تهاـقفو  اوقتو  شناد  ملع و  ناـگرزب  زا  راوگرزب ، ود  نیا  هکنیا  اـب  دریگ ، یم  قـلعت  هیقف  هب 
دهاوخن یپ  رد  يررـض  اضق ، اتفا و  بصنم  زا  رفن  دنچ  ای  کی  بانتجا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  دهتجم  تیافک ، رادقم  هب  رگا  تسا و  ییافک 

فاکنتـسا درف ، نآ  يارب  تروص  نآ  رد  دوش ، رفن  کی  هب  رـصحنم  داهتجا  هک  یتقو  الثم  دـش  ینیع  بوجو  نآ ، بوجو  رگا  اما  تشاد ،
دهتجم هک  یـسک  رگا  نییعت ، مدـع  تروص  رد  نانچمه  دوش . یم  بجاو  هیقف  هب  طوبرم  بصانم  ریاـس  زارحا  اـتفا و  مارح و  نداد  اوتف  زا 

هکنیا هب  طورـشم  دوب ، دهاوخ  روجءام  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هدشن و  یلکـشم  راچد  دـننک ، لمع  وا  ياوتف  هب  نارگید  و  دـهدب ، اوتف  تسا 
قوف تاـکن  هب  هجوت  اـب  دـشاب . هدومن  یفاـک  تقد  دـعاوق  لوصا و  لاـمِعا  رد  و  هدرک ، ناینیـشیپ  لاوقاو  تاـیاور  رد  مزـال  عـبتت  صحف و 
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زا دعب  دشاب و  یم  تسا ، هدومرف  نیعم  عراش  هک  يا  هلدا  دوخزا  یشان  هابتشا  نآ  نوچ  دنک ، هابتشا  یمکح  طابنتسا  رد  يدهتجم  هچنانچ 
نوچو تشاد . دـهاوخن  لاـبند  هب  دـهتجم  يارب  يا  هذـخا  ؤم  هنوگ  چـیه  هدوب و  ضاـمغا  وفع و  دروم  تسا ، هدـمآ  شیپ  عـبتت  قـیقحت و 

اعرـش هک  يا  هصاخ  نونظ  قیرط  زا  هچ  دـشاب و  عقاو  هب  ملاـع  هچ  سپ  تسا ، هدرک  یفرعم  وا  يارب  تعیرـش  هک  هدومیپ  ار  یهار  دـهتجم 
هب تسا ، هدومن  طابنتسا  هک  ار  هچنآ  دناوت  یم  تروص  ود  ره  رد  دنک ، تکرح  تسا ، هدش  اغلا  اهنآ  زا  فالخ  لامتحا  دنا و  هدش  تّجح 

عّیشت لها  نیب  قافتا  دروم  ابیرقت  دش ، هتشاگن  هچنآ  اجنیا  ات  دیامن . یفرعم  دوخ  نیدلقم  هب  هّللا )) مکح   )) ناونع هب  هداد و  دانـسا  دنوادخ 
دادعت هب  دنوادخ  دنیوگ  یم  هتسناد و  بیصم ))  )) ار دهتجم  ننـست  لها  تیرثکا  هکنوچ  ابیرقت ،))  )) میتفگ هکنیا  دشاب . یم  ننـست  لها  و 
يرظن مادک  ره  دندومن و  فالتخا  يا  هل  أسم  مکح  رس  رب  مه  اب  دهتجم  رفن  هد  رگا  سپ  دنک ، یم  عضو  مکح  نیدهتجم ، تایرظن  ارآ و 

هک دندقتعم  هتـسنادن و  بیـصم  ار  دهتجم  نایعیـش  یلو  دـیامن ، یم  لعج  نانآ  ياهرظن  دادـعت  هب  مکح  ات  هد  مه  لاعتم  دـنوادخ  دـنداد ،
(( داهتجا باب  ندوب )) هتـسب  زاب و   )) رد یّنـس  هعیـش و  نیب  یـساسا  فالتخا  تسا . ضامغا  وفع و  لباق  اطخ  نآ  اما  دنک ، یم  اطخ  یهاگ 

لها یلو  دنناد ، یمن  صوصخم  ناکم  ای  نامز  هب  رصحنم  زین  ار  داهتجا  هدرکن و  رفن  دنچ  ای  کی  هب  رصحنم  ار  دهتجم  نایعیـش ، هک  تسا 
عوجر هدومن و  مالعا  دودسم ))  )) ار داهتجا  باب  لبنح ، نب  دمحا  هفینح و  وبا  یعفاش ، کلام ، زا : دنترابع  هک  هعبرا  ياهقف  زا  دعب  ننست ،

یّتح ای  یلقع و  لیلد  ای  عامجا  ای  تیاور  ای  هیآ  چیه  هک  یلاح  رد  دـنناد ، یم  مارح  رفن  راهچ  نیا  ریغ  هب  یعرـش  ماکحا  مهف  رد  ار  یماع 
زا دعب  یّتح  ّتنـس و  لها  هعبرا  همئا  زا  لبق  درادن . داهتجا  باب  ندوب  دَسنُم  رب  یتلالد  هنوگ  چیه  زین  نانآ  دزن  ربتعم  كرادـم  هیقب  سایق و 
زا هنادازآ  مه  مدرم  هدوب و  ناشدوخ  صاخ  یهقف  برشم  بهذم و  ياراد  هک  دنتـشاد  دوجو  نانآ  نایم  رد  ییاهقف  یتدم ، يارب  زین  نانآ 

يرصب نسح  لاس 105 ه ). يافوتم   ) یبعـش لاس 101 ه ،). يافوتم   ) زیزعلادبع نبرمع  زا  ناوت  یم  هطبار  نیا  رد  دـندرک . یم  دـیلقت  نانآ 
يافوتم  ) ثیل لاس 161 ه ). يافوتم   ) يروث نایفـس  لاس 157 ه ). ياـفوتم   ) یعازوا لاس 148 ه ). ياـفوتم   ) شمعا لاس 110 ه ). يافوتم  )

فلخ نب  دوواد  لاس 240 ه ،). يافوتم   ) روث یبا  لاس 238 ه ،). يافوتم   ) قاحسا لاس 198 ه ،). يافوتم   ) هنییع نب  نایفـس  لاس 175 ه ،).
درگاش یتح  هک  یناسک  زا  روکذم  دارفا  رب  هوالع  درب . مان  لاس 310 ه ). يافوتم   ) يربط ریرج  نب  دمحم  و  لاس 270 ه ). يافوتم   ) يرهاظ

نسح نب  دمحم   )) هب ناوت  یم  دندرکن ، داتسا  دیلقت  هب  افتکا  هدومن و  لمع  دوخ  داهتجا  قباطم  داتسا  زا  دعب  دندوب و  هعبرا  همئا  زا  یـضعب 
ماقم هب  ندیـسر  زا  دـعب  هک  درک  هراـشا  کـلام ، نادرگاـش  زا  یعفاـش  هب  نینچمه  هفینح و  وبا  نادرگاـش  زا  رفز )) فسوی و  وبا  یناـبیش ،
بتک رد  نانآ  یهقف  يارآ  زورما  دنداد و  رظن  شیوخ  داتسا  تایرظن  ارآ و  لباقم  رد  دوخ  هکلب  دندرکن ، مالعا  دسنم  ار  نآ  باب  داهتجا ،

رفن راهچ  هب  نآ  راـصحنا  داـهتجا و  باـب  دادـسنا  يارب  دوش  یم  مولعم  دـش ، هتفگ  هچنآ  زا  دـشاب . یم  دوجوم  تنـس  لـها  ناردارب  یهقف 
نیا يارب  لیلد  ناونع  هب  ناوت  یم  هک  ار  یبلطم  اهنت  درادـن . دوجو  یـساسا  يوق و  لـیلد  دـندقتعم ، ّتنـس  لـها  ناردارب  هکناـنچ  روکذـم 

ناـمز ره  رد  دـنامب و  زاـب  داـهتجا  باـب  رگا  هک  دـندوب  هدـش  هجوتم  نیطالـس ، ماّـکح و  اریز  تسا ؛ یـسایس  لـئاسم  درک ، رکذ  راـصحنا 
لکشم اهنآ  هقیلس  تساوخ و  قباطم  نیملـسم  لرتنک  دنـشاب ، ناملـسم  مدرم  دیلقت  عجرم  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  ینادهتجم  ای  يدهتجم 

هب هدومن و  تکرح  عرـش  فالخ  رب  یهاشداپ  ای  هفیلخ  ای  مکاح  دنیبب  دراد ، تیعجرم  هبنج  هک  يدـهتجم  ره  تقو  ره  نوچ  دوب ؛ دـهاوخ 
هک ار  یمکح  مدرم  هکنآ  يارب  دزادنیب ، هار  هب  تموکح  هیلع  یبالقنا  دناوت  یم  اوتف  مکح و  کی  رودص  اب  تسین  دنبیاپ  تعیرش ، دودح 

نیدهتجم زا  ناناملسم  رگا  یلو  دنناد ، یم  بجاو  ار  نآ  زا  تعاطا  هتسناد و  لاعتم  يادخ  مکح  دنک ، یم  رداص  ناشدیلقت  عجرم  دهتجم 
دوجو دشاب  روج  نیطالـس  افلخ و  هدننک  دیدهت  هک  يرطخ  رگید  هتفر ، ایند  زا  تساهلاس  هک  دنـشاب  يدهتجم  دلقم  و  دننکن ، دیلقت  هدنز 

ار نانآ  مکح  ناناملـسم  ات  دنتـسین  مدرم  دیلقت  عجرم  هک  مه  ناگدنز  دنک و  یمن  رداص  داهج  مایق و  ياوتف  هدرم  نوچ ، تشاد ؛ دـهاوخن 
یعرش و نیناوق  رد  يراکتسد  لواپچ و  ییوگروز و  لامِعا  يارب  هار  نیرتهب  نیطالس  ماکح و  دید  زا  نیاربانب  دننک . یقلت  دنوادخ  مکح 
، دوب بهاذـم  رگید  زا  دـیلقت  میرحت  فورعم و  بهذـم  راهچ  هب  یهقف  بهاذـم  راصحنا  دـنداد ، یم  ماجنا  هک  ییاهلیم  فیح و  هصـالخ 

نآ تفرگ . رارق  میرحت  نیا  لومشم  زین  تسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  بهذم  عقاو  رد  هک  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  یّتح 
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دندوب و دازآ  دوخ  دیلقت  عجرم  دهتجم  باختنا  رد  ننست  لها  ناناملسم  يرجه  مراهچ  نرق  دودح  ات  دیآ  یم  تسد  هب  خیرات  زا  هک  روط 
بهاذم و نیا  همئا  لاوقا  ذخا  بوجو  هعبرا و  بهاذم  هب  مازتلا  هکنیا  ات  دش  عورش  روج  نیطالس  مومـسم  تاغیلبت  جیردت ، هب  نآ ، زا  دعب 
هک یسابع  هفیلخ  رداق ))  )) هک تسا  رارق  نیا  زا  ارجام  يومح  توق  ای  لقن  قبط  درک . ادیپ  ققحت  لاس 645 ه.ق  رد  نارگید  ياواتف  كرت 

، دنسیونب دوخ  بهذم  قباطم  رصتخم ، یباتک  مادک  ره  هک  داد  روتسد  مالـسا  ياملع  زا  رفن  راهچ  هب  دیـسر ، تفالخ  هب  لاس 381 ه.ق  رد 
هفینح وبا  بهذـم  قباطم  ار  رـصتخم  باتک  يرودـق  نیـسحلاوبا  تشون و  یعفاش  بهذـم  قباـطم  ار  عاـنقا  باـتک  یعفاـش ، يدرواـم  سپ 

زا دروآ و  رد  ریرحت  هتـشر  هب  کلام  بهذم  قباطم  يرـصتخم  هلاسر  یکلام  رـصن  نب  دمحم  نب  باهولادـبع  دـمحم  وبا  درک و  فینـصت 
بتک نآ  هب  لمع  هزاجا  تفریذپ و  دش ، هضرع  یـسابع  رداق  هب  اهباتک  یتقو  تشونن . هنیمز  نیا  رد  یباتک  یـسک  لبنح ، نب  دمحا  ناوریپ 

هب ننـست  لها  زا  مدرم  هماع  رتشیب  هجوت  تاغیلبت ، اب  مک  مک  هتفای و  لیلقت  تایرظن  ارآ و  یـسابع ، رداق  راـک  نیا  اـب  ( 636 .) درک رداص  ار 
کلامم رانک  هشوگرد و  ینادـهتجم  مه  زونه  هدـشن و  دودـسم  لماک  روط  هب  داـهتجا  باـب  اـما  دـیدرگ . فوطعم  بهذـم  راـهچ  ناـمه 

زا مه  يا  هدع  امّلـسم  دنتـسناد ، یم  زیاج  دوخ  زا  ار  نارگید  دیلقت  هدومن و  لمع  شیوخ  رظن  اوتف و  قباطم  هک  دـندش  یم  ادـیپ  یمالـسا 
ار رکف  نیا  لوصا  هک  دوب  وا  يزیرقم ، لوق  هب  دیـسر و  تموکح  هب  يرادـق ) دـنب  سربیب   ) رهاظ کـلم  هکنیا  اـت  دـندرک . یم  دـیلقت  ناـنآ 
رد دـشابن ، رگید  نیدـهتجم  رظن  قباطم  تواضق ، نداد و  اوتف  يارب  یتءارج  هکنیا  يارب  تسنادـن و  زیاـج  ار  نآ  زا  فلخت  هدومن ، مکحم 

. درک باصتنا  تواضق  بصنم  هب  رـصم  هرهاق  رد  هدومن و  باختنا  ننـست  لها  فورعم  بهذـم  راهچ  زا  یـضاق  رفن  راـهچ  لاس 665 ه.ق 
لئاسم رد  دش . یمن  هدید  راکـشآ  روط  هب  يرگید  بهذم  بهذم ، راهچ  نیا  زج  یمالـسا  دالب  مامت  رد  هکنیا  ات  دومن  ادیپ  همادا  راک  نیا 

رد سرادم ، لها  دومن و  ادیپ  تیمـسر  يرعـشا  لیعامـسا  نب  یلع  نسحلاوبا  یمالک  بهذـم  طقف  زین  تایداقتعا  نید و  لوصا  هب  طوبرم 
تواضق هب  یـسک  نآ ، زا  سپ  دـش . دـنهاوخ  عقاو  راکنا  دروم  ّالاو  دـننکن  زواجت  طخ  نیا  زا  هک  دـندش  فظوم  یمالـسا  کـلامم  ماـمت 

دّلقم هکنیا  رگم  دیدرگن ، راذگاو  یسک  هب  سیردت  یسرک  دشن و  هداد  هزاجا  یسک  هب  هباطخ  يارب  دشن و  لوبق  یسک  تداهش  دیـسرن و 
نآ هب  طوبرم  ياهقف  هعبرا ، بهاذم  نتسشن  یـسرک  هب  زا  دعب  تسناد . یم  لطاب  ار  ارآ  بهاذم و  رگید  هدوب و  بهذم  راهچ  نیا  زا  یکی 

(637 .) دندرک رداص  ار  نانآ  ریغ  ياواتف  هب  لمع  تمرح  بهاذم و  نیمه  زا  دیلقت  بوجو  هب  اوتف  تدم  نیا  لوط  رد  بهاذم ،

داهتجا هراب  رد  تّنس  لها  ياملع  زا  یضعب  ياه  هاگدید 

رگید لوبق  دروم  هناتخبـشوخ  هک  هدومن  رکذ  مه  یلیالد  بهذم  راهچ  هب  بهاذم  راصحنا  تابثا  يارب  ننـست  لها  ياملع  زا  یـضعب  هتبلا 
دیس همالع  فیلءات  هحفـص 601   ) نراقملا هقفلل  ۀماعلا  لوصالا  باتک  هب  دنناوت  یم  نیبلاط  تسا ، هدشن  عقاو  زین  تنـس  لها  نادنمـشیدنا 
دنچ تاملک  هتشادن ، سوه  اوه و  زج  يا  هشیر  داهتجا  باب  دادسنا  هکنیا  ثحب و  لیمکت  يارب  کنیا  دنیامن . هعجارم  میکح ) یقت  دمحم 

سرد ار  هعبرا  بهاذـم  هقف  هک  یناسنا  دـش ، لا  ؤس  هیمیت  نبا  نیدـلا  یقت  خیـش  زا  مییاـمن . یم  لـقن  ( 638) ار تنـس  لها  ناـگرزب  زا  نت 
، دـنرادن ضراعم  صـصخم و  خـسان و  هک  ار  يا  هحیحـص  ثیداـحا  هتخادرپ و  ثیدـح  ملع  لیـصحت  هب  نآ  زا  یهاـگآ  زا  سپ  هتفرگ و 

قباطم هداد و  رارق  لصا  ار  ثیداحا  هک  تسا  بجاو  وا  رب  ای  دنک  لمع  بهذم  قباطم  ایآ  دبای ، یم  دوخ  بهذم  يارآ  زا  یضعب  فلاخم 
دوخ و تعاط  لاعتم ، يادخ  هک  تسا  تباث  عامجا  تنـس و  باتک ، رد  نیملاعلا ، بر  هّللدمحلا  تشون : باوج  رد  خیـش  دیامن . لمع  نآ 
، تسا هدرکن  بجاو  هنیعب  ار  يرگید  سک  چـیه  تعاط  تما  نیا  رب  و  تسا ، هدـینادرگ  بجاو  ضرف و  شناگدـنب  رب  ار  شلوسر  تعاط 

ادخ لوسر  مالک  زج  تسا ، در  لباق  یهاگ  لوبق و  لباق  یهاگ  یناسنا ، ره  مالک  هک  دـنا  هتفگ  همئا  زا  يرایـسب  دـسیون ) یم  هک  اجنآ  ات  )
تسنم و يءار  نیا  : )) دیوگ یم  هفینحوبا  دندرک . یم  یهن  دوخ  دیلقت  زا  ار  مدرم  زین  هعبرا  همئا  دوخ  تشون ) دـعب  . ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلص 

تهج نیمه  هب  میراد ، یم  رب  دوخ  رظن  زا  تسد  هدومن و  لوبق  ام  دروایب ، يءار  نیازا  رتهب  یسک  رگا  اما  تسوکین ، نم  رظن  هب  يءار  نیا 
زا هلءاسم  دنچ  وا  زا  دیـسر و  سنا  نب  کلام  رـضحم  هرونم ، هنیدم  ةرجهلا  راد  رد  فسوی ، وبا  هفینح ، وبا  باحـصا  لضفا  یتقو  هک  تسا 
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رطاخ هب  نم  تفگ : فسوی  وبا  داد ، ربخ  ماکحا  نآ  اب  هطبار  رد  تنـس  تالولدـم  رابخا و  دافم  زا  ار  وا  کلام  درک ، لا  ؤس  یهقف  لـئاسم 
کلام تشگ .)) یم  رب  دوب  هتفگ  اوتف  ناونع  هب  هچنآ  زا  دوب ، اجنیا  مه  وا  رگا  متشذگ و  هفینح  وبا  مداتـسا ، يءار  زا  وت  مالک  لالدتـسا و 

رگا دیجنـسب  تنـس  نآرق و  اب  ارم  راتفگ  سپ  منک ، یم  اـطخ  یهاـگ  میوگ و  یم  تسرد  یهاـگ  هک  متـسه  يرـشب  نم  : )) دـیوگ یم  زین 
ياوتف لوق و  فالخ  رب  تشاد ، حیحـص  دنـس  هک  یثیدح  رگا  : )) دیوگ یم  زین  یعفاش  دیریذپن .)) دوب  فلاخم  رگا  دیریذپب و  دوب ، قفاوم 

مان هب  تنس  لها  نادنمشناد  زا  رگید  یکی  ( 639 ((.) دیهدب رارق  لمع  دروم  ار  ثیدح  ینعی  دینزب ؛ راوید  هب  ارم  يءار  اوتف و  دـیدید ، نم 
طقف ار  تعیرـش  مهف  دـنک و  یم  مدرم  زا  یـضعب  هب  رـصحنم  ار  دـنوادخ  تمعن  لـضف و  هک  یـسک  : )) دـیوگ یم  نینچ  ناـخ )) نـسح  ))

هدومن و لزان  دوخ  ناگدنب  مامت  يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  یتعیرش  رب  ایناث : هدومن و  تءارج  دنوادخ  رب  الوا : دناد ، یم  يا  هدع  صوصخم 
روصع لها  يارب  تنس  باتک و  هب  دبعت  رصح  دنشاب .)) هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  هب  دبعتم  هک  تسا  هتساوخ  نانآ  زا 

نبا نیدلا  لامج  ( 640 .) میظع ناتهب  اذـه  مهللا  کناحبـس  دوب ؟ دـهاوخ  نیا  زا  ریغ  خـسن  ایآ  ناهرب و  لیلد و  نودـب  تسا  یمالک  قباس 
لقع اریز  تسا ؛ لقع  تعفنم  ندرک  لطاب  دیلقت ، رثا  اهنت  درادـن و  نانیمطا  دـنک  یم  دـیلقت  هچنآ  رد  دـّلقم  هکنادـب  : )) دـیوگ یم  يزوج 

صیخـشت هاچ  زا  ار  هار  دـناوت  یم  نآ  رون  طـسوت  دراد و  تسد  رد  یغارچ  هک  یـسک  يارب  تسا  تشز  تسا . هدـش  هدـیرفآ  ربدـت  يارب 
گرزب نانآ  ياهبلق  رد  هک  ار  یـصخش  بهاذم ، ناوریپ  رثکا  هکنادـب  درادرب . مدـق  یکیرات  تملظ و  رد  هدومن  شوماخ  ار  غارچ  دـهدب ،

نیع دوخ  نیا  دنـشاب و  هتـشاد  وا  راـتفگ  هب  تبـسن  لـقعت  ربدـت و  هکنآ  نودـب  دـننک  یم  يوریپ  ار  وا  لوق  دـنا و  هدرک  ملع  هدومن ، هولج 
فورعم دنمشناد  یکم )) میظعلادبع  ( )) 641 ((.) نآ هدنیوگ  هن  دـشاب  راتفگاب  هطبار  رد  دـیاب  رکفت  رظن و  اریز  تسا ؛ یهارمگ  تلالض و 

، دنـشاب یلبنح  ای  یعفاش  یکلام ، یفنح ، هک  تسا  هدرکن  فلکم  ار  شناگدنب  زا  يدحا  لاعتم ، يادـخ  هکنادـب  : )) دـیوگ یم  تنـس  لها 
هب لـمع  هدـش و  ثوعبم  نآ  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هچنآ  هب  دـنروایب  ناـمیا  هک  هدومن  بجاو  دوخ  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  هکلب 

یهاگ بهاذم  زا  یـضعب  دلقم  ياهقف  هک  تسا  نیا  بیاجع  بجعا  زا  : )) دیوگ یم  مالـسلادبع )) نیدلازع  ( )) 642 ((.) دنیامن وا  تعیرش 
هدنام و یقاب  دلقم  لاح ، نیع  رد  اما  دـنبای ، یمن  نآ  رب  مه  یعفد  هک  يروط  دـننک ، یم  ادـیپ  یهاگآ  دوخ  ماما  ياوتف  يءار و  فعـض  هب 

رارق لمع  دروم  ار  تنس  نآرق و  رهاظ  هکلب  دنریذپ ، یمن  دنک  یم  لالدتسا  هحیحص ، تاسایق  تنس و  نآرق و  هب  هک  ار  یـسک  رظن  اوتف و 
بهاذم شیادیپ  زا  لبق  نیملـسم  هک  یلاح  رد  دنـشاب . هدرک  عافد  دوخ  بهذم  زا  ات  دنریگ  یم  راک  هب  ار  هلطاب  هدـیعب  تالیو  أت  هدادـن و 

يواتف هک  يدراوم  رد  یتح   ) دنک یم  يوریپ  نانچ  شدوخ  ماما  زا  يدلقم  ره  هعبرا ، بهاذم  شیادیپ  زا  دعب  اما  دندوبن ، نینچ  نیا  هعبرا ،
لقع و نابحاص  هک  دوب  دـهاوخ  باوص  زا  دـُعب  قح و  زا  يرود  تسرد  نیا  تسا و  لـسرم  یبن  وا  ییوگ  هک  دـشاب ) مه  عقاو  فـالخ  وا 

يا هبرض  داهتجا ، باب  نتسب  : )) دیوگ یم  یمالـسالا  نیدلا  باتک  بحاص  یلع )) دمحم  ( )) 643 ((.) دش دنهاوخن  یضار  نآ  هب  تریصب 
نایم رد  راصعا و  مامت  رد  ات  تسا  هدـمآ  تیرـشب  مومع  يارب  میتسه  لئاق  اـم  هک  ینید  ناـمه  تسا ، مالـسا  هکلب  رکف  يدازآ  رب  هدنـشک 

(644 ((.) دنـشاب یمن  ربدـت  رکف و  لابند  هدـش و  دـماج  ناناملـسم  مینیب  یم  لاس  رازه  زا  دـعب  زورما  یلو  دـنک ، زاب  اج  ناهج  للم  یمامت 
رهق و لیاسو  هب  هملاظ و  قرط  هب  داهتجا  عنم  هک  میوگب  مناوت  یم  نم  : )) دیوگ یم  رصم  رهزالا  ياملع  زا  یکی  يدیعـص )) لاعتملادبع  ))
دندوب و یقاب  الا ن  دوب ، هعبرا  بهاذم  زا  ریغ  بهاذم  رگید  رایتخا  رد  رگا  لیاسو  نیا  هک  تسین  کش  تسا و  هدش  لصاح  لام  هب  رارغا 
رب هدساف  لیاسو  اب  هک  هعبرا  بهاذم  هب  دیلقت  زا  ام  سپ  دندوب . لوبقم  زین  ناش  نیرکنم  دزن  دـندرک و  یم  دـیلقت  بهاذـم  نآ  زا  زین  مدرم 

مالـسا تسا و  هدـش  لصاح  هبلغ  روز و  اب  داهتجا  عنم  اریز  میدرگرب ؛ داهتجا  يوس  هب  هنادازآ  میناوت  یم  میدازآ و  دـنا ، هدـش  لیمحت  اـم 
: دیامرف یم  يروش  هروس  زا  هیآ 38  رد  لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  دشاب ؛ هدـمآ  تسد  هب  اروش  اضر و  هار  زا  هچنآ  هب  رگم  دوش  یمن  یـضار 

هدش دودسم  داهتجا  باب  لیلد  صن و  مادک  اب  : )) دیوگ یم  فورعم )) حلـصم  نیدلا  لامج  دیـس  ( )) 645 ...(.) ْمُهَْنَیب يَروُش  ْمُهُْرمَءاَو  )... 
ثیدح نآرق و  تیاده  هب  ادتها  دننک و  داهتجا  نید  رد  هقفت  يارب  ناناملسم  نم  زا  دعب  تسین  تسرد  هک  تسا  هتفگ  ماما  مادک  ای  تسا ،

رب قبطنم  جاتنتـسا  هک  دـنرادن  قح  ناشنامز  ياهزاین  قباطم  دـنیامنب و  نآ  موهفم  ندروآ  تسد  هب  يارب  شالت  تیدـج و  هدومن ، حـیحص 
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دیوگ یم  وا  هچ  ره  زین  اـهنآ  دـنامهفب و  اـهنآ  هب  هک  شموق  ناـسل  هب  درک  ثوعبم  ار  شربماـیپ  دـنوادخ  دنـشاب . هتـشاد  ناشرـصع  موـلع 
رکف ندومن  دازآ  لوا  منک ، یم  توعد  بلطم  ود  يوس  هب  ار  امش  دنلب  يادص  اب  نم  : )) دیوگ یم  هدبع )) دمحم  خیش  ( )) 646 ((.) دنمهفب
لوا كرادـم  هب  عوـجر  اـب  نـید ، فراـعم  بـسک  فـالخ و  روـهظ  زا  لـبق  تـما ، زا  ناگتـشذگ  هـقیرطب  نـید  ندـیمهف  دـیلقت و  دـیق  زا 

یتعفنم چیه  داهتجا ، كرت  رد  : )) دـیوگ یم  رانملا )) ریـسفت   )) فل ؤم  هدـبع و  دـمحم  خیـش  درگاش  اضر ،)) دیـشر  دیـس  ( )) 647 ((.) نآ
زا تیمورحم  ملع و  قیرط  عطق  لقع و  نتـشاذگ  لمهم  هب  ددرگ  یم  رب  اهررـض  نآ  مامت  تسا و  دایز  نآ  ياهررـض  اما  دوش ، یمن  هدید 
زا اـملع  رگا  دندیـسر . دـنوش ، یم  هدـید  زورما  هک  یتلاـح  هب  دـندومن و  كرت  ار  داـهتجا  نوچ  دـندنام ؛ بقع  مولع  زا  ناناملـسم  رکفت .

قباطم لمع  يوس  هب  ار  مدرم  دندرک و  یم  نایب  تسا ، هدومن  مارح  دنوادخ ، هک  ار  يدـیلقت  دـسافم  دندیـسرت ، یمن  هنالهاج  ياهتموکح 
تموکح یتقو  داد . یمن  خر  یتالکـشم  نینچ  تسا ؛ هدومن  رما  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  يروط  ناـمه  دـندومن ، یم  توعد  ناـهرب  لـیلد و 

ار هیـضق  نیا  تدش  هب  دننک ، یم  لیلد  قباطم  لمع  دیلقت و  كرت  هب  قیوشت  ار  دوخ  نادرگاش  ماش ، ياملع  زا  یـضعب  دش  هجوتم  ینامثع 
بهذم زا  دیلقت  زین  ننـست  لها  ياملع  زا  يرگید  ناسک  ( 648 ((.) دنتفگن هطبار  نیا  رد  يزیچ  رگید  دـندش و  تکاس  نانآ  ات  دومن  راکنا 

لاوقا یماسا و  رکذ  زا  ام  هک  دنیامن  یم  قیوشت  هلداو ، كرادـم  زا  تیعبت  هب  ار  نادـهتجم  املع و  هتـسناد و  لطاب  ار  نآ  هب  دـیقت  صاخ و 
اب قح  داهتجا ، باـب  ندوب  زاـب  رد  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  دـش ، هتفگ  هچنآ  رباـنب  مینک . یم  يراد  دوخ  راـصتخا  تیاـعر  يارب  ناـنآ 

یهقف بتک  اب  ار  ننـست  لها  یهقف  بتک  زورما  یتقو  هدش و  هعیـش  هقف  یگدنلاب  بجوم  هک  تسا  هیرظن  نیمه  سفن  و  دشاب ، یم  نایعیش 
، هفینحوبا لوق  تسه ، هچ  ره  ننـست  لـها  یهقف  بتک  رد  اریز  دراد ؛ دوجو  هقف  ود  نیب  يداـیز  قرف  مینیب  یم  مینک ، یم  هسیاـقم  ناـیعیش 
، عامجا لقع و  ثیدح ، نآرق ، هب  لالدتسا  تسا و  هدش  لقن  اهنآ  نادرگاش  ذیمالت و  زا  یلاوقا  ای  تسا ، لبنح  نب  دمحا  یعفاش و  کلام ،
هب دروخ ، یم  مشچ  هب  مک  رایـسب  ناـنآ  ناـیم  رد  یلالدتـسا  یهقف  بتک  بلطم ، نیمه  رطاـخ  هب  دوش . یمن  هدـید  هدـیدع  دراوـم  رد  زج 

نیودـت دوخ  تایرظن  ارآ و  قباـطم  هقف  رد  یلالدتـساو  لقتـسم  یباـتک  یهیقف  ره  هدوب و  يداـیز  یهقف  بتک  ياراد  هک  نایعیـش  فـالخ 
موـلع رگید  ضرع  رد  نایعیـش ، ناـیم  رد  هقف  دـیامن . یم  رکذ  لـیلد  عاـمجا  لـقع و  تنـس ، باـتک ، زا  دـیوگ  یم  هک  هچنآ  يارب  هدوـمن 

یم هدهاشم  نایعیـش  نایم  رد  حوضو ، روط  هب  ار  داهتجا  باب  ندوب  زاب  دیاوف  نیا ، رب  هوالع  تسا . هدوبن  فقوتم  زگره  هدومن و  تفرـشیپ 
مدرم هکنآ  يارب  تسا  هتفرگ  تروص  مایق  دـننک ، مایق  يرما  يارب  تسا  هتـساوخ  مدرم  زا  یهیقف  یتقو  ساسح ، عقاوم  مامت  رد  اریز  مینک ؛

هیلع قارع  يزوریپ  یتقو  الثم : دنا . هدیناشوپ  لمع  هماج  وا  هتساوخ  هب  هدومن و  یقلت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ادخ و  مکح  ار  وا  مکح 
نیرتهب دوب ، هداد  صیخشت  هک  هدوب  ناشنامز  دیلقت  عجرم  زا  مدرم  تیعبت  هرمث  يزوریپ  نیا  مینیب  یم  دوش ، یم  یسررب  سیلگنا  رامعتـسا 

، هعیـشراوگرزب ملاع  دنک ، یم  اضما  ار  وکابنت ))  )) نیگنن داد  رارق  سیلگنا  اب  ناریا  تموکح  یتقو  ای  تسا . یمومع  هزرابم  مایق و  هفیظو ،
هک يوحن  ره  هب  نوتوت  لامعتسا  زورما   )) هک رصتخم  روتسد  کی  اب  هّرس  سّدق  يزاریش  نسح  دمحم  دیـس  یمظعلا  هّللا  تیآ  ریبک  ددجم 
هک رضاح  رـصع  رد  و  دنک . یم  بآرب  شقن  ار  ایناتیرب  يرامعتـسا  ياه  هشقن  مامت  دشاب ،)) یم  جع )  ) نامز ماما  اب  هزرابم  مکح  رد  دشاب 
نآ زا  دوخ ، تساوخ  قباطم  هدومن و  رایع  مامت  هرمعتسم  کی  هب  لیدبت  ار  ناریا  تساوخ  یم  برغ  رامعتسا  یتقو  میدوب ، نآ  دهاش  همه 

رامعتسا هیلع  هزرابم  مچرپ  دومن و  مایق  هّرـس  سّدق  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  ترـضح  نایعیـش  دیلقت  عجرم  گرزب  دنک ، يرادرب  هرهب 
ریگیپ و هزراـبم  کـی  اـب  هدوـمن و  تعاـطا  وا  زا  دنتخانـش ، یم  ربماـیپ  نیـشناج  ناوـنع  هب  ار  وا  نوـچ  ناملـسم  مدرم  تفرگ ، شود  هب  ار 
هک یتقو  ناتسناغفا ، ام  روشک  رد  ای  دندومن . اپ  رب  یمالسا )) تموکح   )) نآ ياج  هب  هتـشادرب و  نایم  زا  ار  هلاس  تموکح 2500  هناعاجش 

ار ناشدوخ  دنتـشادن  تئرج  یتح  هک  دـندوب  هتفرگ  رارق  انگنت  رد  نانچ  نآ  دـندرب و  یم  رـس  هب  طیارـش  تیعقوم و  نیرتدـب  رد  ناـیعیش ،
یتلادع یب  ییوگروز و  هیلع  هزرابم  هب  ار  نایعیش  هدومن و  مایق  هّرس  سّدق  تجح  ياقآ  دمحا  یلع  ریم  هّللا  ۀیآ  ترضح  دنمانب ، هعیش )) ))
یبهذـم مسارم  ینلع  ییاپرب  بهذـم و  يدازآ  هب  لیدـبت  ییوگروزو ، بصعت  قانتخا و  يدـنچ ، زا  سپ  دومن و  توعد  هعماج  رب  مکاـح 

زاجح و ریازجلا ، رصم ، رد  ّالاو  تسا  داهتجا  باب  ندوب  زاب  دیاوف  زا  اهیزوریپ  اهمایق و  دراوم و  نیا  مامت  دیدرگ . نیمزرس  نآ  رد  نایعیش ،
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دیـس هدبع و  دمحم  خیـش  نیدلا ، لامج  دیـس  مایق  تشادن . دشاب ، هتـشاد  مدرم  يور  دـیاب  هک  ار  يرثا  اما  دـندرک ، مایق  املع  زین  نیطـسلف 
ار نانآ  یهاون  رماوا و  دنداتفین و  هار  نانآ  لابند  مدرم  هدوت  هدرکن ، ادیپ  يدایز  نارادفرط  دودـعم ، رفن  دـنچ  زج  نارگید  بطق و  دـمحم 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ادخ و  راتفگ  ناونع  هب  ار  اهنآ  راتفگ  ناناملـسم  هک  دوب  نآ  یـساسا  تلع  دندرک . باسح  نکی )) مل  نءاک  ))
هیلع مایق  اب  هطبار  رد  يزیچ  مه  ماما  راهچ  نیا  دـندوب و  لبنح  نب  دـمحا  و  یعفاش ، کلام ، هفینح ، وبا  نادـلقم  مدرم  هکلب  دنتـسناد ، یمن 

رد يزیچ  مه  رگا  دندوب . هتفگن  رامعتسا  غوی  ریز  زا  ندوب  دازآ  یهاوخ و  لالقتسا  سح  داجیا  رابکتسا و  اب  هزرابم  هوحن  ملاظ ، ياهتلود 
بوذـجم ار  ناناملـسم  هدومن و  هیجوت  شدوخ  عفن  هب  ار  نآ  دـناوت  یم  یتلود  سیئر  ره  هک  تسا  یتایلک  دوش ، هدـید  اهنآ  تاملک  نایم 

زین نایعیـش  دـنیوگب : نایعیـش  شور  هار و  تقیقح  زا  یعـالطا  یب  رثا  رد  اـم ، تنـس  لـها  ناردارب  زا  یـضعب  تسا  نکمم  دـنادرگ . دوـخ 
اریز دـشاب ؛ یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  بهذـم  بوچ  راهچ  رد  داهتجا  طقف  هکلب  تسین ، هملک  یعقاو  يانعم  هب  زاب  داهتجا  ناشداهتجا ،
یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تایرظن  ارآ و  اب  هطبار  رد  طقف  دـنراد  يداهتجا  رگا  دنتـسه و  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  نیدـلقم  زین  نایعیش 

هطبار رد  ار  ام  راتفگ  ام ، ناردارب  رگا  مییوگ : یم  باوج  رد  درادن . دوجو  تنس  لها  نانآ و  نیب  يدایز  قرف  تهج  نیا  زا  سب و  دشاب و 
هب نایعیش  ام  اریز  دندومن ؛ یمن  یلاکشا  نینچ  زگره  دندرک ، یم  هعلاطم  مالّـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تیعقوم  تنـس و  اب 

دوخ تایرظن  ارآ و  قباـطم  ار  نید  هعبرا ، بهاذـم  ناـماما  رگید  هفینحوبا و  ماـما  نوچ  هک  يدـهتجم  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
رثا رد  هک  یناملاع  میناد ؛ یم  عقاو  هب  ملاع  ار  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  هکلب ، مینک . یمن  هاـگن  دـنا ، هدرک  هضرع  مدرم  هب  هدومن و  جارختـسا 

راتفر و راتفگ و  نوچ  ار  ناراوگرزب  نآ  ریراقت  راتفر و  راـتفگ و  تهج  نیمه  يور  و  دنتـشادن ، داـهتجا  هب  زاـین  ناـنآ ، يارب  عقاو  فشک 
زا هدراو  صوصن  قبط  هک  تسا  تهجنادب  نیا  و  میناد ، یم  یعرـش  ماکحا  كرادـم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  گرزب  ربمایپ  ریراقت 

مامت مالّـسلا  مهیلع  هناـگ  هدزاود  ناـماما  تفرگ ، رارق  یـسررب  دروم  باـتک  فلتخم  ياهـشخب  رد  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر 
لزان شربمایپ  رب  دـنوادخ  هک  ناـنچ  نآ  مدرم  هب  هدومن و  تفاـیرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  ٍدـج )) نع  اـبا   )) ار نید  ماـکحا 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  ياوتف  دشاب  هتفگ  یهیقف  هک  دینیب  یمن  هعیش  یهقف  بتک  زا  باتک  چیه  رد  امـش  اذل  دندرک . یم  اقلا  دوب ، هدومرف 
ناـماما نآ  ریراـقت  راـتفر و  راـتفگ ، هب  دـنک  یم  دانتـسا  شدوخ  ياوتف  تّحـص  يارب  هکلب  ناـنچ ، مالّـسلا  هیلع  یلع  يءار  اـی  تسا  نینچ 

، تسا يوبن  تنس  هب  دانتسا  نیع  دانتسا ، نیا  دیامن و  یم  دانتـسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ّتنـس  نآرق و  هب  هک  يروط  نامه  راوگرزب ،
هتـشاد ار  شدوخ  نامز  تایـضتقم  طیارـش و  اب  قباطم  یتایرظن  ارآ و  شیپ ، يدـناو  لاس  رازه  رد  ـالثم  هک  يدـهتجم  ياوتف  هب  دانتـسا  هن 
نودب لمءات و  تقد و  اب  تسا ، هدـش  هتـشون  باتک  نیا  رد  هک  رادـقم  نیمه  هب  ام  تنـس  لها  ناردارب  رگا  تسا ، دـقتعم  هدـنراگن  دـشاب .

دراو یعالطا  یب  يور  زا  دوخ ، هعیـش  ناردارب  هب  هک  ییاوران  ياهتمهت  هک  دش  دنهاوخ  هجوتم  انیقی  دننک ، هاگن  یبهذـم ، کشخ  بصعت 
!! دـنا هدـناوخ  رفاک  تاملک ، زا  یـضعب  رد  یتح  یـضفار و  ار  ناناملـسم  زا  يریثک  دادـعت  هکنیا  زا  هدوب و  تسردان  اـج و  یب  دـنا ، هدرک 

رگید بهاذـم  ّدر  ناونع  چـیه  هب  باتک ، نیا  نتـشون  زا  ریقح  دـصق  میوگ : یم  رگید  راب  کی  باتک ، همتاخ  رد  دومن . دـنهاوخ  رافغتـسا 
تباث دنرادن ، عالطا  دنناد و  یمن  هک  یناسک  هب  ار  نایعیش  هار  ندوب  تسرد  و  عّیـشت )) بتکم  تیناقح   )) متـساوخ طقف  هکلب  تسا ، هدوبن 

تبث جرد و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  نیعفادـم  تسیل  رد  ار  نیرتمک  ریقح  نیا  مسا  هک  مراتـساوخ  ناـنم  دـنوادخ  زا  مشاـب . هدومن 
ثوغ ناکم ، نوک و  بطق  ناکما ، ملاع  بلق  هب  ار  زیچان  تمدـخ  نیا  دوش ، عقاو  سدـقم  تاذ  نآ  لوبق  دروم  مباتک  هکنآ  يارب  دـیامن و 
بارتل نیملاعلا  حاوراو  یحور  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هّللا  جـع  نامزلا  رـصعلا و  بحاص  ترـضح  نامیا  لها  يـالوم  نامـسآ و  نیمز و 

نینچمه اهیدهُم .)) رادقم  یلع  ایادهلا  نا  (( ؛ دراد نیمه  اون  یب  دنک  هچ  اما  تسا  لباقان  هیده  میامن ، یم  میدقت  ءادـفلا  فیرـشلا  همدـقم 
نایعیـش و یجنم  هک  هّرـس  سّدق  تّجح  ياقآ  هّللا  ۀیآ  ترـضح  مردپ ، حور  هب  ار  زیچان  تمدخ  نیا  باوث  هک  مناهاوخ  لاعتم  دنوادخ  زا 

مالّـسلا مهیلع  تیب  لـها  بح  نم  هب  مدـلوت ، لّوا  زور  زا  هک  مرداـم  هموحرم  حور  هب  دوب و  ناتـسناغفا  روشک  رد  راـهطا  همئا  راـثآ  ییُحم 
يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلاو  دیامرفب . لصاو  داد ، مدای  ار  تیعقاو  تیناقح و  زا  عافد  سرد  شرهمرپ ، نماد  رد  هتخومآ و 
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ذخآم عبانم و  تسرهف 

قاقح إ  مق . ریما -  ۀعبطم  تسفا ، مّود ، پاچ  رـصم ، ۀـیبد ، الا  ۀـعبطم  یعفاش ، يواربش  هّللادـبع  خیـش  فاحت ، الا  فلا ))  )) میرکلا نآرقلا 
صاّـصجلا ّیلع  نب  دـمحءا  رکبوـبا  نآرقلا ، ماـکحءا  ش  نارهت 1363 ه . هیمالـسا -  یـشورفباتک  يرتشوش ، هّللارون  یـضاق  دیهـش  ّقحلا ،

بابـسءا رـصم . یبلحلا -  یبابلا  یفطـصم  ۀـعبطم  یناکوش ، یلع  نب  دـمحم  لوحفلا ، داشرا  توریب . یبرعلا -  بتکلاراد  یفنحلا ، يزارلا 
، يرزجلا میرکلادبع  نب  دّمحم  نب  ّیلع  ۀباغلا ، دـُسا  1980 م . ق ، توریب 1400 ه . ۀیملعلا -  بتکلاراد  يدحاو ، دـمحا  نب  یلع  لوزنلا ،
ق. ه . دـنه 1331  دابآردـیح -  ۀـیماظنلا ، فراعملا  ةرئاد  ّربلادـبع ، نبا  باعیتس ، الا  ضایر . خیـشلا  جاحلا  اـهتبحاصل  ۀیمالـسالا  ۀـبتکملا 

ؤملاریما مام  الا  ۀبتکم  رـشن  یعفاش ، يرزج  بلاطملا ، ینـسءا  رـصم . دمحم -  یفطـصم  ۀعبطم  ّربلادبع ، نبا  ۀـباص ، الا  شماهب  باعیتسالا 
ۀعیشلا و لصءا  ناتـسودنه 1853 م . هتکلک -  ینالقـسعلا ، رجح  نب  ّیلع  نب  دمحا  ۀباص ، الا  ناهفـصا . ۀّماعلا -  مالّـسلا ، هیلع  ّیلع  نینم 
، نراقملا هقفلل  ۀـّماعلا  لوُصُالا  1958 م . ق ، مهد 1377 ه . عبط  هرهاق ، حاجنلا -  ۀـبتکم  ءاطغلا ، فشاک  نیـسحدمحم  هّللا  تیآ  اـهلوصا ،

نب بوقعی  نب  دّمحم  رفعج  یبا  مالـسالا  ۀقث  مَجْرَتُم ،)  ) یفاکلا نم  لوُصُالا  1979 م . مّود ، پاچ  تیبلا ، لآ  هسـس  ؤم  میکح ، یقتدمحم 
. موس پاچ  رـصم ، فراعملاراد -  ۀـّیروبا ، دومحم  ۀـیدّمحملا ، ۀّنـسلا  یلع  ءاوضا  ق . نارهت 1392 ه . هیمالـسا -  هبتکم  ینیلکلا ، قاحـسا 

رـشن زکرم  رـشع ، يداح  باب  حرـش  هیـشاح  رد  هدـش  عبط  قودـصلا ، ّیمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  یبا  تاداـقتعا ،
، نیعقوملا مالعا  1969 م . ق ، توریب 1390 ه . یبرعلا -  باتکلاراد  ردیح ، دسا  ۀعبرالا ، بهاذـملاو  قداصلا  مام  الا  ق . 1370 ه . باتک ،

یفطصم ۀعبطم  يرونیدلا ، ۀبیتق  نب  ملـسُم  نب  هّللادبع  ۀسایـسلاو ، ۀمام  الا  1969 م . ق ، رـصم 1389 ه . ةداعـسلا -  ۀعبطم  يزوج ، مّیق  نبا 
بادآ هعبطم  یئوخلا ، يوسوملا  مساقلاوبا  دّیسلا  هّللا  تیآ  نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبلا  ب )) . )) 1969 م ق ، رصم 1388 ه . یبلحلا -  یبابلا 
دمحا دادغب ، خیرات  توریب . ةایحلا -  ۀبتکم  راد  يدیبزلا ، یضترم  نب  دّمحم  سورعلا ، جات  ت )) . )) 1966 م ق ، فرشا 1385 ه . فجن  - 
سلجم ۀعبطم  یبهذلا ، دمحا  نبدّمحم  ظفاح  ظاّفُحلا ، ةرکذـت  هرهاق . یجناخلا -  ۀـبتکم  توریب ، رکفلاراد ، يدادـغبلا ، بیطخلا  ّیلع  نب 

، ینغملا قیلعتلا  ورـسخ . رـصان  نارهت ، ۀثیدحلا -  يونین  ۀـبتکم  يزوج ، نبا  طبـس  ّصاوخلا ، ةرکذـت  دابآردـیح . ۀـینامثعلا -  فراعملاراد 
دوعـسلاوبا دوعـسلا ، یبا  ریـسفت  هرهاق . ۀعابطلل -  نساحملاراد  ینطقراد ، ننـس  هیـشاح  رد  هدـش  عبط  يدابآ ، میظعلا  قحلا  سمـش  دّـمحم 
نیدلارصان یضاق  لیزنتلاراونا ،)  ) يواضیب ریسفت  هرماع . هعبطم  لوبناتسا ، يزار -  ریسفت  هیشاح  رد  هدش  پاچ  يدامَعلا ، دّمحم  نب  دّمحم 

 - قالوب يربک  ۀعبطم  يربطلا ، ریرج  نب  دّمحم  رفعجوبءا  نایبلا ، عماج  ریسفت  رصم . دمحم -  یفطـصم  ۀعبطم  يواضیبلا ، رمع  نب  هّللادبع 
ۀفرعملاراد یطویـسلا ، رکب  یبا  نب  نمحّرلادبع  نیدلا  لالج  ّیلحملا و  دمحا  نب  دّمحم  نیدلا  لالج  نیلالجلا ، ریـسفت  ق . رصم 1323 ه .

حور ریــسفت  ق . 1404 ه . میلعلادـبع ، دـمحا  حیحـصت  يدادـغب ، نیدـلاءالع  لیزنتلا ) یناعم  یف  لیوءاتلا  باُبل   ) نزاـخ ریـسفت  توریب . - 
، یناکوش یلع  نب  دمحم  ریدقلا ،) حتف   ) یناکوش ریـسفت  توریب . یبرعلا -  ثارتلا  ءایحا  راد  يدادغبلا ، یـسول  الا  دومحم  دّیـسلا  یناعملا ،
، ۀیبرعلا بتکلا  ءایحا  راد  یقشمد ، ریثک  نب  لیعامسا  میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  1964 م . ق ، رصم 1383 ه . یبلحلا -  یبابلا  یفطصم  ۀعبطم 

ریسفت م .  1948 ق ، ه . توریب 1387  ۀیبرعلا -  ۀـظقیلا  راد  یبرع ، نبا  نیدـلا  یحم  میرکلا ، نآرقلا  ریـسفت  رـصم . یبلحلا -  یبابلا  یـسیع 
، بیغلا حیتافم  ای  ریبکلا  ریـسفت  ینودربلا . میلعلادبع  دمحا  حیحـصت  یبطرق ، يراصنا  دمحا  نب  دـمحم  نآرقلا ،) ماکح  عماجلا ال   ) یبطرق

 - رانملاراد اضر ، دیـشر  دمحم  رانملا ، ریـسفت  توریب . یبرعلا -  ثارتلا  ءایحا  راد  يزارلا ، رخفلا  نیـسحلا ، نب  رمع  نب  دّـمحم  هّللادـبعوبا 
ریـسفت توریب . ۀـیملعلا -  بتکلاراد  يزوجلا ، نبا  دّـمحم ، نب  یلع  نب  نمحّرلادـبع  جرفلاوبا  سیلبا ، سیبلت  1954 م . ق ، ه . رصم 1373 

 - ۀیمالـسالا ُبتُکلاراد  مق ، هیملع  هزوح  نیققحم  زا  یعمج  هنومن ، ریـسفت  توریب . یبرعلا -  بتکلاراد  یفـسن ، دمحا  نب  هّللادبع  یفـسن ،
دنه 1325 دابآردیح  ۀیماظن -  فراعملا  ةرئاد  ینالقـسعلا ، رجح  نب  یلع  نب  دمحا  بیذهتلا ، بیذهت  ش . یناطلس 1364 ه . رازاب  نارهت ،

حرجلا مراهچ . عبط  توریب ، ۀـیملعلا -  بتکلاراد  یطویـسلا ، رکب  یبا  نب  نمحّرلادـبع  نیدـلا  لالج  ظفاح  ریغـصلا ، عماـجلا  ج )) . )) ق ه .

َ؟ تسیک هعیشو  تسیچ ؟ www.Ghaemiyeh.comّعیشت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


میعنوبا ظـفاح  ءاـیلو ، ـالا  ۀـیلح  ح )) . )) توریب رکفلاراد -  يزارلا ، متاـح  یبا  نبا  سیردا  نب  دّـمحم  نب  نمحّرلادـبع  ظـفاح  لیدـعتلاو ،
(( خ . )) هرهاق رـصم -  ۀـعبطم  لکیه ، نیـسح  دّـمحم  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ةاـیح  ق . رصم 1351 ه . ةداعـسلا -  ۀعبطم  یناهفـصا ،
الا ۀصالخ  ق  1308 ه . لوا ، پاچ  رصم ، هّیریخ  هعبطم  یئاسن ، بیعش  نب  دمحا  مالّـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینم  ؤملاریما  صئاصخ 

، يدجو دـیرف  دـمحم  نیرـشعلا ، نرقلا  فراعم  ةرئاد  د )) . )) 1961 م ق ، ه . فرـشا 1380  فجن  هیردـیح -  هعبطم  یّلح ، هم  ّـالع  لاوق ،
یسدقلا ۀعبطم  يربطلا ، هّللادبع  نب  دمحا  نیّدلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  ذ )) . )) 1967 م ق ، 1381 ه . نیرشعلا ، نرقلا  فراعملا  ةرئاد  ۀعبطم 
هاگشناد تاراشتنا  يدهلا ، ملع  یضترملا  دّیسلا  یسوم ، نب  نیسحلا  نب  ّیلع  مساقلاوبا  ۀعیرـشلا ، لوصا  یلا  ۀعیرذلا  ق . هرهاق 1356 ه . - 

فرشا 1380 ه. فجن  هیردیح -  هعبطم  یسوطلا ، نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  یبا  ۀفئاطلا  خیـش  یـسوطلا ، لاجر  ر )) . )) ش 1348 ه . نارهت ،
، هجام نبا  ننس  س )) . )) 1953 م ق ، رصم 1372 ه . فیلءاتلاراد -  يربطلا ، هّللادبع  نب  دمحءا  نیّدلا  ّبحم  ةرضنلا ، ضایرلا  1961 م  ق ،
، يذمرت ننـس  ۀیوبنلا . ۀنـسلا  ءایحا  راد  يدزا ، یناتـسجس  دواد  یبا  ظفاح  دواد ، یبا  ننـس  هرهاق . ثیدـحلاراد -  ینیوزق ، هجام  نبا  ظفاح 

ننس هرهاق . نساحملاراد -  ینطقراد ، رمع  نب  یلع  ینطقراد ، ننـس  1983 م . ق ، توریب 1403 ه . رکفلا -  راد  يذمرت ، یـسیع  نب  دمحم 
 - ۀـفرعملاراد یقهیب ، یلع  نب  نیـسح  نب  دـمحا  ظـفاح  يربـکلا ، ننـس  توریب . ۀـیملعلا -  بتکلاراد  یمراد ، هّللادـبع  دـمحموبا  یمراد ،

ناهرب نب  ّیلع  نویعلا ،) ناسنا   ) ۀیبلحلا ةریسلا  توریب . رکفلاراد -  یئاسن ، یلع  نب  بیعش  نب  دمحا  یطویس ، حرش  اب  یئاسن  ننس  توریب .
، لّوا پاچ  توریب ، ریثک -  نبا  راد  یلبنح ، دامع  نبا  بهذـلا ، تارذـش  ش )) . )) رـصم دّـمحم -  یفطـصم  ۀـعبطم  یعفاـش ، یبلح  نیدـلا 
، ۀغالبلا جهن  حرش  1987 م . ق ، توریب 1407 ه . ۀیملعلا -  بتکلاراد  یفنح ، يواحط  رفعجوبا  راث ، الا  یناعم  حرش  1988 م . ق ، 1408 ه .

نب هّللادیبع  ظفاحلا  لیـضفتلا ، دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  ۀیملعلا . بتکلاراد  تسفا ، پاچ  ۀیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  یلزتعم ، دیدحلا  یبا  نبا 
ق، نارهت 1411 ه . یمالـسالا -  داشرالاو  ۀفاقثلا  ةرازول  ۀعباتلا  رـشنلاو  عبطلا  ۀسـس  ؤم  یناکـسحلا ، مکاحلاب  فورعملا  دمحا  نب  هّللادبع 

جاّجح نب  ملـسم  يوون ، حرـش  اـب  ملـسم  حیحـص  ص )) . )) مّوس پاـچ  رـصم ، فراـعملاراد -  ۀـّیروبا ، دومحم  ةریـضملا ، خیـش  1990 م .
. نارهت تضهن -  هناـخپاچ  يرتـشوش ، هّللارون  یـضاق  ۀـقرهملا ، مراوصلا  1987 م . ق ، ه . توریب 1407  یبرعلا -  باـتکلاراد  يروباـشین ،

نیـسحلا یبا  یـضاق  هلبانحلا ، تاقبط  ط ))  )) ق رـصم 1352 ه . یـسدق -  نیدلا  ماسح  ۀـبتکم  رـشن  یمثیه ، رجح  نبا  هقرحُملا ، قعاوصلا 
ق. 1322 ه . ندیل 1093 م ، لیرب -  ۀعبطم  يدقاو ، بتاک  دعـس  نب  دمحم  يربکلا ، تاقبطلا  توریب . ۀـفرعملاراد -  یلعی ، یبا  نب  دـمحم 
(( غ . )) ش 1376 ه . ق ، ه . مق 1417  هراتـس  هعبطم  یـسوطلا ، نسحلا  نب  دّـمحم  رفعج  یبا  هفئاـطلا ، خیـش  هقفلا ، لوصا  یف  ةّدـُعلا  ع )) ))
نب دمحءا  يرابلا ، حـتف  ف )) . )) 1967 م ق . ه . توریب 1387  یبرعلا -  بتکلاراد  یفجنلا ، ینیم  الا  دـمحا  نیـسحلادبع  هم  ّالع  ریدـغلا ،

دئارف قـشمد . مـّلعملاراد -  ینیوزق ، كدـف ، 1959 م . ق ، ه . رـصم 1378  یبـلحلا -  یباـبلا  یفطـصم  ۀـعبطم  ینالقـسعلا ، رجح  نب  ّیلع 
، ۀمئالا یبا  ةایح  یف  ةءاملا  لوصفلا  نانبل . توریب -  يدومحملا ، ۀسس  ؤم  یناسارخلا ، ینیوجلا  دّمحم  نب  میهاربا  مالسالا  خیش  نیطمسلا ،

الا ۀسـس  ؤم  يدابآزوریفلا ، ینیـسحلا  یـضترم  دّیـسلا  هّللا  تیآ  ۀسمخلا ، لئاضف  ق . مق 1411 ه . تیب -  لها  تاراـشتنا  یمق ، هداز  مظاـن 
بهاذملا یلع  هقفلا  فرشا . فجن  لدع -  ۀعبطم  یکلام ، غابص  نبا  ۀّمهملا ، لوصفلا  1982 م . ق ، مراهچ 1402 ه . عبط  توریب ، یملع - 

، يراصنا نیدلا  ماظن  نب  دمحم  یلعلادبع  تومحرلا ، حـتاوف  توریب 1969 م . یبرعلا -  ثارتلا  ءایحا  راد  يزوج ، نامحرلادـبع  ۀـعبر ، الا 
نب دّـمحم  رهاطوبا  طیحملا ، سوماـقلا  ق )) . )) ق 1356 ه . رـصم ، عبط  يوانم ، هم  ّالع  ریدقلا ، ضیف  یفـصتسملا . هیـشاح  رد  هدـش  پاچ 
مق یمالـسالا -  مالعالا  بتکم  يرـشخمزلا ، مساقلاوبا  رمع  نب  دومحم  فاّـشکلا ، ك )) . )) توریب لـیلجلاراد -  يداـبآزوریفلا ، بوقعی 

یجنگ فسوی  نب  دّـمحم  ظـفاح  بلاـطلا ، ۀـیافک  مق . يوفطـصم -  ۀـبتکم  یّلحلا ، فسوی  نب  نسح  هم  ّـالع  دارملا ، فشک  ق . 1416 ه .
ۀـسس ؤم  يدـنهلا ، نیدـلا  ماسح  نب  یقّتملا  ّیلع  نیّدـلاءالع  لاّمعلا ، زنک  1937 م . ق ، ه . فرـشا 1356  فجن  يرغلا -  ۀـعبطم  یعفاش ،

فو ؤرلادـبع  قیاقحلا ، زونک  مق . رادـیب -  تاراشتنا  یمق ، ساّبع  خیـش  جاح  باقل ، ـالاو  ینُکلا  1979 م . ق ، ه . توریب 1399  ۀـلاسرلا - 
رکب یبءا  نب  ّیلع  نیدـلارون  ظفاح  دـئاوزلا ، عمجم  م )) . )) توریب ۀـیملعلا -  بتکلاراد  ریغـصلا ، عماـجلا  هیـشاح  رد  هدـش  عبط  يواـنملا ،
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 - رشنلاو ۀعابطلل  ۀیموقلا  رادلا  روکذم ، مالس  دمحم  رتکد  یمالسالا ، هقفلا  لخدم  ق . رصم 1352 ه . یسدق -  نیّدلا  ماسح  رشن  یمثیهلا ،
نب ّیلع  بهذــلا ، جورم  ق . رـصم 1309 ه . ۀنمیم -  ۀـعبطم  یفنح ، يراق  ناطلـس  نب  یلع  حـیتافملا ، ةاقرم  1964 م . ق ، ه . هرهاق 1384 

دّمحم نب  دّـمحم  دـماحوبا  لوصالا ، ملع  نم  یفـصتسملا  1965م . ق ، لّوا 1385ه. پاچ  توریب ، سلدـن -  الاراد  يدوعـسملا ، نیـسحلا 
توریب یبرعلا -  ثارتلا  ءاـیحاراد  لـبنح ، نب  دّـمحم  نب  دـمحا  دنـسملا ، ش . 1368 ه . مّود ، پاچ  مق ، رئاخذـلاراد -  تاراـشتنا  یلازغلا ،

، یعفاش سیردا  نب  دـمحم  دنـسملا ، ق . ناتـسودنه 1321 ه . ۀّیماظنلا -  ۀعبطم  دواد ، نب  نامیلـس  ظفاح  دنـسملا ، 1991 م . ق ، ه .  1412
دابآردیح ۀیماظنلا ، فراعملا  ةرئاد  يواحطلا ، ۀمالس  نب  دّمحم  نب  دمحا  رفعجوبا  راث ، الا  لکشم  ق . ناتسودنه 1306 ه . یلیلخ -  ۀعبطم 

1982 متفه ، پاچ  هرهاق ، ۀّیریما -  ۀعبطم  یمّویفلا ، ّیلع  نب  دّمحم  نب  دـمحءا  ساّبعلاوبا  رینملا ، حابـصم  ق . 1333 ه . لوا ، پاچ  دنه ، - 
مجعم مق . ۀیمالسالا -  رئاخذلا  عمجم  تاروشنم  یّلحلا ، قّقحملا  نسحلا  نب  رفعج  مساقلا  یبا  نیدلا  مجن  رصتخملا ، حرـش  یف  ربتعملا  م .

يوسوملا مساقلاوبا  دیـسلا  هّللا  تیآ  ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  رـصم . یبلحلا -  یبابلا  یـسیع  ۀـعبطم  يومحلا ، هّللادـبع  نب  توقای  ءابدُالا ،
، باتک رشن  رتفد  یناهفص ، الا  بغارلا  دّمحم ، نب  نیسحلا  مساقلاوبا  نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  فرشا . فجن  بادآ -  ۀعبطم  یئوخلا ،
1965 م. ق ، فرـشا 1385 ه . فجن  ۀیردیح -  ۀعبطم  یناهفـصالا ، جرفلاوبا  دّـمحم ، نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نیّیبلاطلا ، لتاقم  ق . 1404 ه .
، لـحنلا لـلملا و  توریب . یبرعلا -  ثارتلا  ءاـیحا  راد  نودـلخ ، نب  دّـمحم  نب  نمحّرلادـبع  ربخلاو ، ادـتبملا  ناوید  ربـعلا و  باـتک  ۀـمّدقم 

نیـسردم هعماج  تاراـشتنا  یمزراوخلا ، دـمحا  نب  ّقفوم  بقاـنملا ، 1975 م . ق ، ه . توریب 1359  ۀفرعملاراد -  یناتـسرهش ، میرکلادـبع 
الا بقانم  مق . ۀیملع -  ۀعبطم  یناردنزام ، بوشآرهش  نب  ّیلع  نب  دّمحم  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ق . 1414 ه . مّود ، پاچ  مق ، هّیملع  هزوح 
هیلع بلاطیبا  نب  یلع  بقانم  ق . دنه 1321 ه . دابآردیح -  ۀّیماظنلا ، فراعملا  ةرئاد  سلجم  ۀعبطم  یکم ، دمحا  نب  ّقفوم  هفینح ، یبا  مام 

نیـسح دّمحم  هم  ّالع  نازیملا ، ق . نارهت 1394 ه . ۀیمالسا -  ۀعبطم  یلزاغملا ، نباب  فورعملا  یعفاشلا  یطـساولا  دّمحم  نب  ّیلع  مالّـسلا ،
 - رکفلاراد یبهذلا ، دمحءا  نب  دّمحم  ظفاح  لادـتع ، الا  نازیم  1973 م . ق ، 1393 ه . موس ، عبط  توریب ، یملع -  الا  ۀسـس  ؤم  ییابطابط ،

ثیدحلا بیرغ  یف  ۀیاهنلا  رصم . یفنح -  دمحادیمحلادبع  ۀعبطم  یجنلبشلا ، نم  ؤم  نسح  نب  نم  ؤم  خیـشلا  راصب ، الارون  ن )) . )) توریب
یتاعوبطم هسـس  ؤم  ریث ، ـالا  نباـب  فورعملا  يرزجلا ، ینابیـشلا  دـحاولادبع  نب  میرکلادـبع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  نب  كراـبملا  رث ، ـالاو 

، حـلاص یحبـص  رتـکد  قیقحت  ّیـضرلا ، دّیـسلا  یـسوم ، نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  نسحلاوبا  هغـالبلا ، جـهن  ش . مـق 1367 ه . نایلیعامـسا - 
. هرهاق قالوب -  عبط  ناکلخ ، نب  رکب  یبا  نب  میهاربا  نب  دّمحم  نب  دمحا  نایع ، الا  تایفو  و )) . )) ق 1412 ه . مجنپ ، عبط  مق ، ةرجهلاراد - 

دمحا ظفاح  يراسلا ، يدُه  نارـسپ . رافغلادبع و  جاح  تاراشتنا  يراصنا ، یحلادبع  دمحم  تانـسحلاوبا  ۀیادبلا ، حرـش  یف  ۀـیادهلا  ه )) ))
يزودنق نامیلس  ظفاح  ةدوملا ، عیبانی  ي )) . )) 1963 م ق ، هرهاق 1383 ه . یبلحلا -  یبابلا  یفطصم  ۀعبطم  ینالقـسعلا ، رجح  نب  ّیلع  نب 

. مق یتریصب -  ۀبتکم  تاروشنم  یفنح ،

اهتشون یپ 

116 ات 1

ج بهذ ، نم  رابخا  یف  بهذلا  تارذش  - 5 ص 1187 . ج 3 ، ظاّفحلا ، ةرکذت  - 4 . 85 نارمع /  لآ  - 3 . 7 رشح /  - 2 17 و 18 . رمز /  - 1
-8 ص 44 . ج 8 ، نامّزلا ، ةآرم  - 7 ص 165 . ج 1 ، مجعلا ، ۀیمال  حرش  یف  مجسملا  ثیغلا  - 6 رصم .) یسدقلا  ۀبتکم  پاچ   ) ص 353 ، 3

ناتسناغفا - 11 ص 446 . نودلخ ، نبا  همدقم  - 10 ش 166 . ص 93 ، ج 1 ، بیذهتلا ، بیذهت  - 9 ش 2 . ص 5 ، ج 1 ، لادتعالا ، نازیم 
دودح دنا . هتفرگ  رارق  يدایز  تاماهتا  اهتراغ و  اهموجه ، دروم  نایعیش ، هتشذگ ، راصعا  نورق و  یط  رد  هدوبن و  انثتـسم  هدعاق  نیا  زا  زین 

ار نایعیش  راتشک  لتق و  زاوج  ياوتف  یناسآ  هب  تنس ، لها  ياملع  هکلب  هتسنادن  ناملسم  ار  هعیش  نیمزرس ، نآ  رد  نیا ، زا  لبق  لاس  داتشه 
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صادر می کردند، خوردن مال آنان را جایز و عرض و ناموس ایشان را محترم نمی شمردند. تا اینکه حضرت آیت اهللا میر علی احمد
ما در رابطه با زندگی حضـرت آیت اهللا آقاي حّجت قّد س سّره جزوه مختصري در سال 1368 منتشر نموده ایم  حّجت قّد س سـّره )
و اگر توفیقی باشـد ان شاءاّهللا در آینـده زندگینامه مفصل ایشان را نیز منتشـر خواهیم کرد( پس از پایان تحصـیالت و رسـیدن به مقام

منیع اجتهـاد و پیمودن مراحـل کماالـت نفسـانی و متخلق شـدن به اخالق الهی و فضایل انسانی، از نجف اشـرف به کابل آمـده و با
مبارزه بسـیار منظم و دقیق که بیشتر از طریق بحث و مناظره صورت می گرفت، علماي اهل تسـنّن و به تبع آنها عوام الناس را متوجه
ع یکی از مذاهب اسـالمی بوده و معتقد به این مکتب چون دیگر مسلمانان، از نظر جان و مال و عرض و این حقیقت ساخت که تشـیّ
ناموس محترم است. اما، متاءسـفانه در این اواخر و مخصوصاً بعد از اضـمحالل رژیم مارکسـیستی و پیروزي مسـلمین بر کفار که در

سال 1370 ه. ش. اتفاق افتاد، دوباره در محافل خصوصـی و عمومی بحث و جدل شـروع شده است که آیا شیعیان، مسلمان هستند؟و 
آیا مذهب آنان می تواند رسمی باشد؟ و تا به حال از طرف جناحهاي سیاسی اهل سنت، کسی حاضر نشده است که رسمی بودن این 

مذهب را بپذیرد بلکه حتی موجودیت آن را نیز انکار می کنند، یا اینکه تعداد شـیعیان را خیلی کمتر از آنچه هسـتند، می دانند. و 
متاءسـفانه بعضـی از شـیعیان نیز تحت تاءثیر این تبلیغات قرار گرفته و قبول نمی کنند که شـیعیان داراي جمعیت زیادي باشـند. در

حالی که هنوز یک آمارگیري دقیق از جمعیت افغانستان نشده تا معلوم شود شیعه به چند میلیون می رسد و اگر کسی با دید دقیق و
بـدون تعصب، والیتهـا و شهرسـتانهاي افغانسـتان را موردمطالعه قراربدهـد؛ یقیناً متوجه خواهدشـد که شـیعیان تقریباً نصف جمعیت

ه هـا و جزوه هـایی به صـورت شب نـامه درکابـل وبعضـی از را تشـکیل می دهنـد. از همـه مهمـتر در این اواخر اعالـمیّ افغانسـتان 
ع و شیعیان پخش شده است که هدف این اعالمیه ها و جزوات فقط یک مطلب است و آن شهرهاي دیگر افغانسـتان علیه مکتب تشیّ
اینکه تشـیع ربطی به اسـالم ندارد و شـیعیان خارج از اسـالم هستند. منشاء و محل صدور و چاپ این جزوات و اعالمیه ها هم کشور

پاکستان می باشد. 12- واقعه / 77 - 79. 13- بروج / 21 و 22. 14- مفردات راغب، ص 308. 15- احزاب / 33. 16- االستیعاب
بهامش االصابه، ج 3، ص 37. 17- همان، ج 2، ص 18 - 140. 18- الصواعق المحرقۀ، ط مصر، ص 141. 19- صحیح مسلم، شرح
نووي، ج 15، ص 194. 20- مستدرك الصحیحین، ج 3، ص 147. سنن، ج 2، ص 149. تفسیر ابن جریر، ج 22، ص 5. 21- یعنی

ص 30، ج 5 ، حیحص ، يذمرت ، - 23 ص 198 . ج 5 ، روثنملا ، ردلا  - 22 تسا . حیحص  رفن  ود  نآ  قیرط  زا  ملسم و  يراخب و  لقن  قباطم 
ص 416. ج 2 ، نیحیحصلا ، كردتـسم  - 25 ش 3259 . ص 31 ، ج 5 ، حیحـص ، يذمرت ، - 24 3875 و3963 . ش 3258 ، 328 و360 ،

تـسام ياعدم  رب  لاد  هک  یبلاطم  مه  206 و 207  تاحفص 121 ، رد  ًانمض  ص 119 . ج 9 ، دیاوزلا ، عمجم  - 27 ص 198 . ج 5 ، - 26
ص 544، ج 1 ، دنـسم ، رد  لبنح  نب  دمحا  ناوت  یم  دنا ، هدرک  لقن  ار  ثیداحا  نیا  هک  ینیفل  ؤم  نیثدحم و  هلمج  زا  - 28 دنک . یم  لقن 
ج دادغب ، خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  ص 3 و  صیاصخ ، رد  یئاسن  ش 25969 . ص 415 ، ش 16540 و ج 7 ، ص 79 ، جو 5 ، ش 3052 

لوصفلا رد  یکلام  غابص  نبا  ح 320 . ص 250 ، ج 1 ، مالّـسلا ، هیلع  یلع  همجرت  رد  قشمد  خـیرات  رد  یعفاش  رکاسع  نبا  ص 278. ، 10
جنپ هب  هکرابم  هیآ  نیا  صاصتخا  هچنانچ  درب . مان  ار  ناشیا  ریغ  و  ش 4154 ، ج 2 ص 381 ، لادتعالا ، نازیم  رد  یبهذ  ص 26 . ۀمهملا ،
یبا دنسم  ص 248 . ج 2 ، ةرـضنلا ، ضایرلا  ياـهباتک  رد  نیـسح ، نسح و  همطاـف ، یلع ، هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ینعی  اـبع  لآ  نت 

دهاوش 336 و 338 . ، 333 ص 332 ، ج 1 ، راث ، الا  لکـشم  ص 413 . ص 29 و ج 3 ، ج 4 ، ۀباغلادسا ، ص 274 . ج 8 ، یسلایط ، دوواد 
بتک زا  اهنیا  ریغ  ص 61 و  یمزراوخ ، بقانم  ح 364 . ص 22 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  ص 229 . ةدوملا ، عیبانی  ص 33 . ج 2 ، لیزنتلا ،

. تسا هدـش  لزان  هیآ  هیآ  هکلب  تسا ، هدـشن  لزان  راب  کی  لـماک و  روط  هب  ینعی  - 30 . 34  - 28 بازحا /  - 29 تسا . هدـش  رکذ  رگید 
ص ج 4 ، فاّشک ، - 36 . 103 ۀبوت /  - 35 . 6 هدئام /  - 34 ص 308 . تادرفم ، - 33 ص 307 . تادرفم ، - 32 28 و 29 . فسوی /  - 31
ص 101. ج 28 ، ریرج ، نبا  ریسفت  - 41 ص 49 . ج 3 ، ریبک ، ریسفت  - 40 . 97 نارمع /  لآ  - 39 . 3 میرحت /  - 38 . 10 میرحت /  - 37 . 571
ص ج 3 ، ینطقراد ، ننس  - 45 ص 41 . ج 3 ، ریبک ، ریسفت  - 44 ص 134 . ج 8 ، دعس ، نبا  تاقبط  - 43 ص 353 . ج 7 ، یقهیب ، ننس  - 42
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-48 ص 413 . هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تایح  - 47 ص 42 . ج 3 ، ینطقراد ) شماه  عبط   ) ینطقرادـلا یلع  ینغملا  قیلعتلا  - 46 . 42
روط هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رب  هصفح  هشیاع و  طیرفت  هک  دـنامن  هتفگان  - 50 . 1 میرحت /  - 49 ص 71 . ج 7 ، یئاسن ، ننس 

یغتبت هیآ  لیذ  ریـسفت  باتک  رد  ص 104 و  ج 3 ، ۀفّرـشملا ، ۀیلعلاو  ۀقرفلا  باب  ملاظم  باتک  يراخب  حیحـص  رد  رگید  هنوگ  هب  لامجا و 
یبا ننس  - 51 تسا . هدـش  رکذ  زین  ص 73  يوون ، حرـشب  ج 10  قالط ، باـتک  ملـسم  حیحـص  رد  ص 68 و  ج 6 ، کجاوزا ، تاـضرم 

هب ك : ر . - 54 ص 56 . ج 8 ، تاقبط ، - 53 ح 17927 . ص 339 ، ج 5 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 52 ح 4999 . ص 300 ، ج 4 ، دوواد ،
خیش هتبلا  ش 32 . ص 7 ، ج 7 ، لیدـعتلاو ، حرجلا  باـتک  ش 8741 و  ص 173 ، ج 4 ، و  ش 5716  ص 93 ، ج 3 ، لادـتعالا ، نازیم 
راتفگ کلام  يراصنا و  دیعـس  نب  ییحی  هک  دوش  یم  رّکذـتم  زین  ار  هتکن  نیا  یلو  دـنک . یم  رکذ  همرکع  يارب  یتاـقیثوت  يزار  مالـسالا 

ص و ج 8 ، داد .) یم  رظن  نانآ  يارآ  قباطم  دوب و  جراوخ  زا  وا  نوچ   ) دنتفریذپ یمن  دندوب ، فلاخم  وا  رظن  اب  هکنآ  تهج  هب  ار  همرکع 
جات - 57 ص 147 . ج 5 ، برعلا ، ناـسل  - 56 ص 200 . ج 2 ، ۀـیاهنلا ، - 55 ص 137 و146 . ج 1 ، لـحن ، لــلم و  ش 1630 و  ، 354

، یبرع نیدلا  یحم  - 61 ص 194 . ةدوملا ، عیبانی  - 60 . 23 يروش /  - 59 ص 562 . ج 2 ، قحلا ، قاقحا  - 58 ص 159 . ج 4 ، سورعلا ،
ج نیطمسلا ، دئارف  رد  ینیوج  ص 219 . ج 4 ، فاشک ، رد  يرشخمز  - 63 ص 25 . یبقعلا ، رئاخذ  - 62 ص 432 . ج 2 ، نآرقلا ، ریسفت 

ریسفت هیشاح  رد  دوعسلاوبا  ص 166 . ج 27 ، ریـسفت ، رد  يزار  رخف  ص 8 . لو ، ؤسلا  بلاطم  رد  یعفاـش  هحلط  نبا  ح 359 . ص 13 ، ، 2
ج 9، دئاوزلا ، عمجم  رد  یمثیه  ص 105 . ج 4 ، دوخ ، ریسفت  رد  زین  یفسن  ص 516 . ج 7 ، شریسفت ، رد  ناّیحوبا  ص 665 ، ج 7 ، يزار ،
نسح و همطاـف ، یلع ، هـب  ار  یبرقلاوذ  زین  ص 31  هیافک ، رد  یجنگ  ظـفاح  ص 12 و  ۀـمهملا ، لوصفلا  رد  یکلام  غابـص  نبا  ص 168 .
.47 ءابس /  - 65 . 109 ءارعش /  - 64 ص 307 . ج 2 ، ریدغلا ، باتک  هب  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب  دنا ؛ هدرک  انعم  مالّسلا  مهیلع  نیـسح 

ضایر - 72 . 3 هدئام /  - 71 . 71 هبوت /  - 70 . 10 تارجح /  - 69 ص 106 . ةدوملا ، عیبانی  - 68 . 31 نارمع /  لآ  - 67 . 57 ناقرف /  - 66
لیاضف باتک  ملسم ، حیحـص  - 73 ثیدـح .) ظفل  رد  فالتخا  كدـنا  اب  ، ) ص 144 ج 2 ، ریغـصلا ، عماجلا  ص 469 . ج 1 ، نیکلاسلا ،

، یقهیب ننس  ح 18780 . ص 492 ، ج 5 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  ص 179 . يوون ،) حرش  ، ) ج 15 مالّسلا ، هیلع  یلع  لیاضف  باب  هباحص ،
ج يدنه ، یقتم  لامعلازنک  راصتخا .) روط  هب   ) ص 431 ج 2 ، یمراد ، ننس  ظفل .) رد  فالتخا  یکدنا  اب   ) ص 30 ص 148 و ج 7 ، ج 2 ،
ح 3876. ص 328 ، حیحص ج 5 ، يذمرت ، - 74 ص 368 . ج 4 ، يواحط ، راثالا  لکـشم  راصتخا .) روط  هب  ، ) ح 37621 ص 641 ، ، 13

نب دمحا  ماما  - 78 ص 7 . ج 6 ، روثنملا ، ردـلا  - 77 ص 12 . ج 2 ، ۀباغلادسا ، - 76 ح 3874 . ص 327 ، ج 5 ، حیحـص ، يذمرت ، - 75
ح ص 186 ، ج 1 ، لامعلا ، زنک  - 81 . 102 نارمع /  لآ  - 80 ص 163 . ج 8 ، ریبک ، ریسفت  - 79 ح 10747 . ص 393 ، ج 3 ، دنسم ، لبنح ،
ج دیاوزلا ، عمجم  - 85 ص 75 . ۀقرحملا ، قعاوصلا  - 84 ص 2 . مسق 2 ، ج 2 ، تاقبط ، - 83 ص 163 . ج 9 ، دیاوزلا ، عمجم  - 82 . 944

نب دمحا  ماما  دنسم ، ص 109 و 148 . ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  - 87 ح 958 . ص 188 ، ج 1 ، لامعلازنک ، - 86 . 164 ص 163 -  ، 9
ءایلوالا ج 1، ۀیلح  ح 21068 . ص 232 ، ح 18780 و ج 6 ، ص 492 ، ح 10747 و ج 5 ، ح 10720 و ص 393 ، ص 388 ، ج 3 ، لبنح ،

لها يارب  هک  دراد  دوـجو  دـش ، رکذ  هچنآ  زا  ریغ  يرگید  ياـهباتک  هتبلا  ص 185 و187 . لاـمعلا ج 1 ، زنک  ص 64 . ص 355 و ج 9 ،
-91 ص 90 . ۀقرحملا ، قعاوصلا  - 90 ص 136 . هقرحملا ، قعاوصلا  - 89 ص 14 . ج 3 ، ریدقلا ، ضیف  - 88 تسین . هدیشوپ  عّبتت  قیقحت و 

جات - 94 ص 353 . ج 3 ، طیحملا ، سوماقلا  - 93 رتع .) لقث و  هّدام  لـیذ  ، ) ص 114 ج 2 ، برعلا ، ناسل  - 92 ص 216 . ج 1 ، ۀیاهنلا ،
ح ص 96 ، ج 12 ، نامه ، - 97 ص 149 . ج 3 ، نامه ، - 96 ص 17 . یبقعلا ، رئاـخذ  - 95 لقث .) هدام  لـیذ  ، ) ص 345 ج 7 ، سورعلا ،
-100 ص 174 . ج 9 ، ناـمه ، - 99 و 140 . ص 111  ناـمه ، - 98 ح 34189 و34190 . صو 102 ، ح 34188  ص 101 ، و  . 34155
ص 34. ج 9 ، نامه ، - 103 ص 534 . ج 2 ، برعلا ، ناسل  - 102 هبطخ 100 . هغالبلا ، جهن  حلاص ، یحبص  - 101 ص 297 . ج 6 ، نامه ،
ج 2، ریغصلا ، عماجلا  حرش  یف  رینملا  جارسلا  - 106 . 514 ص 511 -  ج 3 ، صلاخلا ، نیدلا  - 105 ص 390 . ج 3 ، سورعلا ، جات  - 104

نیمه اب  ًابیرقت  تیاور  نیا  ص 201 . يوون ،) حرشب   ) ج 12 حیحص ، ملسم ، - 108 ص 7 . ج 8 ، ۀّیندللا ، بهاوملا  حرـش  - 107 ص 56 .

َ؟ تسیک هعیشو  تسیچ ؟ www.Ghaemiyeh.comّعیشت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 164 

http://www.ghaemiyeh.com


(، ح 20458 صو 113 ، ح 20418  ص 107 ، ج 6 ،  ) لبنح نب  دمحا  دنسم  رد  و  ص 127 ) ج 8 ،  ) ماکحا باتک  يراخب ، حیحص  رد  ظفل 
ص ج 4 ،  ) دواد یبا  ننس  و  ص 13 )  ) ۀقرحملا قعاوصلا  دنس و  ود  هب  ح 2323 و2324 ) ص 240 ، ج 3 ،  ) يذمرت حیحص  قیرط و  ود  هب 

نیمه اب  ثیدـح  نیا  ص 501 . ج 4 ، نیحیحصلا ، كردتـسم  - 109 تسا . هدـش  لقن  4279 و4280 )  ) دنـس هب  يدـهملا  باتک  و  ( 106
یقتم لامعلازنک  و  ص 190 ) ج 5 ،  ) یمثیه دـیاوزلا  عمجم  قـیرط و  ود  هب  ح 3772 ) ص 657 ، ج 1 ،  ) لبنح نب  دـمحا  دنـسم  رد  ظفل ،

ءافلخلا ةدع  ّنا  : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  دـیوگ  یم  اریز  ظفل ؛ رد  یمک  فالتخا  اب  ح 33859 ) ص 33 ، ج 12 ،  ) يدنه
رد يوانم  ریدقلا  ضیف  رد  و  مالّسلا )) هیلع  یـسوم  ترـضح  يابقن  دادعت  اب  تسا  ربارب  نم  زا  دعب  يافلخ  دادعت  یـسوم ؛ ءابقن  ةدع  يدعب 

، لامعلازنک - 112 ح 20347 . ص 97 ، نامه ، - 111 ح 20281 . ص 88 ، ج 6 ، دنسم ، - 110 تسا . هدش  لقن  زین  ص 458  ج 2 ، حرش ،
هدنسیون - 116 . 23 يروش /  - 115 ص 446 . ةدوملا ، عیبانی  - 114 ص 190 . ج 5 ، دیاوزلا ، عمجم  - 113 ح 33858 . ص 33 ، ج 12 ،

تـسد هب  دوش  یم  هک  ار  يا  هجیتن  اهنآ ، نتـشاذگ  مه  راـنک  اـب  دـنک و  تقد  تاـیاور  نیا  رد  قیقحت  رکفت و  اـب  یـسک  رگا  تسا  دـقتعم 
مالـسا زا  جراخ  یبهذم  ار  عیـشت  بتکم  رگید  درک و  دهاوخ  مکح  یفنح  يزودنق  نامیلـس  ظفاح  ياقآ  دـننام  انیقی  دوش ، هجوتم  دروآ ،

یم لیکشت  بتکم  نیا  ناوریپ  ار  نآ  فصن  ًابیرقت  هک  ناتسناغفا  لثم  يروشک  کی  رد  نآ  ندش  یمسر  اب  هطبار  رد  دعب ، ات  دید  دهاوخن 
لاعتم و يادـخ  بضغ  طخـس و  بجوم  هک  دـنک  یمکح  شدوخ ؛ یبهذـم  فطاوع  تاساسحا و  قیرط  زا  هدومن  بصعت  لاـمعا  دـنهد ،

. دوش مالسا  گرزب  ربمایپ 

260 ات 117

، دهدب رارق  نعط  دروم  ار  ثیداحا  نیا  تلالد ، فیعـضت  قیرط  زا  ای  دنک  دراو  هشدـخ  ثیداحا  نیا  دنـس  رد  هتـسناوتن  نوچ  ناشیا  - 117
رانک ار  اهنآ  سپ  میمهف ، یمن  ار  ثیداحا  نیا  نوچ  ام  هک  انعم  نیا  هب  دـیامن  حرطم  هلکـشم  ثیداحا  ناونع  هب  هکنیا  زج  هدـیدن  يا  هراچ 
مسا هنیفس )) - )) 118 تسا . هدومن  ار  هلماعم  نیمه  زین  دراد  تلالد  جـع )  ) ناـمز ماـما  دوجو  رب  هک  یثیداـحا  اـب  هکنیااـمک  میراذـگ  یم 

، دنسم - 121 ص 121 . ص 121 و ج 5 ، ج 1 ، كردتسم ، - 120 . 235 ص 232 -  هیدمحملا ، ۀنسلا  یلع  ءاوضا  - 119 تسا . ربخ  يوار 
هب ، ) ملسم حیحص  - 124 ص 219 . ج 2 ، هرضنلا ، ضایرلاو  یبقعلا ، ریاخذ  - 123 ص 17 . صیاصخ ، - 122 ح 26208 . ص 455 ، ج 7 ،
رد ص 117 و  ج 8 ، حیحـص ، رد  یئاسن  ح 3891 و  ص 306 ، ج 5 ، حیحـص ، رد  يذمرت  ار  ثیدـح  نیا  ص 64 . ج 2 ، يووـن ) حرش 

ح 643 و ص 135 ، ج 1 ، دنـسم ، رد  لبنح  نب  دمحا  ح 114 و  ص 42 ، ج 1 ، حیحـص ، رد  هجاـم  نبا  قیرط و  هس  هب  ص 19  صیاصخ ،
هس هب  ص 85  ج 14 ، ءایلوالا ، ۀیلح  رد  میعنوبا  ص 426 و  ص 417 و ج 14 ، ص 255 و ج 8 ، ج 2 ، دادغب ، خیرات  رد  يدادـغب  بیطخ 

ح ح 32884 و ص 622 ، ح 32878 و ص 599 ، ص 598 ، رد ج 11 ، ح 36385 و  ص 120 ، ج 13 ، لاـمعلازنک ، رد  یقّتم  قیرط و 
ص یبقعلا ، رئاخذ  ص 284 و  ج 2 ، ةرـضنلا ، ضایرلا  رد  يربط  بحم  ظفل و  رد  فالتخا  یمک  اـب  33028 و 33029  ، 33027 ، 33026

حرش ص 37 و  ج 3 ، ۀـباصا ، شماه  رد  باـعیتسا  ص 64 و  ج 2 ، ملـسم ، حیحـص  رب  يوون  حرـش  رد  ثیدح  دـنا . هدرک  تیاور  زین   91
ص 91. یبقعلا ، رئاـخذ  - 126 ح 3800 . ص 298 ، ج 5 ، يذمرت ، حیحـص  - 125 تسا . هدـش  لقن  زین  ص 457  ج 3 ، یجافخ ، ياـفش 

لتاقم ص 261 . صاوـخلا ، ةرکذـت  - 129 ص 320 . ج 1 ، ۀـلبانحلا ، تاـقبط  - 128 . 145 ءاـسن /  - 127 ص 46 . ج 3 ، باـعیتسالاو ،
-131 ص 235 . ۀیدّمحملا ، ۀنـسلا  یلع  ءاوضا  - 130 ص 65 . ج 2 ، یمزراوخ ، نیـسحلا ، لتقم  ص 56 . فاـحتالا ، ص 80 . نییبلاطلا ،
.9 رمز /  - 134 ص 444 . باب 76 ، ةدوملا ، عیباـنی  - 133 ص 442 . باب 76 ، ةدوملا ، عیباـنی  - 132 ص 441 . باب 76 ، ةدوملا ، عیباـنی 
-139 ص 65 . ج 1 ، ءایلوالا ، ۀیلح  - 138 ص 463 . ج 2 ، باعیتسالا ، - 137 ص 21 . ج 8 ، ریبک ، ریسفت  - 136 . 33 نارمع /  لآ  - 135
ص 46. ج 3 ، ریدـقلا ، ضیف  - 140 تـسا . هدرک  رکذ  زین  ص 101  مسق 2 ، ج 2 ، تاقبط ، رد  دعـس  نبا  ار  ثیدـح  نیا  ص 67 . نامه ،
-144 ح 3807 . ص 301 ، ج 5 ، حیحص ، - 143 ح 1722 . ص 328 ، ج 1 ، دنسم ، - 142 ح 32977 . ص 614 ، ج 11 ، لامعلازنک ، - 141
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ج 6، تاقبط ، - 147 ص 126 . ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  - 146 ص 204 . ج 11 ، دادغب ، خیرات  - 145 ص 64 . ج 1 ، ءایلوالا ، ۀیلح 
ص ج 1 ، برعلا ، ناسل  - 151 ص 55 . ج 10 ، سورعلا ، جات  - 150 ص 145 . فاحتالا ، - 149 ص 358 . ةدوملا ، عیبانی  - 148 ص 167 .
ص 124. ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  - 153 تسا . هدش  لقن  زین  ص 211  یکلام ، غابـص  نبا  فیلءات  ۀمهملا  لوصفلارد  ثیدح  - 152 . 459
ص هیمیت ، نبا  ۀلیسولا ، لسوتلا و  باتک  ص 5 و  ۀینسلا ، سلاجملا  - 156 ص 56 . بغار ، تادرفم  - 155 ص 360 . ةدوملا ، عیبانی  - 154
-159 ص 8 . هیرـشع ، ینثالا  ۀـفحتلا  - 158 ص 222 . ج 1 ، هفینح ، یبا  دـیناسا  عماـج  ص 173 . ج 1 ، هـفینح ، یبا  بقاـنم  - 157 . 52
ص ۀمهملا ، لوصفلا  - 162 ص 51 . ج 1 ، - 161 ص 360 . ةدوملا ، عیبانی  - 160 ص 216 . ج 2 ، بهذ ، نم  رابخا  یف  بهذلا  تارذـش 
ص 377 و ج 2 ، بهذلا ، تارذش  - 166 ص 362 . نامه ، - 165 ص 383 . نامه ، - 164 ص 382 . ةدوملا ، عیبانی  - 163 231 و 237 .
-170 ص 441 . ج 3 ، بهذــلا ، جورم  - 169 ص 384 . ةدوـملا ، عیباـنی  - 168 ص 139 . ج 8 ، لیدـعتلاو ، حرجلا  باـتک  - 167 . 378
ص ةدوملا ، عیبانی  - 172 ص 243 و 263 . همهملا ، لوصفلا  - 171 ص 14 . ج 1 ، لوصالا ، ةدع  همدقم  زا  لقن  هب  ص 457  ج 8 ، تاقثلا ،

لوصفلا ص 365 . ةدوملا ، عیباـنی  - 176 . 54 هدـئام /  - 175 ص 385 . ةدوـملا ، عیباـنی  - 174 ص 265 . ۀـمهملا ، لوـصفلا  - 173 . 363
ص ۀـمهملا ، لوصفلا  - 179 ص 242 . ج 3 ، بهذ ، نم  راـبخا  یف  بهذـلا  تارذـش  - 178 ص 364 . ناـمه ، - 177 ص 267 . ۀمهملا ،

لوصفلا ص 366 و  ةدوملا ، عیبانی  - 183 ص 290 . ۀمهملا ، لوصفلا  - 182 ص 365 . نامه ، - 181 ص 386 . ةدوملا ، عیبانی  - 180 . 282
ج نازیملا ، - 187 . 124 هرقب /  - 186 ص 437 . ج 3 ، لادتعالا ، نازیم  - 185 ص 217 . ج 2 ، بهذلا ، تارذش  - 184 ص 287 . ۀمهملا ،
 / جح - 191 مق . پاچ   7 ءادهشلا دیس  ۀعبطم  ص 54 ، ج 2 ، یلائللا ، یلاوع  - 190 . 13 نامقل /  - 189 . 124 هرقب /  - 188 ص 274 . ، 1

نبا - 196 . 43 لحن /  - 195 ح 322 . ص 276 ، یعفاش ، یلزاغم  نبا  بقاـنم  - 194 . 36  - 35 میهاربا /  - 193 . 124 هرقب /  - 192 . 31
ص 119. ةدوملا ، عیباـنی  - 200 . 44 فرخز /  - 199 . 44 لـحن /  - 198 و 11 .  10 قـالط /  - 197 ص 5 . ج 17 ، ریـسفت ، يربط ، ریرج 

ياقآ رظن  هب  - 204 ص 194 . ج 10 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  - 203 ص 237 . لاوقالا ، ۀـصالخ  - 202 ص 51 . یـسوطلا ، لاجر  - 201
هّللا یّلـص  مرکا  لوسر  بیذکت  راتفگ  نیا  هجیتن  تسا و  هدوب  ءابـس  نب  هّللادـبع  اهتعدـب ، هیلع  مایق  رد  رذ  یبا  كّرحم  نیما ، دـمحا  رتکد 

نامسآ ریز  رذ ؛ یبا  نم  ۀجهل  قدصا  ءاربغلا  ِّتلَقا  الو  ءارـضخلا  تلظا  ام  : )) دومرف رذوبا  اب  هطبار  رد  ترـضح  نآ  اریز  تسا ؛ هلآ  هیلع و 
هّللادبع کیرحت  تسا ، هتفگ  نینچ  نیا  رذوبا  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رگا  درادـن .)) دوجو  رذوبا  زا  رتوگتـسار  نیمز  يور  و 

نادنمشناد املع و  هک  تسا  بجعت  یسب  ياج  دوب ، دهاوخن  وگتسار  وا  سپ  هدوب ، ءابس  نب  هّللادبع  وا  كرحم  رگا  و  درادن ، انعم  ءابس  نب 
باحـصا مارتحا  هک  دـننک  یم  مهتم  ار  نایعیـش  هتفرگ و  هدـیدان  هباحـص ، هب  تبـسن  ناشدوخ  زا  ار  اهتناها  اهنیهوت و  لیبق  نیا  تنـس  لها 

شنادـنزرف یلع و  - 206 و 179 . ص 178  ۀـیدمحملا ، ۀنـسلا  یلع  ءاوضا  - 205 دـنراد . یمن  هگن  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر 
ج 3،  ) كردتسم رد  مکاح  ار  قوف  ثیدح  - 208 ص 343 . ج 2 ، نیحیحصلا ، كردتسم  - 207 ص 109 . هونب ،) یلع و  باتک  همجرت  )
ح 34169 و ح 24151 و ص 98 ، و ص 95 ، ح 34144 ، ص 94 ، ج 12 ،  ) لاـمعلازنک رد  یقتم  شنح و  زا  يرگید  قیرط  هب  ص 150 )

نب یلع  دـننک . یم  لقن  زین  ص 610 ) ج 5 ،  ) حـیتافملا ةاقرم  رد  ناطلـس  نب  یلع  ص 168 ،) ج 9 ،  ) دـیاوزلا عـمجم  رد  یمثیه  ( 34170
ج 4،  ) ءایلوالا ۀیلح  رد  میعن  وبا  ظفاح  .ك  تسا هدومن  لقن  ار  تیاور  نیا  زین  لبنح  نب  دمحا  دیوگ : یم  حیتافملا  ةاقرم  حرش  رد  ناطلس 
اب ار  قوف  ثیدح  زین  ص 20 )  ) یبقعلا رئاـخذ  رد  يربط  ّبحم  ص 168 .) ص 168 و ج 2 ، ج 9 ،  ) دـیاوزلا عمجم  رد  یمثیه  ص 306 )
ار روکذم  تیاور  زین  يدادغب  بیطخ  دنا . هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  سابع  نبا  زا  ریبج ، نبا  دیعس  زا  ظافلا  نامه 
-209 تسا . هدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  کـلام  نب  سنا  زا  ص 91 ) ج 12 ،  ) دادـغب خـیرات  رد  ظفل  رد  فالتخا  یمک  اب 
تسا و سدقملا  تیب  ای  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دجـسم  رد  الامتحا  ۀطح )) باب   )) زا دارم  - 210 ص 167 . ج 12 ، دیاوزلا ، عمجم 
-211 داد . یم  رارق  نارفغ  دروم  ار  وا  دنوادخ  ترفغم ، دصق  اب  دش  یم  باب  نآ  دراو  سک  ره  ینعی  تسا ؛ ترفغم  بلط  يانعم  هب  هطح 
ص 614، ج 11 ، لامعلازنک ، لوا و  دنس  زا  ریغ  يدنـس  اب  ص 121 و 128 ) ج 3 ،  ) نیحیحصلا كردتسم  - 212 ص 20 . یبقعلا ، رئاخذ 

َ؟ تسیک هعیشو  تسیچ ؟ www.Ghaemiyeh.comّعیشت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


ج نیحیحصلا ، كردتسم  - 215 ح 3798 . ص 297 ، ج 5 ، حیحص ، يذمرت ، - 214 ص 220 . ج 2 ، ةرضنلا ، ضایرلا  - 213 ح 32973 .
كردتسم - 219 ص 321 . ج 14 ، دادغب ، خیرات  - 218 ص 207 . نامه ، - 217 ص 205 . ج 1 ، ریسفت ، يزاررخف ، - 216 ص 124 . ، 3

ص ج 11 ،  ) لامعلازنک رد  يدـنه  یقتم  ص 356 ،) ج 4 ،  ) ریدـقلا ضیف  رد  يوانم  ار  ثیدـح  نیا  - 220 ص 124 . ج 3 ، نیحیحصلا ،
راصبالارون رد  یجنلبش  و  ص 74 و 75 )  ) ۀقرحملا قعاوصلا  رد  رجح  نبا  ص 134 ،) ج 9 ،  ) دیاوزلا عمجم  رد  یمثیه  ح 32912 ،) ، 603

عماجلا شماه  رد  هدـش  عبط   ) قیاقحلا زونک  - 223 ج 6،ص 379 . روثنملا ، ردلا  - 222 . 7 هنیب /  - 221 دـنا . هدرک  تیاور  زین  (ص 80 )
نیا قوف  ثیدـح  لیذ  رد  ح 455 ) ص 400 ،  ) بقانم رد  یلزاـغم  نبا  و 139 . ص 9  ۀـقرحملا ، قعاوصلا  - 224 ص 17 . ج 2 ، ریغصلا )

ص ج 5 ،  ) هیاهن رد  ریثا  نبا  یتسه .)) ُرپ  ملع  زا  ادج و  كرش  زا  ینعی  ملعلا ؛ نم  نیطبلا  كرشلا  نم  عوزنملا  : )) دنک یم  تیاور  ار  هلمج 
-225 دوب .)) نامیا  ملع و  زا  ولمم  هزنم و  كرـش  زا  وا  اریز  دش ؛ فصتم  تفـص  نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  : )) دیوگ یم  عزن ))  )) هدام ( 42
ج لادتعالا ، نازیم  - 228 ص 66 . ج 7 ، لیدعتلا ، حرجلا و  - 227 ص 358 . ج 12 ، دادغب ، خیرات  - 226 ص 428 . ج 2 ، بهذلا ، جورم 
، نازیملا ناسل  - 230 ص 359 . ج 12 ، دادغب ، خیرات  ص 446 . ج 4 ، نازیملا ، ناسل  - 229 ص 359 . ج 12 ، دادغب ، خیرات  ص 357 . ، 3
ص ج 1 ، ۀعبرالا ، بهاذملاو  قداصلا  مامالا  باتک  هب  دوش  عوجر  - 232 ص 272 . ج 4 ، لیدعتلاو ، حرجلا  باتک  - 231 ص 128 . ج 3 ،
رد  ) ردیح دـسا  ياقآ  راوگرزب ، ققحم  - 236 ص 4 . ص 455 و ج 3 ، ج 1 ، - 235 . 139 نارمع /  لآ  - 234 . 141 ءاسن /  - 233 . 259

، نیخروم اریز  دیآ ؛ یم  رظن  هب  دیعب  باطخ  نب  رمع  تفالخ  نامز  رد  رتخدـظ  هس ك  نیا  تراسا  : )) دـیوگ یم  ص 19 ) ج 5 ، یقرواپ ،
تایح نامز  رد  دوب و  توق  تردق و  بحاص  هدنز و  درجدزی  تقونآ  رد  هک  یلاح  رد  دنا ، هتشون  ق .  -. لاس 23ه رد  ار  مود  هفیلخ  تافو 

نب نامثع  تفالخ  نامز  رد  و  ق .  -. لاس 31 ه رد  درجدزی  لتق  هکلب  تسا . هدرواین  نایم  هب  ینخس  وا  نارتخد  تراسا  زا  یخروم  چیه  وا ،
زا یکی  جاودزا  دـشاب ، هداـتفا  قاـفتا  مود  هفیلخ  ناـمز  رد  هیـضق  نیا  رگا  رگید  فرط  زا  فرط و  کـی  زا  نیا  تـسا ، هدـش  عـقاو  ناـفع 
لاس هدزاود  دودح  مود ، هفیلخ  توف  نامز  رد  هدمآ و  ایند  هب  عادولا  ۀجح  لاس  رد  وا  اریز  دشاب ؛ یم  دـیعب  رکب  یبا  نب  دـمحم  اب  اهرتخد 

قداصلا مامالا  - 238 ص 281 . ج 1 ، ۀعبرالا ، بهاذملاو  قداصلا  مامالا  ص 50 و  ج 1 ، باقلالا ، ینکلا و  - 237 تسا .)) هتشادن  رتشیب 
ص رینملا ، حابصملا  - 241 ص 270 . تادرفملا ، - 240 ص 49 . ج 3 ، طیحملا ، سوماقلا  - 239 . 22 ص 18 -  ج 5 ، ۀعبرالا ، بهاذملاو 
-245 عیش . هّدام  ص 189 ، ج 8 ، برعلا ، ناسل  - 244 ص 33 . ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  - 243 ص 258 . ج 7 ، برعلا ، ناسل  - 242 . 450

بهاذملاو قداصلا  مامالا  - 248 ص 519 . ج 2 ، ۀیاهنلا ، - 247 ص 405 . ج 5 ، سورعلا ، جات  - 246 ص 49 . ج 3 ، طیحملا ، سوماقلا 
.28 حتف /  - 254 . 4  - 3 مجن /  - 253 . 19 نارمع /  لآ  - 252 . 7 رـشح /  - 251 نامه . - 250 نامه . - 249 ص 234 . ج 1 ، ۀعبرالا ،
ص ج 5 ، حیحص ، يذمرت ، - 260 . 7 رشح /  - 259 . 1 تارجح /  - 258 . 14 ءاسن /  - 257 . 15 ءارسا /  - 256 . 132 نارمع /  لآ  - 255

نم ؤم  ّلک  یلو  وهو   )) هلمج ای  ظفل  رد  یمک  فالتخا  اب  نومضم و  نیمه  اب  ابیرقت  تیاور  نیا  مالّسلا . هیلع  یلع  بقانم  ح 3796 ، ، 296
ج  ) یسلایط دووادوبا  دنسم  ح 22503 .) ص 489 ، جو 6 ، ح 19426  ص 606 ، ج 5 ،  ) لبنح نب  دمحا  ماما  دنـسم  ياهباتک  رد  يدعب ))

ضایرلا ص 17 .) ج 16 ،  ) یئاسن زا  نینم  ؤملاریما  صیاصخ  ص 294 .) ج 6 ،  ) میعنوبا زا  ءایلوالا  ۀیلح  ص 360 .) ص 111 و ج 11 ، ، 3
ح 32883 و ص ص 599 ، ح 36444 و ج 11 ، ص 142 ، ج 13 ،  ) يدـنه یقتم  لامعلازنک  ص 225 .) ج 2 ،  ) يربط بحم  زا  ةرـضنلا 

يدادغب بیطخ  زا  دادغب  خـیرات  ص 128 .) ج 9 ،  ) یمثیه دـیاوزلا  عمجم  32941 و 32942 .) ح 32940 ، ح 32938 و ص 608 ، ، 607
ص ج 3 ،  ) نیحیحصلا كردتسم  و  ص 325 ) مسق 1 ، ج 6 ،  ) رجح نبا  هباـصا  و  ص 27 .) ج 4 ،  ) ریثا نبا  ۀباغلا  دـُسا  ص 339 .) (ج 4 ،

. تسا حیحص  ملسم  طرش  هب  ثیدح  نیا  دیوگ  یم  ثیدح ، لقن  زا  دعب  مکاح  و  تسا . هدش  تیاور  زین  (. 110

401 ات 261

ج كردتسم ، - 264 دوش . هظحالم  هحفص 109  رد  - 263 ص 200 . ج 1 ، ةرضنلا ، ضایرلا  - 262 ص 128 . ج 9 ، دیاوزلا ، عمجم  - 261
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یلع ادری  یتـح  اـقرتفی  نلو   )) دـنک یم  تیاور  زین  ار  هلمج  نیا  ثیدـح  همادا  رد  و  ص 321 . ج 14 ، دادغب ، خـیرات  - 265 ص 119 . ، 3
عمجم - 266 دنوش . قحلم  نم  هب  رثوک  ضوح  دزن  رد  تمایق  زور  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  قح ) یلع و   ) ود نآ  و  ۀمایقلا )) موی  ضوحلا 

ظفل رد  فالتخا  كدنا  اب   ) ص 121 ج 1 ، ریغـصلا ، عماجلا  شماه  رد  هدش  عبط  قیاقحلا ، زونک  - 267 ص 234 و 235 . ج 7 ، دیاوزلا ،
عمجم - 270 ص 124 . ج 3 ، كردتسم ، - 269 ظفل .) رد  فالتخا  یمک  اـب   ) ح 33018 ص 621 ، ج 11 ، لامعلا ، زنک  - 268 ثیدح .)

-274 ص 39 . ج 1 ، یقهیب ، نساـحم  - 273 . 61 نارمع /  لآ  - 272 و 75 . ص 74  هقرحملا ، قـعاوصلا  - 271 ص 13 . ج 9 ، دیاوزلا ،
ص ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 276 هبطخ 2 . ص 47 ، ۀغالبلا ، جهن  حلاص ، یحبـص  - 275 ص 173 . ۀمهملا ، لوصفلا 

جهن حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا  - 279 هبطخ 239 . ص 357 ، ناـمه ، - 278 هبطخ 2 . ص 47 ، هغالبلا ، جهن  حـلاص ، یحبـص  - 277 . 140
یلع هقفلا  - 282 ص 499 . ةدوملا ، عیباـنی  - 281 هبطخ 154 . ص 215 ، ۀغالبلا ، جهن  حلاص ، یحبـص  - 280 ص 317 . ج 13 ، هغالبلا ،

ص 95. ج 1 ، ۀیادبلا ، حرـش  یف  ۀیادهلا  - 284 ص 220 . ج 1 ، ۀعبرالا ، بهاذـملا  یلع  هقفلا  - 283 ص 257 . ج 4 ، ۀعبرالا ، بهاذـملا 
لمن - 288 ص 47 . ج 11 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 287 . 80 لمن /  - 286 باتک 210 . هغالبلا ، جهن  حلاص ، یحبص  - 285

ص 577. نیلالج ، ریـسفت  - 292 . 22 رطاف /  - 291 ص 508 . نیلالج ، ریـسفت  - 290 ص 216 . ج 24 ، ریبک ، ریـسفت  - 289 . 81  - 80 / 

ص 47. ج 11 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 296 . 15 ءارسا /  - 295 . 56 صصق /  - 294 ص 18 . ج 26 ، ریبک ، ریسفت  - 293

ص 200. هیدمحملا ، ۀنـسلا  یلع  ءاوضا  - 300 ص 143 . نامه ، - 299 ص 135 . هریرهوبا ، ةریضملا  خیـش  - 298 ص 48 . نامه ، - 297
-304 ص 11 . ج 2 ، دادغب ، خـیرات  ص 260 . ج 2 ، يراسلا ، يدـه  - 303 نامه . - 302 ص 294 . هیدمحملا ، ۀنـسلا  یلع  ءاوضا  - 301
هب ات  اهنآ  دنس  هک  دوش  یم  هتفگ  یثیداحا  هب  هلـسرم )) - )) 306 ص 115 . یبقعلا ، رئاخذ  - 305 ص 311 . ۀیدمحملا ، ۀنـسلا  یلع  ءاوضا 

ص ۀمهملا ، لوصفلا  - 307 دشاب . هدـش  طقاس  دنـس  زا  رتشیب  ای  يوار  کی  دـشابن و  لصّتم  تسا ، هدـش  لقن  نآ  زا  تایاور  هک  یـصخش 
-310 ص 27 . ج 3 ، ۀـعبرالا ، بهاذـملاو  قداصلا  مام  الا  - 309 ص 55 . ثیدـحلا ، مولع  ۀـفرعم  - 308 ص 364 . ةدوملا ، عیباـنی  . 254
ص 39. لّوا ، هبطخ  هغالبلا ، جهن  حـلاص ، یحبـص  - 313 ص 121 . اهلوصاو ، ۀعیـشلا  لصا  - 312 . 15 تارجح /  - 311 . 14 تارجح / 
، مراهچ رتفد  يونعم ، يونثم  - 318 هبطخ 40 . هغالبلا ، جهن  حلاص ، یحبص  - 317 . 57 ماعنا /  - 316 . 5 هنیب /  - 315 . 110 فهک /  - 314
رد لوا  باب  ناتسلگ ، يدعس ، - 322 لسوت . ياعد  نانجلا ، حیتافم  یمق ، ثّدحم  - 321 . 35 هدئام /  - 320 . 126 ءاسن /  - 319 ص 228 .

-325 . 143 فارعا /  - 324 . 103 ماعنا /  - 323 ص 124 . باتک ، يایند  تاراشتنا : ینایتشآ ، لابقا  سابع  همدـقم  اـب  ناـهاشداپ ، تریس 
-332 . 72 ءارسا /  - 331 . 23 تمایق /  - 330 . 22 رجف /  - 329 . 5 هط /  - 328 . 27  - 26 نمحرلا /  - 327 . 64 هدئام /  - 326 . 73 جح / 

يداـهالم میکح ، - 333 ثیدـح 8 . ص 360 ، ضیوفتوربـج ، یفن  باـب  دـیحوت ، قودــص ، ص 166 . ج 1 ، لـحنو ، لـلم  یناتـسرهش ،
-335 ص 246 . دارملا ، فشک  ص 97 . ج 1 ، نازیملاریسفت ، - 334 ص 30 . ج 72 ، راون ، الاراحب  . 137 حابص ، ياعد  حرش  يراوزبس ،
.38 رثدم /  - 340 . 39 مجن /  - 339 . 97 لحن /  - 338 . 63 میرم /  - 337 . 3 ناسنا /  - 336 تمکح 78 . هغالبلا ، جهن  حـلاص ، یحبص 
ص 440. ج 1 ، هنومن ، ریسفت  - 346 . 2 هعمج /  - 345 . 25 دیدح /  - 344 . 56 تایراذ /  - 343 . 16 ءایبنا /  - 342 . 115 نونم /  ؤم  - 341
.32 نارمع /  لآ  - 353 . 107 ءایبنا /  - 352 . 21 بازحا /  - 351 . 165 ءاسن /  - 350 . 64 ءاسن /  - 349 . 37 رمز /  - 348 . 90 ماعنا /  - 347
ص ج 2 ، یفصتسملا ،) باتک  هیشاح  رد  هدش  پاچ   ) تومحرلا حتاوف  - 357 . 4 هعمج /  - 356 . 7 رشح /  - 355 . 31 نارمع /  لآ  - 354
ص 228 ح 2 ، یفصتسملا ، هیشاح  رد  هدش  پاچ  تومحرلا ، حتاوف  - 361 . 2 مجن /  - 360 . 42 تلصف /  - 359 . 106 لحن /  - 358 . 97

دوه - 367 . 67 هدئام /  - 366 ص 50 . ج 12 ، ریبک ، ریسفت  - 365 . 67 هدئام /  - 364 . 104 فهک /  - 363 . 38 توبکنع /  - 362 . 230 - 
-374 . 27  - 26 نج /  - 373 . 65 لمن /  - 372 . 256 هرقب /  - 371 . 119  - 118 هط /  - 370 . 37 هرقب /  - 369 . 121 هط /  - 368 . 12 / 
ص 481. ج 5 ، حیتافملا ، ةاقرم  - 376 ص 246 . ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  - 375 ح 3300 . ص 581 ، ج 1 ، دنسم ، لبنح ، نب  دمحا 

((، لاجد  )) مسا ننست  لها  تایاور  رد  - 379 ص 80 . يوون ، حرشب  ج 18 ، حیحص ، ملسم ، - 378 ص 284 . ج 8 ، دیاوزلا ، عمجم  - 377
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ج لاجدلا ،) حیسملاو  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  حیسملارکذ  ناونع  تحت   ) هّللا لوسربءارسالا  باب  ملسم ، حیحص  هب  دوش  عوجر  تسا . حیسم 
(. ص 183 و 184 هیدمحملا ، ۀنسلا  یلع  ٌءاوضا  باتک  زا : لقن  هب   ) 100 ص 99 -  ش 19 ، رانملا ، هلجم  - 380 ص 233 . يوون ، حرشب  ، 2

ریسفت رد  یطویـس  نینچمه  ص 49 . ج 12 ، ریبک ، ریـسفت  - 384 ص 135 . لوزنلا ، بابـسا  - 383 . 67 هدئام /  - 382 . 7 صـصق /  - 381
ص  ) ةدوملا عیبانی  رد  يزودـنق  یفنح  نامیلـس  ظفاح  ص 463 .) (ج 6 ، رانملا ریسفت  رد  اضر  دیـشر  دیـس  ص 298 .) ج 2 ،  ) روثنملاردلا
اب هطبار  رد  مخ و  ریدـغ  زور  رد  هیآ  نیا  هکنیا  رب  لاد  ار  یتایاور  ناـشیا  ریغ  و  ص 42 )  ) همهملا لوصفلا  رد  یکلام  غابـص  نبا  و  ( 120

.72 ص 62 -  ج 1 ، نامه ، - 386 . 61 ص 14 -  ج 1 ، ریدغلا ، - 385 دنا . هدومن  لقن  تسا ، هدـش  لزان  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
، ریدغلا هیشاح  ك : ر . - 389 ص 152 . ج 1 ، ریدغلا ، ص 423 . ج 2 ، قحلا ، قاقحا  هیشاح  ك : ر . - 388 ص 48 . بلاطملا ، ینسا  - 387
ص 76. ج 8 ، يرابلا ، حتف  - 392 ص 337 . ج 7 ، بیذهتلا ، بیذهت  - 391 ص 25 . ج 3 ، بوشارهـش ، نبا  بقانم  - 390 ص 14 . ج 1 ،
، روثنملاردلا ریسفت  ك : ر . - 396 . 3 هدئام /  - 395 . 67 هدئام /  - 394 ص 443 و 444 . ج 1 ، ۀتسلا ، حاحـص  نع  ۀسمخلا  لیاضف  - 393

هلمج رب  لمتشم  ثیدح  لقن  زا  دعب  هحفص 25  ۀقرحملا ، قعاوصلا  رد  رجح  نبا  - 397 ص 290 . ج 8 ، دادغب ، خیرات  و  ص 259 . ج 2 ،
لقن زین  ش 958  هحفص 188 ، لوادلج ، رد  لامعلازنک  دنا . هدرک  لقن  حیحص  دنساب  زین  وا  ریغ  یناربط و  ار  ثیدح  نیا  : )) دیوگ یم  قوف 

عمجم رد  یمثیه  مقرا و  نب  دـیز  زا  لـیفطلا  یبا  زا  ریبک  رد  هدومن  تیاور  زین  یناربـط  ص 187 . ج 1 ، لامعلازنک ، - 398 تسا .)) هدرک 
یقتم تسا ، هدرک  تیاور  ار  ثیدح  زین  وا  هک  هدومن  لقن  زین  یناربط  زا  ص 164 و  ج 9 ، دیاوزلا ، عمجم  - 399 ص 163 . ج 9 ، دیاوزلا ،

ص 367. ج 1 ، ۀباغلادُسا ، ص 57 . مسق 1 ، ج 1 ، ۀباصالا ، - 400 تسا . هدروآ  ار  ثیدح  نیا  زین  ح 958  ص 188 ، ج 1 ، لامعلازنک ، رد 
رد بلطم  نیا  ص 270 ) ج 1 ، ریدغلا ، لقن  قبط   ) نینچمه ص 26 و  ۀقرحملا ، قعاوصلا  حرش و  رد  ص 217  ج 1 ، ریدقلا ، ضیف  - 401

. تسا هدمآ  زین  یلیلخ  هب  روهشم  يربط  بقانم 

542 ات 402

ص 217. ج 6 ، ریدـقلا ، ضیف  - 405 ص 78 . راـصبالا ، رون  - 404 ص 290 . ج 8 ، دادغب ، خـیرات  - 403 ص 281 . ج 4 ، دنـسم ، - 402
ص ج 3 ، ۀیبلحلا ، ةریسلا  - 409 ص 42 . ۀـمهملا ، لوصفلا  - 408 ص 464 . ج 6 ، رانملا ، ریـسفت  - 407 ص 3 . صاوخلا ، ةرکذـت  - 406
، ۀیاهنلا - 413 ص 42 . ۀمهملا ، لوصفلا  - 412 . 448 ص 444 -  ج 1 ، ۀتسلا ، حاحص  نع  ۀسمخلا  لیاضف  - 411 . 1 جراعم /  - 410 . 308
ص 228. ج 5 ، هیاهنلا ، - 418 . 71 هبوت /  - 417 . 29 حتف /  - 416 ص 228 . ج 5 ، ۀیاهنلا ، - 415 . 11 دَّمحم /  - 414 ص 228 . ج 5 ،
-423 ص 177 . ۀقرهملا ، مراوصلا  - 422 ص 177 . ۀقرهملا ، مراوصلا  زا : لقن  هب  - 421 نامیپ . مه  - 420 ص 228 . ج 5 ، هیاهنلا ، - 419

ةرکذت - 426 . 196 ص 159 -  ج 1 ، ریدـغلا ، ك : ر . - 425 . 163 ص 159 -  ج 1 ، ریدغلا ، - 424 ص 167 . ج 6 ، هغالبلا ، جهن  حرش 
رد ج  ) ح 964 ص 191 ، ج 1 ، دنسم ، - 428 ص 156 . مسق 1 ، ص 119 و ج 7 ، مسق 1 ، ج 4 ، ۀباصالا ، - 427 ص 28 و 29 . صاوخلا ،
(. دیامن یم  لقن  زین  لیفط  یبا  زا  ح 18815 ، ص 498 ، رد ج 5 ، عیشی و  نب  دیز  بهو و  نب  دیعـس  زا  ار  ربخ  نیا  ح 953 ، ص 189 ، ، 1

ص ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  - 432 ص 21 . بقانم ، - 431 ص 28 . ج 4 ، نیطمسلا ، دئارف  - 430 ح 36 . ص 69 ، ج 1 ، هباغلادسا ، - 429
سیق نب  میلـس  باتک  - 435 ص 482 . ةدوملا ، عیباـنی  - 434 ص 50 . بلاط ، یبا  نب  یلع  بقانم  یف  بلاـطملا  ینـسا  - 433 ح 34 . ، 68

، یفنح بقانم  - 438 ح 29 . ص 62 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  - 437 ح 121 . ص 11 ، ج 1 ، هجام ، نبا  حیحـص  - 436 ص 208 . یلاله ،
ص 121 و ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  - 441 ص 59 . ج 2 ، - 440 ص 139 . ج 11 ، ریبک ، ریسفت  - 439 . 84 صاوخلا ، ةرکذت  . 134

حرش زا  لقن  هب  - 443 ص 487 . ةدوملا ، عیبانی  - 442 ح 32973 . ص 614 ، ج 11 ، لاّمعلا ، زنک  و  ص 220 . ج 2 ، ةرضنلا ، ضایرلا  . 128
یضعب - 445 تسا . هدش  رکذ  زین  يرجه  لاس 94  نینچمه  مهدراهچ و  ای  مهدزاود  - 444 ص 376 . ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن 

هّرغ زین  راوگرزب  نآ  تدالو  زور  لاوقا  زا  یـضعب  رد  هکناـنچ  دـنا ، هتـشون  يرجه  لاس 82  مه  یـضعب  - 446 دنا . هتـشون  مه  بجر  لوا 
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يونثم - 451 . 107 ءایبنا /  - 450 . 33 لافنا /  - 449 . 20 هرقب /  - 448 ص 169 . ج 1 ، لحنلا ، لـلملا و  - 447 تسا . هدـش  هتفگ  بجر 
-455 ص 136 . یبقعلارئاـخذ ، - 454 ص 232 . ۀـیدمحملا ، ۀنـسلا  یلع  ءاوضا  - 453 ص 494 . ةدوملا ، عیباـنی  - 452 ص 2 . يوـنعم ،
زا لقن  هب  ص 313  نودلخ ، نبا  همدـقم  - 457 ص 233 . هیدـمحملا ، ۀنـسلا  یلع  ءاوضا  - 456 ص 233 . هّیدـمحملا ، ۀنـسلا  یلع  ءاوضا 

-461 ص 421 . ج 4 ، ریدقلا ، ضیف  - 460 . 4  - 3 مجن /  - 459 ص 210 . ج 4 ، يراخب ، - 458 ص 232 . هیدمحملا ، ۀنـسلا  یلع  ءاوضا 
حیحص ص 25 ،)  ) یئاسن صئاصخ  ياهباتک  رد  تسین ، نآ  يانعم  هب  ّلـخم  هک  تواـفت  يرادـقم  اـب  اـی  ظاـفلا  نیمه  اـب  روکذـم  تیاور 
ثیدح ظفل  رد  فالتخا  یکدنا  اب  ح 18428  ص 423 ، ج 5 ،  ) لبنح نبا  دمحا  دنـسم  شرتخد ، زا  درم  عافد  باب  حاکن ، باتک   ) يراخب
حیحص مالّسلا ،) اهیلع  همطاف  لیاضف  باب  هباحص ، لیاضف  باتک   ) ملسم حیحـص  ص 40 ،) ج 2 ،  ) ءایلوالا ۀیلح  ح 18432 .) و ص 427 ،

زین ص 14 ) ج 1 ،  ) هبیتق نبا  فیلءات  ۀسایـسلاو ، ۀمامالاو  ص 159 ) ج 3 ،  ) نیحیحصلا كردتـسم  ح 3961 ،) ص 360 ، ج 5 ،  ) يذمرت
رجح نبا  ص 522 ،) ج 5 ،  ) ۀباغلادُسا رد  ریثا  نبا  ار  تیاور  نیا  - 463 ص 153 . ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  - 462 تسا . هدش  تیاور 
یبهذ ح 34237 و 34238 .) ص 111 ، ج 12 ،  ) لامعلازنک رد  یقتم  ص 441 .) ج 12 ،  ) بیذهتلا بیذهت  و  ص 159 ) ج 8 ،  ) هباصا رد 

یبقعلارئاخذ رد  يربط  بحم  تسا و  هدومن  مه  ثیدح  تحـص  هب  فارتعا  هک  یلاح  رد  ح 4560 ) ص 492 ، ج 2 ،  ) لادتعالا نازیم  رد 
تومحرلا حتاوف  - 465 ص 319 . هبطخ 202 ، هغالبلا  جهن  حلاص ، یحبص  - 464 دنا . هدومن  لقن  زین  ظفل  رد  فالتخا  یمک  اب  (ص 39 )

ص 80. ج 1 ، ریغـصلا ،) عماجلا  شماه  رد  هدـش  عبط   ) قیاـقحلا زونک  - 466 ص 228 . ج 2 ، یفـصتسملا ) باتک  هیـشاح  رد  هدش  عبط  )

ص 620. ج 11 ، لاّمعلازنک ، - 469 ص 77 . یبقعلا ، ریاخد  ص 254 . ج 2 ، ةرضنلا ، ضایرلا  - 468 ص 88 . ج 2 ، دادغب ، خیرات  - 467
ج 3، كردتسم ، - 472 ثیدح .) ظفل  رد  فالتخا  اب   ) ح 3798 ص 297 ، ج 5 ، حیحص ، - 471 باتک . نیمه  هب ص 274  ك : ر . - 470
و 243. ص 235  ج 7 ، دـیاوزلا ، عمجم  - 474 ص 321 . ج 14 ، دادغب ، خـیرات  - 473 ثیدـح .) ظفل  رد  فالتخا  اـب   ) 124 ص 119 - 
ج لامعلازنک ، - 476 ثیدح .) ظفل  رد  فالتخا  یکدنا  اب  ، ) ص 121 ج 1 ، ریغـصلا ) عماجلا  شماه  رد  هدش  عبط  ، ) قیاقحلا زونک  - 475
ص 356. ج 4 ، ریدقلا ، ضیف  - 478 ص 124 . ج 3 ، كردتسم ، - 477 ثیدـح .) ظفل  رد  فالتخا  یمک  اب   ) ح 33018 ص 621 ، ، 11
-482 ص 74 و 75 . هقرحملا ، قعاوصلا  - 481 ص 134 . ج 9 ، دیاوزلا ، عمجم  - 480 ح 32912 . ص 603 ، ج 11 ، لامعلازنک ، - 479
-486 ص 169 . یقرواپ ، هریرهوبا ، هریضملا  خیش  - 485 ص 7 و 8 . كدف ، باتک  همدقم  - 484 . 34 هبوت /  - 483 ص 80 . راصبالارون ،

یحبص - 490 . 5 نارمع /  لآ  - 489 ص 218 . نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناـیبلا  - 488 ص 130 . نیقیلا ، مـلع  - 487 ص 274 . ج 5 ، یفاو ،
.64 هدئام /  - 494 . 64 هدئام /  - 493 . 64 هدئام /  - 492 ص 312 . هبطخ 198 ، نامه ، - 491 ص 158 . هبطخ 109 ، هغالبلا ، جهن  حلاص ،

كردتسم - 500 ص 66 . ج 4 ، روثنملاردـلا ، - 499 . 96 فارعا /  - 498 . 11 دـعر /  - 497 . 39 دـعر /  - 496 . 29 نـمحرلا /  - 495
ص 104. ۀعیـشلا ، دیاقع  دقن  یف  ۀعیـشولا  - 503 ص 66 . ج 19 ، يزار ، رخف  ریـسفت  - 502 نامه . - 501 ص 493 . ج 1 ، نیحیحصلا ،
رد هدش  عبط   ) قودص دیاقع  - 508 . 39 دعر /  - 507 . 29 نمحرلا /  - 506 ص 65 . ج 19 ، يزاررخف ، ریسفت  - 505 . 24 دمحم /  - 504

-512 . 28 نارمع /  لآ  - 511 . 106 لـحن /  - 510 ص 160 . ج 1 ، لـحنلا ، لــلملا و  - 509 ص 73 . رـشع ،) يداح  باب  حرـش  لـیذ 
 / هدئام - 517 45 و 47 . ، 44 هدئام /  - 516 45 و 47 . ، 44 هدئام /  - 515 . 3 هدئام /  - 514 . 7 رشح /  - 513 ص 13 . ج 8 ، لصحملا ،

ج روثنملا ، ّردلا  - 521 . 56 بازحا /  - 520 ص 7 . ةدوملا ، عیبانی  ص 87 . ۀقرحملا ، قعاوصلا  - 519 . 229 هرقب /  - 518 45 و 47 . ، 44
یم بلطم  کی  دیفم  همه  نوچ  دنتسه ، يونعم  رتاوت  ياراد  یلو  هدش ، لقن  فلتخم  ظافلا  اب  دروم  نیا  رد  تایاور  - 522 ص 227 . ، 25

( قوف هکرابم  هیآ  ریسفت  باب   ) ریسفت باتک  رد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  تاولص  باب  تاوعد ، باتک   ) يراخب حیحـص  رد  دنـشاب ؛
(، دهـشت زا  دعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  تاولـص  باب  ةالـص ، باتک   ) ملـسم حیحـص  ص 93 ،)  ) درفملا بدا  باـتک  رد  نـینچمه 

حرـش یف  يرابلا  حتف  ص 271 ،) ج 4 ،  ) ءایلوالا ۀـیلح  ح 904 ،) ص 293 ، ج 1 ،  ) هجاـم نبا  حیحـص  ص 47 ،) ج 3 ،  ) یئاسن حـیحص 
ص ج 1 ،  ) ریرج نبا  ریسفت  ص 147 و 279 ،) ج 2 ،  ) یقهیب ننس  ص 269 .) ج 1 ،  ) نیحیحصلا كردتسم  ص 410 ،) ج 13 ،  ) يراخبلا
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ج  ) ینطقراد ننس  ش 21847  ص 368 ، جو 6 ، ش 17638  ص 290 ، جو 5 ، ش 11041  ص 443 ، ج 3 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  (. 31
ح 2183، ح 2169 و ص 465 ، ص 492 ، ج 1 ،  ) لامعلا زنک  ص 303 ،) ج 14 ،  ) دادغب خیرات  ص 23 ،)  ) یعفاش دنسم  ص 354 ،) ، 1

نم رب  تقو  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هکنیا  زا  تسا  ترابع  همه ، دافم  دنا و  هدش  لقن  ح 2187 ) 2185 و ص 496 ، ، 2184
لآ یلع  دمحم و  یلع  ّلص  مهللا  : )) دییوگب دیتسرفب و  دورد  تاولـص و  زین  نم  لآ  رب  نم ، مان  ندرب  زا  دـعب  دیداتـسرف ، دورد  تاولص و 

بهاذملا یلع  هقفلا  - 526 ص 9 . ةدوملا ، عیبانی  - 525 ص 87 . هقرحملا ، قعاوصلا  - 524 . 56 بازحا /  - 523 ثیدح . رخآ  ات  دمحم ))
ج ءایلوالا ، ۀیلح  - 529 ص 751 . ج 2 ، باعیتسا ، - 528 ص 160 . ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  - 527 . 248 ص 242 -  ج 1 ، ۀعبرالا ،
ص ج 1 ، ۀباغلا ، دسا  - 532 ص 2 . ج 1 ، ۀباصا ، هیشاح  رد  باعیتسا  - 531 ح 2098 . ص 190 ، ج 4 ، ریبحلا ، صیخلت  - 530 ص 41 . ، 2

نآرق ك : ر . - 536 . 19 ص 17 -  ج 1 ، ۀباصالا ، - 535 . 19 ص 17 -  ج 1 ، ۀباصالا ، - 534 . 19 ص 17 -  ج 1 ، ۀباصالا ، - 533 . 3
، نامه  - 467.3 ج 10 ، رانملا ، رسفت  - 538 . 471 نامه ،  - 471.4 نامه ،  - 467.3 ج 10 ، رانملا ، رسفت  - 537 . 44 هبوت ، هروس  میرک ،

.476 نامه ، - 542 . 477 نامه ، - 541 . 475 نامه ، - 540 . 474 نامه ،  - 473.6 نامه ، - 539 . 471 نامه ،  - 471.4

648 ات 543

، نامه - 545 485 و 574 . نامه ،  - 481.6 نامه ،  - 479.5 نامه ، - 544 485 و 574 . نامه ،  - 481.6 نامه ،  - 479.5 نامه ، - 543
 - 479.5 نامه ، - 547 و 574 .  485 ناـمه ،  - 481.6 ناـمه ،  - 479.5 نامه ، - 546 و 574 .  485 ناـمه ،  - 481.6 ناـمه ،  - 479.5
 - 525.3 ناـمه ،  - 522.2 نامه ، - 549 . 516 ناـمه ،  - 487.9 ناـمه ،  - 485.8 نامه ، - 548 و 574 .  485 ناـمه ،  - 481.6 نامه ،
 - 528 نامه ،  - 525.3 نامه ،  - 522.2 نامه ، - 551 . 532  - 528 نامه ،  - 525.3 نامه ،  - 522.2 نامه ، - 550 . 532  - 528 نامه ،
 - 533.5 نامه ، - 554 . 539 نامه ،  - 527.6 نامه ،  - 533.5 نامه ، - 553 . 539 نامه ،  - 527.6 نامه ،  - 533.5 نامه ، - 552 . 532

.539 نامه ،  - 527.6 نامه ،  - 533.5 نامه ، - 556 . 539 نامه ،  - 527.6 نامه ،  - 533.5 نامه ، - 555 . 539 نامه ،  - 527.6 نامه ،
558.2 - 560 . 666  - 563.3  - 558.2 - 559 . 666  - 563.3  - 558.2 - 558 551 و 555 . نامه ،  - 549.9 نامه ،  - 67.8 هبوت /  - 557

 - 569.5 - 564 . 573  - 572.6  - 569.5 - 563 . 573  - 572.6  - 569.5 - 562 . 573  - 572.6  - 569.5 - 561 . 666  - 563.3 - 
.104 ءاـیبنا /  - 568 . 125 ءاـسن /  - 567 . 358 ص 356 -  ۀـیدمحملا ، ۀنـسلا  یلع  ءاوضا  - 566 . 583  - 581.8 - 565 . 573  - 572.6
-573 ص 142 . ج 4 ، يراخب ، حیحـص  - 572 . 16 میرم /  - 571 ص 110 . ج 4 ، يراخب ، حیحـص  - 570 . 118  - 117 هدـئام /  - 569

هتسش رس  ولج  زا  يرادقم  وضو  رد  هک  تسا  نآ  هّرغ  لیوطت  بابحتسا  زا  دارم  دیوگ : یم  حرـش  رد  يوون  - 574 ص 191 . ج 5 ، نامه ،
یم نیبعک  نیقفرم و  يالاب  نتـسش  لیجحت  لـیوطت  بابحتـسا  زا  دارم  تسا و  هدـش  هتـسش  تروص  همه  هک  ددرگ  لـصاح  نیقی  اـت  دوش 
ریغ يدنس  اب  ح 3215 و3216 ، ص 4 ، ج 5 ، ، ) حیحص رد  يذمرت  نینچمه  - 575 ص 134 .) ج 3 ، يوون ، حرش  ملسم ، حیحـص  ، ) دشاب

تیاور زین  ح 3057 ) ص 1016 ، کـسانم ، باوبا  ج 2 ، ، ) حیحـص رد  هجام  نبا  و  ص 117 ) ج 4 ،  ) حیحـص رد  یئاسن  و  لوا ،) دنـس  زا 
 / هرقب - 581 . 11 10 هعقاو /  - 580 . 95 ءاسن /  - 579 . 9 رمز /  - 578 . 1 دسم /  - 577 . 13 تارجح /  - 576 دنا . هدومن  لقن  ار  روکذـم 

فورعم روهشم و  تنس  لها  یثیدح  بتک  رد  هچ  رگ  ثیدح  نیا  - 584 ص 90 . نامه ، - 583 ص 89 . ملعلا ، نایب  عماج  - 582 . 82 81
تنـس عابتالا ، بجاو  تنـس  اهنت  میرک ، نآرق  صن  قبط  اریز  تسادـیپ ؛ نآ  نتم  زا  عضو  لعج و  راثآ  شدنـس ، زا  ضاـمغا  اـب  اـما  تسا ،
دهاوخ بجاو  نانآزا  تعاطا  ًاملسم  دندوب ، وا  تنـس  وریپ  ترـضح ، نآ  زا  دعب  نیدشار  يافلخ  رگا  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

ای ربمایپ ، تنـس  زا  تعاطا  نیب  دوش  یم  ریاد  رما  اجنیا  دـندرک ، عادـبا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تنـس  لابق  رد  یتنـسدوخ  رگااـما  دوب ،
قباطم ًانیقی  دـشاب ، یم  رادروخرب  یحو ))  )) هناوتـشپ زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تنـس  نوچ  و  ترـضح ، نآ  هفیلخ  تنـس  زا  تعاـطا 

یم بجاو  نآ  زا  تعاطا  هکلب  دنک ، یم  ادیپ  تیولوا  اهنت  هن  نیا  ربانب  تسا ، نوصم  زین  هابتـشا  اطخ و  زا  هدوب و  دنوادخ  تساوخ  هدارا و 
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هک تسا  تهج  نیمه  رطاخ  هب  و  دیامن ؛ مادنا  ضرع  ترضح  نآ  شور  لابق  رد  دناوت  یمن  ناونع  چیه  هب  وا ، تنس  زا  ریغ  تنـس  دوش و 
، دنک لمع  رمع  رکب و  یبا  هریس  ربمایپ و  هریـس  هب  هکنآ  طرـش  هب  دش  هداد  تفالخ  داهنـشیپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  رمع ، توف  زا  دعب  یتقو 

تـسا نکمم  دـش ، هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  درک .)) مهاوخ  لمع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تنـس  نآرق و  هب  طـقف  نم  : )) دومرف باوج  رد 
هدراو تایاور  رگید  و  نیلقث ))  )) فیرش ثیدح  تلالد  قبط  هک  اریز  دنـشاب ؛ مالّـسلا  مهیلع  هناگ  هدزاود  ناماما  نیدشار  يافلخ  زا  دارم 

تایاور رد  هک  ًاصوصخ  تسا  مزال  بجاو و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دـعب  نانآ  هب  عوجر  مالّـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  لضف  رد 
ج 2، نیعقوملا ، مالعا  - 585 ددرگ . ننـست  لها  دزن  فورعم  حلطـصم  هب  لمح  ثیدح  ات  تسا  هدشن  نیدشار  يافلخ  یماسا  هب  حیرـصت 

ؤم - 588 ح 3003 . ص 102 ، ح 1511 و ج 2 ، ص 412 ، ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  - 587 ص 528 . ج 5 ، طیحملا ، رحبلا  - 586 ص 231 .
.243 هرقب /  - 593 . 73  - 72 هرقب /  - 592 . 56  - 55 هرقب /  - 591 . 156 هرقب /  - 590 ص 202 . ج 2 ، ۀیاهنلا ، - 589 . 100  - 99 نونم / 

هدام لیذ   ) ص 72 ج 12 ، برعلا ، ناسل  ذذق ؛) هدام  لیذ   ) ص 28 ج 4 ، ریثا ، نبا  هیاهن  - 596 . 49 نارمع /  لآ  - 595 . 259 هرقب /  - 594
رکبوبا ص 9 ،) ج 5 ،  ) ریـسفت رد  يربـط  ناوـت  یم  هـلمج  نآ  زا  - 600 . 24 ءاـسن /  - 599 . 47 فـهک /  - 598 . 83 لـمن /  - 597 ذذق .)
یبطرق ص 498 ،) ج 1 ،  ) فاشک رد  يرشخمز  ص 205 ،) ج 7 ،  ) ننـس رد  یقهیب  ص 147 ،) ج 2 ،  ) نآرقلا ماکحا  رد  یفنح  صاـصج 

رد يدادغب  نیدـلاالع  ص 79 ،) ج 2 ،  ) ریـسفت رد  يواـضیب  ص 149 ،) ج 10 ،  ) ریبکریــسفترد يزار  رخف  ص 130 ،) ج 5 ،  ) ریـسفت رد 
رد دوعسلاوبا  ص 140 ،) (ج 2 ، روثنملاردلا ریسفت  رد  یطویس  ج 1،ك ص 474 ،)  ) ریـسفت رد  ریثک  نبا  ص 343 ،) ج 1 ،  ) نزاخ ریسفت 

ج  ) یناعملا حور  ریسفت  رد  یسولآ  دومحم  دیـس  و  ص 449 ) ج 1 ،  ) ریسفت رد  یناکوش  ص 251 ،) ج 3 ،  ) يزاررخف ریبک  ریسفت  هیـشاح 
رشح ...(. ) روّصملا ئرابلا  قلاخلا  هّللا  وه   ) یلاعت هّللا  لوق  باب  دیحوت ، باتک  حاکن و  باتک  يراخب  حیحص  - 601 درب . مان  ار  ص 5 ) ، 5

ح 5774 و ص 241 ، ج 2 ،  ) لبنح نب  دمحا  دنسم  لزع ،) مکح  باب  قالط ، باتک  هعتم و  حاکن  باب  حاکن ، باتک   ) ملسم حیحص  ( 24 / 
ج  ) یسلایط دووادوبا  دنسم  (، 26 جو 3 ، ص 144 و146  ج 2 ،  ) راث الا  یناعم  حرش  ح 14500 ) ح 14420 و ص 337 ، ص 325 ، ج 4 ،
(، ص 113 مسق 1 ، و ج 8 ، ص 114 ، مسق 1 ، ج 3 ، ۀباصالاو ، ص 94 و 132 و 216 ،)  ) یعفاش دنسم  ص 247 ،) جو 8 ، ص 227 . ، 7

همدقتم هیآ  لیذ  رد  يزاررخف  ریـسفت  و  ص 371 ) ج 10 ،  ) بیذهتلا بیذهت  ص 206 ،) ارهم ، نوکی  نازوجیام  باـب  ج 7 ،  ) یقهیب ننس 
ص 50. ج 10 ، ریبک ، ریـسفت  - 604 ص 144 و146 . ج 2 ، راث ، الا  یناـعم  - 603 ص 206 . ج 7 ، ننـس ، - 602 ص 50 و52 .) (ج 10 ،
ص 484. یچشوق ، دیرجت  حرـش  - 608 ص 355 . ج 2 ، لوصـالا ، ملع  نم  یفـصتسملا  - 607 . 4  - 3 مـجن /  - 606 . 59 ماـعنا /  - 605
.106 ماعنا /  - 615 . 9 فاقحا /  - 614 . 15 سنوی /  - 613 . 203 فارعا /  - 612 . 50 ماعنا /  - 611 . 7 رشح /  - 610 . 43 لحن /  - 609
، ۀعیرشلا لوصا  یلا  ۀعیرذلا  - 620 ص 6 . رصتخملا ، حرش  یف  ربتعملا  - 619 . 28 مجن /  - 618 . 2 بازحا /  - 617 . 109 سنوی /  - 616
-623 ص 604 . مود ، تمسق  ۀیعرـشلا ، لوصا  یلا  ۀعیرذلا  - 622 ص 602 . مود ، تمـسق  لوصالا ، ةدع  - 621 ص 630 . مود ، تمـسق 

ۀفسلف - 627 . 23 ءارـسا /  - 626 ص 177 . ج 7 ، ماـکحالا ، - 625 ص 197 . ج 3 ، ءایلوالا ، ۀـیلح  - 624 ص 16 . ج 1 ، یفاـک ، لوصا 
ص لوصولا ، مّلـس  - 630 ص 242 . لوحفلا ، داـشرا  - 629 ص 84 . یمالـسالا ، هقفلا  یلا  لخدـم  - 628 ص 174 . یمالسالا ، عیرـشتلا 
-635 ص 74 . ناـمه ، - 634 نامه . - 633 و 80 . ص 73  عیرـشتلا ، رداصم  - 632 ص 284 . هقفلا ، لوـصا  یلا  لخدـملا  - 631 . 309

قداصلا مامالا  - 638 ص 141 . ج 4 ، هیزیرقملا ، ططخلا  - 637 ص 54 . ج 15 ، ءابدالا ، مجعم  - 636 ص 85 . یمالسالا ، هقفلا  لخدم 
نبا - 641 نامه . - 640 ص 107 . نینیعلا ، ءالج  یـسولآ ، - 639 . 165 ص 164 -  ج 3 ، ، 180 ص 175 -  ج 1 ، ۀعبرالا ، بهاذـملاو 

نادیم - 644 ص 247 . ج 3 ، يدجو ، دـیرف  فراعملا ، ةرئاد  - 643 ص 3 . دـیدسلا ، لوقلا  هلاسر  - 642 ص 81 . سیلبا ، سیبلت  يزوج ،
-648 ص 99 . مالـسالا ، مـالعا  - 647 ص 177 . نیدـلا ، لامج  تارطاـخ  - 646 ص 14 . داـهتجالا ، نادـیم  - 645 ص 14 . داـهتجالا ،

ص 45 و 137. ۀیمالسالا ، ةدحولا 
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